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Wet forste

danske





Beretning

over det

fra 24de August til 6te September 1852

i KjobenhaM afholdte

Zllduftrimode.

y Betragtning af den Nytte, som et almindeligt Mode af 

'Industrielle fra Landets forfljellige Dele kvnde have saavel føt

JndUftrien i Almindelighed som for de Jndustridrivende i Sær

deleshed, overdrog JndUstriforeniUgens Neprælentantstab til Jnduftri- 

udstillingscomiteen at foranstalte et saadant Mode. Denne Udnævnte 

derpaa af sin Midte 3 Medlemmer, nemlig ZnspecteUk Grove, 

Bogholder Helltnann og KUnstdreier Schwartz, til at gjote de 

nødvendige Skridt i fan Henseende, øg, efterat denne Comitee 

havde mppleret sig med 5 nye Medlemmer, nemlig JnspecteUr Faber, 

Mechanikus Gamsl, Uhrmager Urban Jürgensen, Høf-Blikken- 

flager F. Meyer øg Cand. polyt. I. Thomsen, Udstedte den 

Under 11te Jnni en Indbydelse til et JndUstrimocö, det bestemtes 

afholdt fra den 24de ArrgUst til den 6te September (fee Industri

foreningens QvartalsberetniUg, 12te Aargang 2det Hefte). Jfolge 

denne Indbydelse ffulde IndUstrimodAs Virksomhed destaae deels i 

Foredrag og Discussioner over Emner af fælleds Interesse, deels i 

Besog t Byens og Omegnens forstjellige Fabriker, og endelig i 

selskabelige Sammenkomster, i hvilke Medlemmerne kUnde blive 

nærmere bekjendte med hinanden, ög ved Udtalelser i en snever 

Kreds oplyse hinanden i mere specielle Retninger, end det er mnligt 

i ftørre Forsamlinger. Den samtidig med Indbydelsen Udgaaede 

Opfordring til Indtegning til Modet blev imidlertid ftin sparsomt 

efterkommet, saa at Comiteen indtil nogle Dage for Modets Be-

(i)
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gyndelse var uvidende om det rimelige Antal Deeltagere. Alligevel 

vesiuttede man, overbeviift om, at Deeltagelsen vilde voxe betydeligt, 

at forskaffe sig et Locale, der med Hensyn til Størrelse og Be- 

qvemmelighed maatte ansees passende selv for et stsrre Antal, og 

Hensigtsmæssigheden af denne Foranstaltning viste sig ogsaa under 

Sammenkomsterne, idet Medlemmernes Antal bestandigt steg, faa 

al Antallet ved Modets Slutning var 129, nemlig:

107 fra Kjobenhavn og Oniegn,

3 - Sjælland,

6 — Fyen,
1 — Lolland-Falster,

4 — Jylland,

5 — Slesvig,

6 — Holsteen,

1 — Lauenborg,

2 — St. Thomas,

3 — Norge,

4 — Sverrig.

Moderne aabnedes af Comiteens Formand, Bogholder Hell- 

mann, med folgende Indledningsord:

„Det er formodentlig gaaet flere nf Dem, mine Herrer! 

som det i dette Dieblik gaaer mig; — De have i Deres tid- 

ligere Dage fattet en eller anden Idee, der er opstaaet en eller 

anden Tanke hos Dem, men den er forekommet endog Dem selv 

saa dristig, at De have savnet Mod til at Udtale den, — De have 

forvaret den i Deres Tankers Lønkammer, for af og til at tage 

den frem, for hoist al meddele den til nogle faa Udvalgte, — 

De have betragtet den fra alle Sider og derpaa atter lagt den hen, 

forberedte paa, at dens Fødselsliv airrig skulde koinme. Men For- 

holdene have mUligen senere forandret sig, saa at det Umodne er 

befunden modent, saa at det, der for nogle Aar siden syntes dristigt, 

overspændt, ja uopnaaeligt, er bleven naturligt, eller vel endog en 

Trang: saaledes ogsaa med Tanken om et Jndllstrimode

Da jeg 1846 for forste Gang Udtalte mig om ct saadant, 

nærede jeg selv maaskee den største Tvivl om, nogensinde at see den 

bragt tillivs, - da Industriforeningens Repræsentantskab i 1848 

paalagde den da valgte Udstillingscomitee at tage Sporgsmaalet 

under Overveielse, haabede jeg ikke paa en Realisation, ligesaalidt 

som jeg gjorde det iaar; og dog staaer idag Tanken iført Kjsd og 

Blod øm end iklædt en anden Skikkelse end den forst tænkte. Modet
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er berammet, og vi ere her samlede for at erklære det forste danske 
Jndllstrimode aabnetl

Forinden være det mig tilladt at dvæle lidt ved de Spsrgs- 

maal, der almindelig ere blevne opkastede, hver Gang Talen har 

været om disse Sammenkomster, nemlig de, hvad da egentlig Hen

sigten er med disse Moder, hvad Udbyttet, og endelig, om der har 

været nogen Nødvendighed tilstede for deres Afholdelse; Sporgs- 

maal, der ligge nær, naar en ny Sag forste Gang bringes paa 

Bane, men som egentlig bedst besvares Under den paagjældende 

Sags Udvikling. Af det Udstedte Program ville De dog nogen

lunde kunne gjøre Dem en Forestilling om, hvad der under Iværk

sættelsen har foresvævet Comiteeu: At samle spredte Kræfter, at 

frembringe Vexclvirkning mellem de forskjellige Elementer, umærkelig 

at belære og knytte selskabelige Forbindelser, det et, hvad der er 

paatEnkt. I Sagens Nyhed og den ds Danske medfødte Mistvivl 

øg Ulyst til alt Nyt, maae vi vel søge GrUnden til den mindre 

stærke Fregvents, men vgsaa Haabet øm, næste Gang at see vore 

Bestræbelser mere levende imødekomne; hvor heldige vi denne Gang 

flulle være med at naae vort Maal, vil natUrligvns afhænge af den 

Maade, hvsrpaa hver Enkelt vil Opfatte Sagen og bidrage Sit til at 

gribe ind i Maskineriet» Thi hvad er vel hele vor Sammenkomst 

andet end en Maskine, hvori hver Deel har sin bestemte Opgave? 

Comiteens et det, at skaffe Bevægekraften, Nogle ville maaffee 

mene, at vi dertil have valgt Vind, Andre at vi ere farede forud 

for vor Tid med Damp; jeg vilde snarest troe, vi have benyttet 

Electriciteten, af og til have vi givet en lille Livsgnist fra os, og 

derpaa atter forholdt os passive, indtil ny Syre er tilfoiet, hvad 

enten nu denne er kommen med Tilsætning nf Bogtrykkersvcerte 

eller Uden. Vort Program er Elementerne til Batteriet, men Med

lemmernes Opgave bliver det at flutte Kjæden, for at bringe Liv 

og Gang i Maskinen; om Frictionen paa sine Steder fluide blive 

noget stærkere end ønskeligt, øm et af Elementerne skulde blive før 

øverveiende, hvad gjor vel det, naar klin Bevægelsen fortsættes, og 

Virkningerne vedvare? thi hvor der er den hsieste Grad af Be- 

vægelse, der er jo dog ogsaa den største Forvisning øm Sejren.

Men Udbyttet? Vilde ikke den samme Belærelse kunne 

været opnaaet igjennem Pressen, ved Tidsskrifter og Boger, — er 

ikke det trykte Ord nit saa Udbredt, at det naaer selv den skMteste 

Krog, og er ikke den technifle LiteratUr nu saa folkelig og saa 

almindelig, at den tilfredsstiller alle Fordringer? Det kan vist lige- 

(n
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saalidt være min Mening her at ville drøfte et saa omfattende 

Sporgsmaal, som at forsøge paa at drage det skrevne Ords Magt 

i Tvivl eller irnderkjende dets Vcerd; men enhver af os vil dog 

maatte indrømme, at det levende Ord tager en anden Flugt end 

det skrevne, at hvad Dret opfatter, fæster heelt anderledes Bo i 

vort Indre, end hvad Diet alene fluer, Noget der allerede ligger i 

Naturen af denne Sands; thi Diet er jo gavmildt, det deler 

Nydelsen med Alle uden at berove det Beskuede noget af sit Værd; 

Dret er graadigere, idet det fortærer det Opfangede i samme Die- 

blik, det naaeö, og det et saaledes bestandigt kim den snevrere 

Kreds, for hvem Ordet er beregnet, som kommer til at nyde godt 

deraf, og som derved i hoiere Grad paavirkes end ved Låsningen. 

Og selv med den mest Udbredte techniske Literatur vilde det dog — 

under den nu fremstormende Industri — være Umuligt ad Loes- 

ningens Ver at komme til KUndskab om alle Erfaringer. Mangen 

mindre Haandværker gjor Under Udøvelsen af sin Dont en eller anden 

Opdagelse, som aldrig naaer Pressen, men som, fUldsiændigt be

nyttet og efter en større Maaleftok, vilde kunne blevet af Uberegnelig 

Indflydelse paa hele hans Stand; nu bortdoer nmligen Erfaringen 

med Personen; havde han derimod deeltaget i vore Moder, vilde 

han maaskee have gjort en eller anden af sine Fagkammerater 

opmærksom paa sin Iagttagelse, den vilde mUligen være bleven 

underkastet en sagkyndig Prsvelse af samtlige Tilstedeværende, og 

Opdagelsen saaledes være sikkret før de deri Interesserede. Dette 

er navnlig en af de væsentligste Fordele, der skulle være forbvndne 

med vore Sammenkomster, og vi regne derfor paa, at ikke utidig 

Tilbageholdenhed eller smaalig HemmelighcdsfUldhed vil berove de 

DiscUssioner om praktiske Sporgsmaal, vi have tænkt os henlagte 

til Aftenmoderne, noget af den Friskhed og den Nytte, de, rigtigt 

opfattede, udentvivl ville kunne medfore. Foie vi hertil det Be- 

lcerende, der for den JndUstridrivende ligger i at sammenligne sin 

Bedrift med lignende paa andre Steder, at undersøge de forfkjellige 

Driftsmaader og derved overbevise sig om fin egen Bedrifts Mangler 

eller Fnldkommenheder, vil Ingen kunne paastaae, at de praktiske 

Fordele for Deeltagerne skulde være aldeles uden Værd.

Og nu de mange almindelige Sporgsmaal, hvis Drøftelse maa 

funne have fælleds Interesse, skulde DiscUssionen om disse ikke 

ogsaa funne være nyttig, skulde ikke Theoretikerens Tilknytning til 

Praktikeren, dennes Indvendinger mod det reent Upraktiske, og
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huns mod det altfor Uvidenskabelige, kvnne blive til Gavn og 

Glæde for begge Parter?

Indrømme vi imidlertid dette, have vi og samtidigt dermed ind

rømmet, at der er en Nødvendighed tilstede for disse Møder; at 

de ikke ere en tom Efterligning af andre Stænders, men, gaaende 

ud fra et bestemt Udgangspunkt, den nu afholdte Jndustriudstilling, 

ere fremkaldte ved en Trang til nærmere LilslUtning og Sam- 

arbeiden. Og hvo vil benægte dette, naar vi see hen til den Uhyre 

Udvikling i flere Retninger, vor Industri i de senere Aar har taget? 

Behove vi mere end at kaste et Blik paa den værdige Ramme, der 

i Kongens Gaard omfatter Produkter fra alle Provindser, for at 

erkjende, at der hos os maa findes en industriel Stand, der trænger 

til andre Stotter end dem, LaUgstvang og bestemte Læreaar alene 

give, — at der maa en Sammenslutning af Kræfter for at bevare 

og opelske disse ResUltater og for at fremme dem endnu bedre. At 

komme denne Trang imode, ved her at samle Udstillerne fra de 

forfljellige Landsdele i broderlig Forening og knytte Forbindelser, 

der ffuUe bestaae selv efter disse Sammenkomster, er jo saaledes 

vort Formaal, øg at det maa lykkes os, derfor skal den gode Aand 

borge, der aldrig Udebliver fra den Kreds, der besjæles af fælleds 

Formaal og fælleds Interesser.

Det er oftere taget Under Overveielse af Comiteen, om vi ikke 

i forste Mode idag skulde nedlægge vort Mandat, og overlade det 

til Forsamlingen selv at vælge en Bestyrelse eller at Udarbeide 

Forflag til sin Forretningsgang. Vi ere imidlertid komne til den 

Overbevisning, at det for Sagens heldige Udfald vilde være rettest, 

at vi betragtede os som fast Bestyrelse for denne Sammeilkomst, 

derimod anmode Forsamlingen i et Aftenmode at Udvælge en Comitee 

til at gjore Udkast til Love for de fremtidige Moder, og i et 

SlUtningsmsde at gjsre denne Comitees Forslag til Gjenstand for 

Prøvelse øg Discussion. Derved forbeholdes det Forsamlingen selv 

at tage Bestemmelse om Modernes fremtidige Organisation, om de 

jfuUe gjentages til bestemte Tider Uden eller med Varsel, om de 

skulle være vandrende, snart t den ene, snart i den anden Provinds- 

deel, eller om de skalle vedblive at afholdes her i Staden, om de 

flulle deles i Sectioner, som f. Ex. en for de mechanist-technifle, 

en for de chemist-technifle Fag o. s. v., eller Udgjore et famlet 

Hele, alle disse Sporgsmaal ville saaledes blive henstillede til Af- 

gjorelse af selve denne Forsamling, der som Folge heraf vil være 

at betragte mere som et organiserende Forjog end fom et afsluttet
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Hele. Ogsaa i denne Retning regner Comiteen paa Deeltagernes 

gode Raad og Medvirkning, og idet jeg paa dennes Vegne udbeder 

Forsamlingens Overbærenhed med Comiteens -Virksomhed, er det, 

jeg opfylder mit Hverv, at erklære det forste danske Jndvstri- 

mode for aabnet og byder de Herrer velkomne i vor 

Kreds!"

Af Foredrag ere i Alt 8 afholdte, nemlig af:

Etatsraad Forchhammer over Brændmaterkalierne;

Professor Holken over Elektromagnetismens Anvendelse som 

bevægende Kraft;

Professor Hoyen over Skjonhed og Vindffibelighed;

Captain Sven son over Skibsbyggeriet i Danmark;

Professor HUM mel over Opsamling og Benyttelsen af Vandkraft;

Fortepianofabrikant Moller over Fortepianofabricationens

Historie i Danmark i de sidste 50 Aar;

Statsrevisor Rothe over den sydlige Toldgrcendse;

Mechanikus Winstrup over Kraftmaaling;

af hvilke Foredrag Statsrevisor Noth es er meddeelt i nærværende 

^kvartalsberetningers 3die Hefte, indeværende Aargang, medens de 

vorige senere efter de stenographerede Optegnelser skulle blive optagne 

i den Orden, Comiteen modtager dem tilbage.

I den Tid, Jndnstrimodet varede, have ikke færre end 44- 

forffjellige offentlige og private Etablissementer og Fabrikker været 

tilgængelige for Medlemmerne, og man kan ikke Undlade at rose 

den Belvillie, hvormed man overalt kom de Besagende imode.

Tvende Emner have været Gjenstand for almindelig Discussion; 

det ene af disse, der optog tvende hele Aftenmoder, og i hvis For- 

handling flere Medlemmer deeltoge, var stillet af Professor Hummel 

og dreiede sig om „hvorvidt man ved Oprettelsen af nye 

Skoler og ved Tillægsklasser til allerede bestaaende 

Borger- og Realskoler omkring i Landet kUnde paa 

passende Maade tilveiebringe en Undervrisning, der 

kUnde tjene den JndUstrielle som Grundlag for hans 

Livsvirksomhed."

Discussionen blev aabnet af Professor H vmme! med folgende 

Indledningsord:

„Mine Herrer! Jeg har, for om muligt at opmuntre Dem 

med mit Exempel, dersom det i det Hele kan gjore noget til Sagen, 

tilladt mig for den Comitee, der har arrangeret Jndnstrimodet, at



fremkomme med Begjæring om Tilladelse til nt stille et Forflag, 

som navnlig gaaer ud paa, at man skulde oprette Skoler, eller give 

Tilskud til Oprettelsen af nye Klasser i de bestaaende Borgerskoler 

ikke alene her i Byen, hvor det er langt mindre fornodent, men 

ogsaa omkring i Provindserne, i den specielle Hensigt at Uddanne 

Born, der i sin Tid kunde blive Jnduftridrivende. — Jeg mener 

flet ikke hermed, nt man skulde give dem nogen særskilt Dannelse 

for deres Fag, thi det troer jeg ikke de knnne faae, før de komme 

paa det Punkt, at de kjende Noget til Faget selv, altsaa forst naar 

de ere komne i Lære; men jeg mener, at der skulde gives dem en 

mere almindelig Uddannelse, som trinde være dem til samme Nytte, 

hvad enten de bestemme sig for det ene indvstrielle Fag eller for 

det andet. Jeg miskjender aldeles ikke de Bestræbelser, der gjores 

for at Uddanne de Jndustribrivende i deres særskilte Fag ved Skoler, 

der ere oprettede baade her i Byen og omkring i Provindserne, og 

som de kunne deeltage i, naar de ere blevne ældre, det vil sige, 

naar de enten ere i Lære eller ere Svende, eller endog Mestere, 

men jeg paastaaer, at det er vanskeligt at bibringe de Paa- 

gjældende det egentlige Fundament for deres Dannelse. Dette 

FUndament bestaaer for en stor Deel i saadanne Kundskaber, 

som kun kunne tilvekebringes skolemæssigt, idetmkndste i deres 

Begyndelsesgrunde, og som man Umuligt kan bibringe dem, 

der ere blevne ældre, ved et Foredrag eller paa anden faadan 

Maade. — Jeg stal her i Korthed nævne de Gjenstattbe, man 

burde optage til Undervii'sning i Drengestoler til Uddannelse for 

JndUstridrivende; det vilde nemlig være: Danff, det vil sige i de 

danske Skoler, Historie og Geographi, et temmelig stort Pensum 

Mathematik, nemlig Arithmetik, Geometri, Stereometri og, øm 

muligt, ogsaa Trigonometri, dernæst Physik, det vil sige den 

mechaniske Physik, Læren om Varmen og Hovedsætnmgertte af 

Læren om Electricitet og Magnetisme, Naturhistorie og et fremmed 

Sprog, thi jeg holder for, at det er bedre, nt Bornene lære eet 

Sprog godt, end flere paa saadan Maade, at de et Aar ester at 

være komne ud af Skolen ikke fim ne huske mere af det. Af de 

fremmede Sprog vilde jeg foreflaae det tydske, der Udmærker sig 

fremfor de andre ved en meget righoldig Gramatik, som vil tjene 

til at kaste Lys over Sprogets Egenheder, og fremdeles skulde der 

indføres Dvelser i Tegning, det vil sige geometrisk Tegning, Fri- 

haandstegnillg og, hvor man var istand dertil, Modellering. De 

ville indsee mine Herrer, at jeg her har opstillet en Række Under-



viisningsgjenftande, der ikke stemme med de almindelige Realskolers; 

man kunde mulig tænke sig, at man i en Realskole vilde finde al 

den Veiledning, som var nodvendig for fra en saadan at kunne 

gaae over til hvilketsomhelst industrielt Fag; dette vilde man ogsaa 

kUnne, dersom ikke Realskolens Elevers Tid var optagen i en alt- 

for hoi Grad, og dersom man ikke i saadanne Skoler optog flere 

Ting, end jeg egentlig troer der med Held kan læres saaledes, at 

man beholder et Udbytte deraf; og dersom Eleven for det treble kunde 

blive i Realskolen indtil det hele Cursus var fuldstændig gjennem- 

gaaet; men det er Noget som yderst sjeldent er Tilfældet. Enhver, 

som kjender Noget til de enkelte Realskoler, der ere oprettede 

omkring i Provindserne, veed ogsaa, at de overste Klasser aldrig 

nogensinde blive fuldtallig besatte, og paa enkelte Steder findes der 

endog slet Ingen i dem. Jeg har sogt at indflrænke Undervusnings- 

gjenftandene til et saa ringe Antal, at det vilde blive muligt at 

gjennemgaae dem fUldstændigt, og hvad den Tid angaaer, som vilde 

medgaae til at lære disse Ting, kroer jeg, at de meget godt vilde 

kunne gjennemgaaes fra Elevens trettende til hans sextende Aar, 

saaledes at Eleven begyndte at lære disse Gjenstande, naar han 

havde fyldt det trettende Aar, og at han blev i Skolen, til han 

havde naaet det sextende. Jeg har hort den Indvending Udtale, at 

Folk ikke lettelig vilde tillade deres Born at gaae i Skole til de 

havde fyldt det 16 Aar, men dette troer jeg nok vilde indfinde sig 

efterhaanden; skulde Eleverne imidlertid for en Deel gaae ud med 

det fyldte femtende Aar, saa vilde de dog alligevel efter den Orb- 

ning af Underviism'ngen, som nodvendigvus maa dantte sig i saa- 

darlne Skoler, have lært saameget, at te ville være modne til 

Uddannelse i de egentlige ftørre Jnduftriskoler, som man maa 

antage ville blive oprettede i enkelte af Rigets ftorre Kjobstæder, 

hvor der vel navnlig vil blive fordrer Kundstab i Dansk og Mathe- 

matik, thi af Mathematiken vilde de meget godt i Lobet af 2 Aar 

kUnne gjennemgaae saa meget, at de vare i Besiddelse af Kundskab 

til den plane Geometri, til Arithmetiken og maaffee endogsaa lidt Mere, 

jeg vilde holde det for rettest forst at gaae over til Stereometrien, fordi 

den netop er Fundamentet for den geometriske Tegning, der er meget 

lettere at lære, naar man kan Stereometri; men ialfald vilde den 

plane Geometri og Arithmetiken, omtrent i det Omfang hvori de nu 

forlanges ved Examen Artimn, meget godt kUnne gjennemgaaes i 

den omtalte Tid. Jeg troer flet ikke, at det er nødvendigt at 

begynde at lære Drenge flige Ting tidligere end med det trettende
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Aar, thi de komme lige hUrtigt frem, enten de begynde saameqet senere 

eller de begynde tidligere, da den behørige Aandsmodenhed for at 

opfatte idetmindste i Neglen ikke tidligere er tilstede. — Endnu staaer 

der blot tilbage at omtale det Timetal, der vilde medgaae for at 

meddele Eleven disse Klmdffaber. I Dansk, Historie og Geographi 

tilsammen vilde det være 6 Timer ugentlig i 3 Aar, i Mathematik 

vilde det være 9 Limer Ugentlig i 3 Aar, i Physik 6 Timer Ugentlig 

i Lobet af iz Aar, i NatUrhiftorie 6 Timer Ugentlig i iz Aar, i 

Tydsk 3 Timer ugentlig i 3 Aar og endelig i Tegning 12 Timer 

Ugentlig ligeledes i Lobet af 3 Aar. Naar man tæller dette Timetal 

sammen, som jeg siet ikke siger Udtrykkelig ffal lægges paa iz eller 

paa 3 Aar, men som kun samlet ffal Udgjore en saadan Stim, saa 

kommer man til det Resultat, at der i det Hele vil blive 6 Under- 

viisningsti'mer daglig, og blandt disse 2 Timers Dvelser, saaledes at 

det ikke bliver mere, end hvad en jævn flink Dreng er istand til at 

funne Udrette. Der kunde vel være Tale om til saadanne Skoler 

at henlægge endnu andre Undervnsningsgjenstande, men jeg vil ikke 

opholde Tiden med at omtale mere end een saadan Gjenstand, 

nemlig Chemi; jeg troer ikke, at man med Fordeel kan optage 

Chemien blandt Underviisningsgjenstandene, thi for det Forste staaer 

den ikke i en saadan organisk Forbindelse med noget af de andre 

Undervlisningsfag, at den med Nytte kunde optages, idet den 

nærmest vil slutte sig til Physiken, der forst vil funne blive Gjen- 

ftand for Underviisningen i den sidste Tid, Eleven bessger Skolen, 

saa at det vil være vanskeligt at optage et Fag, der igjen ffUlde 

ftotte sig til Physiken, og for det Andet udfordrer Chemien et meget 

stort Apparat, fom det er vanskeligt at tilveiebringe, samt Lærere, 

der have Taalmodighed til at give Eleverne den fornødne Dvelse i 

de mechaniffe Færdigheder, der ligefrem ere Hovedbetingelser for, 

at de kunne lære noget af Chemien. Jeg har saaledes, som sagt, 

indskrænket mit Forflag til, at man stalde føge at bibringe Eleverne 

almindelige Kundskaber, og jeg troer, at, forst naar disse ere tilstede, 

kan man gjore sig noget Haab øm, at de Anstrængelser, man gjor 

for at Uddanne indUstrielle Unge Mænd, ville bære nogen virkelig 

Frugt, thi man er da forst i Besiddelse af et Firndament, hvorpaa 

der kan bygges tilstrækkeligt. Elevernes Tankegang vil da ogsaa 

være bleven friere, saa at de ville være istand til at folge et Fore- 

drag saaledes, som det bor folges, det vil sige, at de ere istand til 

at kunne opfatte det Væsentlige og lægge mindre Vægt paa det 

mindre Væsentlige, samt at notere sig det Forste og Undlade at



notere det Sidste. Det er HovedgrUnden, hvorfor jeg ikke har op- 

taget Mere i mit Forflag, thi jeg troer virkelig, at der ikke alene 

heri Kjobenhavn, men ogsaa paa andre Steder, er en saa stor Be

stræbelse for at bibringe, ikke alene Haandværkere, men ogsaa andre 

Industridrivende saadanne Kundstaber, der iimne passe for deres 

særlige Fag, at man kan være sikker paa, at disse Bestræbelser altid 

ville holde Skridt med. hvad der er muligt at opnaae. Nu fortiden 

maa man indskrænke sig til at blive staaende paa et lavere Trin, 

men man vil altid kunne gaae videre, saasnart man har et tilstrækkeligt 

Fundament at bygge paa.

Jeg stal nu gaae over til den anden Deel af mit Forflag, der 

gaacr ud paa, at man ogsaa før dem, der gaaer Ud af Skolen med 

en meget tarvelig Dannelse, altsaa for de Fattige, skulle soge 

ligesom man har gjort heri Kjobenhavn, ogsaa i Provindserne 

mere end hidtil at give Eleverne Adgang til ikke alene at vedlige

holde deres Skolekundskaber, men ogsaa at Udvikle dem, saa nt man 

altsaa ikke alene skulde gaae ud paa at give dem Undervilsning f. 

Ex. i Tegning o. a. dsl. fom specielt kan tjene dem i deres Fag, 

men at man ogsaa skulde sorge for, at de fik Undervilsning i Dansk, 

Læsning, Skrivning og Regning, thi det kan virkelig behoves; ogsaa 

her i Kjobenhavn behove vi det, thi jeg kan sige Dem, at ntan 

Undertiden maa give Eleverne Undervilsning i A. B. C-, og derfor 

vilde det i hoi Grad være ønskeligt, at man ikke alene vilde give 

dem Adgang til Undervilsning i Tegning, som er det, der nærmest 

passer for deres specielle Fag, men at man tillige kraftigt vilde 

interessere sig for, at de kunne vedligeholde og Udvide deres Knnd- 

flaber, navnlig ved Undervilsning i Dansk, i Læsning, Skrivning 

og Regning, og tillige i Danmarks Historie, der paa en mærkelig 

Maade vækker Interesse hos den Art af Elever, hvilket man f. Ex. 

kan see, nanr man forst lader dem skrive Stiil, før de have lært 

nogen Historie, og saa lader dem skrive Stiil, ester at de have 

begyndt at lære denne; selv om det ikke er noget historisk ZEmne, 

man giver dem, er det mærkeligt at see, hvorledes de saa bedre vide 

at Udtrykke sig."
Medens man unter en temmelig levende Debat om dette 

Spsrgsmaal i Hovedsagen var enig om det Dnflelige i For

anstaltninger, der kunde give den Industrielle en større Dannelse, 

end han nu med Lethed kan komme i Besiddelse af, viste det sig, 

tit der herskede betydeligt afvigende Meninger med Hensyn til 

Maaden, paa hvilke en saadan Undervilsning stalde realiseres, og
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de Fag, der bmde være Gjenstand for Undervlisningen. Paa Grund 

af disse afvigende Meninger antog man det ikke for ønskeligt nu 

at gjore noget bestemt Skridt, men at oppebie et folgende JndUstri- 

mode, paa hvilket Sagen da atter kunde bringes paa Bane.

Det andet Plrnkt, som var Gjenstand for Discussion, var 

Sporgsmaal om den fremtidige Ordning af Jndllstri- 

moderne, i hvilken Anledning der blev nedsat en Comitee, 

bestaaende af dHr. Bogholder Hellmann, Forvalter Frederiksen, 

KUnstdreier Schwartz .jun., Professor Hummel og Mcchanicus 

Gamsl, der skUlde Udarbeide et Forslag, og fremkomme med 

samme inden Modets Slutning. Forslaget, der i et folgende Mode 

blev antaget med stor Majoritet, lod saaledes:

„1 ) Der Udnævnes en Comitee med det Hverv at indbyde til 

det næste JndUstrimsde og at arrangere Alt, Modet vedkommende.

2) Dette næste JndUstrimsde skal i ethvert Fald holdes saa- 

snart der nogetsteds i Fædrelandet finder en JndUstrindstilling Sted, 

og da i den By hvor bønne findes og under Udstillingstiden. 

Modet kan dog ogsaa af Comiteen sammenkaldes tidligere, hvis det 

skulde vise sig, at der medgaaer lang Tid, inden en Industri- 

Udstilling aabnes. Comiteen bestemmer i saa Fald et passende 

Sted i Landet før Modet. I begge Tilfælde maa Indbydelsen 

til Modet Udgaae i Tide.

3) Comiteen har forinden Jndustrimodet at udarbeide et For

flag til en Forretningsorden, der kan tjene til Grundlag ved For- 

handlingerne baade i dette næste og folgende Moder. Dette Forslag 

bliver den forfte Forhandlingsgjeustand i Modet."

4) Som næste Gjenstand for Forhandling paa det forst- 

kominende Mode fremhæves: Næringsforholdenes Omordning, og 

Indretning af saadanne Skoler, der kunde give Anledning til en 

grundig Fordannelse for vordende JnbUstridrivende.

Valget af den her foreslaaede Comitee udsattes til et folgende 

Mode, i hvilket da Bogholder Hellmann, Kunstdreier Schwartz 

jun. og Maskittfabrikant Allervp i Odense ud nærm tes til at vare

tage Samineitkaldelsen og Arrangementet af et folgende Jndnstrimode.

Zttdustriinsdet, der varede i 14 Dage, og i hvilket JndUstrielle 

fra Landets forskjellige Dele, som ogsaa fra Udlandet deeltoge, 

sluttede Tirsdagen den 6te September med et Festmaalti'd, der var 

besagt af en stor Deel af Medlemmerne. Det er en Selvfølge, at
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saa mange Fremmede maatte »dove en gUnstig Indflydelse paa Livet 

i de forskjellige Sammenkomster og Udflugter, og den Stemning, 

der herskede ved de daglige Moder, var saaledes et sikkert Beviis 

for, at Jndustrimodet i det Mindste tildeels svarede til sin Hensigt, 

og har efterladt en Trang hos Medlemmerne til atter at samles i 

lignende Diemed. I hvert Tilfælde tør man betragte det vUndne 

ResUltat fom et godt Grimdlag til at bygge videre paa, og det er 

derfor at vente, at er kommende Industrimode vil samle et langt 

større Antal Deeltagere fra Landets forskjellige Egne, efterat dette 

fsrste saa væsentlig har bidraget til at tydelkggjore Hensigten og 

Nytten, saadanne Sammenkomster, saavel directe som indirecte kunne 

have, Noget, der vist tidligere stod Uklart for Mange af dem, i hvis 

Interesse de nærmest afholdes.



Dm Opsamling og Benyttelsen af Vandkraft«

(Uf Hr. Professor Hummel.)

C*36\$øet jeg er blevet anmodet øm at holde et Foredrag ved dette 

JndUstrimode, har jeg dertil valgt en Gjenstand, som jeg troer ikke 

er blevett tilstrækkelig paaagtet her tillands, nemlig Værdien af 

Vandkraft og Benyttelsen af den. Ved Benyttelsen forstaaer jeg 

imidlertid ikke her Indretningen i Detail af de forskjellige Vand- 

hjul; det vilde for dst Forste fore os for vidt, og dernæst er det 

egentlig heller ikke det, hvorom der her fornuftigviis kan være Tale, 

fordi det horer til de Ting, man kan læse sig til, men hvad jeg 

vil omtale er mere saadanne Gjenstande, disse Sager vedkommende, 

hvorom man ordentligvus ikke finder Noget i Boger.

De vide Alle, at naar Vandet lober fra et dotere Sted lil et 

lavere, er det istand til at frembringe en Arbeidsmængde. Vandet 

kan hidrøre enten fra Stromme, der deels have deres Tillob fra 

Overfladen, deels fra Kilder, eller endelig kan det være lutter Over

fladevand, som ansamles i Beholdere, og som i Aarets Lob anvendes 

paa den Maade, at man lader det fra disse Beholdere falde til 

nedenfor liggende Vandlob; det vil da Under dette Fald udvikle en 

Arbeidsmængde. Hvad nu Værdien angaaer af er saadant Vand- 

fald , da beroer den baade paa Vandmængden og paa Faldets 

Hoide. De ville let indsee, at dersom vi f. Er. havde 10 Cirbikfod 

Vand, og hver Cirbikfod veiede 62 Pd., altsaa i det Hele 620 Pd. 

Vand, og disse 620 Pd. lagdes paa en Vægtskaal, der bragtes til 

at synke en vis Hoide, f. Ex. 10 Fod, faa vilde denne Vægt kunne 

lofte en anden, der var ligesaa stor, som den Vandet Udgjor, gjennem 

den samme Hoide, dersom der ingen Modstand eristerede. Derved



14

vilde der Udvikles en ArbeidSmængde, som blev lüg det ovennævnte 

Antal Pund, multipliceret med det Antal Fod, hvorigjmnem Vandet 

falder, hvilket Udgjor 6200 Arbeidseenheder eller 6200 Pd. Men 

Vandets Fald giver aldrig, hvilke Organer man ogsaa anvender, 

den fulde Arbeiosmængde, jeg ber har omtalt, thi man opnaaer 

sjelden, at det giver mere end 70 pCt. deraf, men dette kan man 

ogsaa opnaae med godt construerede Vandhjul. De see altsaa, at 

Vandmængdens Vægt bestaaer af to Factorer, nemlig Arbeids- 

mæugden og den Horde, hvorigjennem Vandet falder, og det kommer 

altsaa an paa disse to Størrelser, naar man vil vUrdere Værdien 

af den Vandkraft, der kan Udvikles af Bandlob, eller andre Sam

linger af Vand. Hvad nu Maalingen af Vandmængden angaaer, 

saa er det en Ting, der ingenlunde er ganffe simpel. Man kan 

ikke vurdere Vandmængden eens i de forskjellige Tilfælde. Hvad 

nu forst angaaer de Tilfælde, da Vandet tilflyder fra Kilder, eller 

fra Stromme, der komme mere langveis fra, og der, som jeg før 

an forte, faae deres Vand deels fra Overfladen og deels Undertiden 

tillige fra Kilder, da vil man egentlig ikke kunne vUrdere deres 

Vandkraft med nogen fUldkommen Sikkerhed, Uden ved jævnlig hele 

Aaret igjennem at undersøge hvor ftor en Vandmængde saadanne 

Vandlob føre med sig, hvilket findes ved svømmende Legemer øg 

andre særegne dertil indrettede Instrumenter. Men naar man nu 

havde fundet den Vandmængde, søm man kunde antage før Middel

vandmængden for hver Dag, saa vilde man have at proportionere 

denne i Forhold til den Vandmængde, der er falden i Aarets Lob, 

saaledes, at hvis det var et knapt Aar> der f. Ex. kun havde givet 

ß af det Band, der ordentligviis vilde falde som Middelvandmængde, 

saa vilde Folgen deraf være, at man maatte multiplicere den Vand

mængde, man havde faaet ud, med J for at komme til et omtrent

ligt Resultat med Hensyn til den Vandmængde, man kunde gjore 

Regning paa ved Vandløbet, men dette er en temmelig vidtløftig 

Methode. Det var ønskeligt øm man gjorde flige Iagttagelser paa 

forskjellige Punkter af Landet ved enkelte Vandlob af forfljellig 

Størrelse, saa vilde man derved have Noget, hvorfra man kunde 

flutte sig til de Vandmængder, man kunde gjore Regning paa ved 

andre Vandlob. I Reglen kan man imidlertid ikke foretage 

Maalingerne paa den anførte Maade ved at gjore Iagttagelser et 

heelt Aar igjennem; naar Talen er om at tarere et Vandlob i kort 

Tid, saa bliver Fremgangsmaaden den, at man maaler Vandet paa 

den Tid af Aaret, da det er knappest, det vil sige, i Slutningen af
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AtlgUft eller i Begyndelsen af September, indett Efteraarsregnen 

begynder, og man vil derved faae et Begreb om den mittdste Vand

mængde, man kan gjore Regning paa, hvilken altid spiller en 

væsentlig Nolle.

Hvad angaaer derimod Vand, som ansamles i et vist District, 

hvorfra Vandet fores ned til en Beholder, hvori det opsamles, faa 

kan man med nogen storre Sikkerhed beregne dets Mængde, naar 

man tager Hensyn til alle Ouistændigheder. Herved maa jeg forst 

gjore opmærksom paa, nt der er 2 Omstændigheder, der have Jnd- 

flydelse derpaa. Naar De tænke Dem et saadant Vandlob, faa vil 

det altid ligge i en SlUgt i Terrainet, og der vil være et vist Op- 

land, som man kalder det, et vist Stromgebet, som giver Vand til 

de mindre Vandlob; dette kan man optage i Marken naar man 

har et ordentligt Kort ø: man kan faa, ved at gane omkring t 

Terrainet vælge sig en Græudse, hvor Vandet til den ene Side 

lober over til Vandlober og hvor det til den modsatte Side lober 

bort til andre Vandlob paa den anden Side. Nu sætter jeg altsaa, 

at man optager sig heelt igjennem en saadan Grændse, saa kan man 

Undersøge hvormange Tonder Land dette vil komme til at Udgjore, 

og man kan altsaa finde hvor stort Areal, der vil afgive Vand til 

de mindre Vandlob, der fore til Beholderen. Nu er Fremgangs- 

maaden den, at man nede i Slligten, hvor Vandløbet ender, an- 

lægger sig en Beholder af en eller anden Størrelse, som optager 

Vandet. Man har nu nogle Erfaringer her tillands for de Vand- 

mængder man kan gjore Regning paa, at der vilde tilflyde en 

saadan Beholder; jeg har i sin Tid, da jeg var Vandinspecteur, 

undersøgt denne Sag for nogle af de Beholdere som Vandvæsenet 

eier; der er en af disse, nemlig Damhnussoen, der er meget stor, 

idet hele Oplandet indtager et Areal af 10,600 Tsnder Land, altsaa 

henimod een Qvadratmii'l, og det viser sig, at man paa den og paa 

lignende Beholdere ikke kan gjore Regning paa mere, end imellem 

I og I af den Vandmængde, som falder paa Oplandet, saaledes, 

at naar der paa Oplandet i Gjennemsnit falder aarlig en saadan 

Vandmængde, at den, hvis den var bleven ftaaende, og hverken 

lobet af, sunket i Jorden eller fordampet, vilde være steget til en 

Holde af 20 Tommer over Jorden, saa kunne vi beregne, at imellem 

£ og I af det Vand, som vilde staae over dette Areal, er det vi 

funne gjore Regning paa; Undertiden faner man vel mere, under

tiden mindre, men til dette Resultat er jeg kommet ved Uttder- 

sogelse af 20 Aars Optegnelser over de Vandmængder, der ere løbne
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gjennem Beholderne, deels til Stranden og reels til Staden. Dette 

er saaledes eet Resultat. Vi have i Kjøbenhavns Nærhed et stort 

Bassin, der netop er af den omtalte Beskaffenhed, det er det som 

netop giver Anledning til et af de største og bedst ordnede Vandlob, 

som existerer her i Landet, det er nemlig Fursoen; jeg har der op

taget Arealet af hele Oplandet af Stromgebetet, og fundet det at være 

14,200 Tonder Land. Jeg stal nu gaae over til at anstille en 

Beregning over den Vandmængde, man her maa faae og derpaa 

sammenligne dette Resultat med det Nesilltat man er kommet til 

ved Undersøgelsen af et Vandmærke ved Dyrehavs-Aaen, som mod

tager sit Vand fra denne Beholder. Fursoens Opland Udgjorde, 

som jeg anførte, 14,200 Tonder Land og I Tonde Land er 56,000 

Qvadratfod, naar vi nu multiplicere disse to Tal med hinanden, 

saa faae vi det Antal Qvadratfod, som hele Oplandet Udgjor, nemlig 

795,200.000 Qvadratfod; om man nu stal regne z, z eller | af 

den Vandmængde som vil falde paa Oplandet, er noget, man maa 

vUrdere ester Terrainets Beskaffenhed, thi naar Terrai'net er omgivet 

af Skove, saa vil der i det Hele lobe en ftorre Part til Beholderen 

af den Vandmængde, som findes paa Oplandet, end naar Terrainct 

er aabent; nnar det for en stor Deel er sandet med Underlag af 

Leer, saa at en Deel af Vandet soger Granden og siden qvælder 

frem paa de dybe Steder i Nærheden af Beholderen, faa fa a er man 

ligeledes en større Mængde, thi den Mængde, som ligger Under 

Jorden fordamper ikke, hverken paa sin Vei til Beholderen eller 

medens den henstaaer, saaat der vil blive mindre Tab af den, end 

der bliver i andre Tilfælde, og vi ville derfor her kunne regne £ 

eller omtrent 0,333 Fod. Naar vi nu multiplicerer, saa faae vi 

VolUmet eller det Rumfang Vand vi kunne gjore Regning paa at 

faae Brng af fra den Beholder hvori Vandet ansamles, for hele 

Tiåret, og naar vi derpaa dividere dette Product med 300 fa ae vi 

hvad vi kunne gjore Regning paa for hver Dag, og divideres dette 

med 12 — thi det er Arbejdstimernes Antal — saa fa ae vi derved 

den Vandmængde, vi funne gjore Regning paa i Timen; divideres 

dette med 60, faae vi Vandmængden for Minuttet, og divideres 

dette igjen med 60, faae vi Vandmængden for SecUndet, der om- 

trent kommer til at Udgjore 21 Cubikfod før hvert Secimd af 12 

Arbejdstimer i Lobet af et Dogn. Det er denne Vandmængde, 

føm man efter de anførte Data maa gjore Regning paa at faae 

fra FUrssen. Der har nu været anstillet en anden Undersøgelse, 

hvorved man, længe for Oplandet for FUrssen blev optaget, tarerede
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Vandmængden fra denne Ss, idet man deels ved Forespørgsler efter 

Vandmængden, som Vandløbene ordentligviis forte, og deels ogsaa 

ved Undersogelser af den Vandmængde, som de forte i det Dieblik 

' Undersøgelsen blev foretaget, vUrderede et Fald af 5 Fods Hoide 

ved Dyrehaves-Aaen, og man VUrderede det til 10 Hestes Kraft. 

Seg flal nu nærmere Undersøge, øm vi faae 10 Hestes Kraft Ud

deraf. Det var, som anført, 21 Cilbikfod i hvert SecUnd vi fif

ud, og naar man nu MUltiplicerer dette Lal med 62 Pund, saa
faae vi Vægten af det Vand, som lober gjennem Aaen i SecUUdel,

hvilket Udgjor 1302 Pund, naar vi nu tænke os, nt vi have et Fald 

af 5 Fods Hoide, saa vil dette give 6,510 Arbeidseenheder, men, 

fom jeg anførte for, man kan ikke gjsre Regning paa, at naae den 

fulde Virkning af et saadant Vandfald, men kun 60 til 70 pCt. 

dette er det muligt at opnaae, selv ved et Fald af den Størrelse, 
som vi her have med at gjsre, naar Hjulet indrettes hensigtsmæssigt, 

og naar man taxerer Vandkraften, maa man naturligviis tarere 
den saaledes, at man angiver, hvilken Værdi den har, naar den 

bmges ordentligt, og vi ville altsaa regne eller 70 pCt. søm 

Nyttevirkning. Naar vi nu MUltiplicere den Arbeidsmængde vi fik 

Ud for et Secund med j7^, saa faae vi 4,557 Arbeidseenheder, men 
ti( een Hestes Kraft i et SecUnd regnes 480 Arbeidseenheder, 

divideres altsaa 480 i 4557, erholde vi meget nær en 10 Gang, 

såbedes, at dette Resultat, som var vundet adskillige Aar for 

Undersøgelsen over Oplandet blev foretaget, stadfæstes ved det, som 

jeg har anfort Dem angaaende den Vangmængde, man kllnde gjsre 
Regning paa fra et Opland.

Men naar man flal Undersøge en Vandkraft af denne Beskaffenhed, 

er det ikke nok, at man kjender hele Oplandets Størrelse, og den 

Mængde Vand, fom dette kan give Aflob; Beholderen, som flal 

ansamle Vandet, maa ogsaa være stor nok, for at det deri katt 

ansamles. Man maa altsaa gjore Regning paa at have en Be- 

holder af tilstrækkelig Størrelse, hvilket netop er Tilfældet med 

Fliessen, der maaskee i den Henseende ligger i det bedste Terrain, 

der sindes i hele Landet, idet den baade selv er stor nok og saaledes 

godt stikket til at ansamle Vand, og det Samme er Tilfældet med 

de andre Soer, der ligge paa Oplandet — der findes Dst for 

FUrssen nogle Soer i Holte Hegn og Sollerod So, Best for 

Samme Famm So, samt endnU en mindre, der Alle give Tillob 

til Fvrsoen, og naar vi beregne det hele Areal, som disse Soer 

optage, kommer det omtrent til at udgjsre 2100 Tender Land eller

(2)
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omtrent z af heltz det Areal, som Oplandet Udgjor. De see altsaa, 

at der til en saadan Ansamling af Vand altid Udfordres en meget 

betydelig Beholder; jeg vil ikke dermed sige, at Soen, hvori Vandet 

skal ansamles, stal nødvendig have et Areal, der er saa stor som | 

af Oplandet, thi deels kan Tillobet være mindre, end det jeg her 

har regnet, og deels kan Soen være dybere, og den kan ogsaa Under 

visse Omstændigheder ved Inddæmninger bringes til at rumme en 

ftørre Mængde Vand, end man ellers funbe gjore Regning paa 

efter Arealet og den naturlige Dybde. Man maa altsaa, naar 

man har Undersøgt Terrainets Beskaffenhed, tillige undersøge om 

Beholderen er saa stor, at den kan optage Vand for et Aar; mindre 

maa man ikke lettelig gjore Regning paa, thi Sagen er, at Tillobet 

finder Under visse Omstændigheder kun Sted om Foraaret, øg man 

maa da samle hele den Vandmængde, man flal bruge hele A ar et, 

thi vel vil der som oftest falde Esteraarsregn, men det er dog ikke 

altid den indtræffer, hvilket man har feet af Erfaring, og i saa 

Fald maa man altsaa kunne gjemme Bandet saalænge, at man har 

tilstrækkeligt til hele Aarets Forbrug.
Dette er saaledes de to Data, der blive at tage Hensyn til, 

og De see altsaa, at for at finde Vandkraften paa el Sted, maa 

der foretages adskillige Undersøgelser, hvilke medtage en temmelig 

lang Tid.
Hvad angaaer Vandfaldets Størrelse, saa kan man fulde det 

ved et simpelt Nivellement, men naar Talen er om at indtage et 

Terrain til Benyttelse af Vandkraften ved en Beholder, hvori 

Vandet stal ansamles, naar der stal anlægges Canaler hvorigjennem 

Vandet stal ledes, saa er der flere Hensyn at tage end simpelthen 

at Undersøge Forskjellen i Horden mellem de forskjellige Punkter; i 

ben Henseende kan man opstille en ganske simpel Regel, der i de 

fleste Tilfælde temmelig nær vil holde Stik, nemlig den, at naar 

Canaler ftulle lede Vandet, i hvilket Tilfælde det som oftest er bedst 

at man graver dem i Jorden, saa maa Bandet ikke faae en altfor 

stor Hastighed, thi ellers vil Strømningshastigheden forandre Cana- 

lernes Form, saaledes at den fljærer bort af Jorden og fører Vandet 

ned i Vandfaldet, bvor det leirer sig paa saadanne Steder, hvor det 

kan finde Ro; men dette er det Samme som at odelægge hele 

Canal-Anlæget. Man regner, at man ikke maa give Vandet i en 

en saadan Canal en storre Hastighed end een Fod i et Secund, og 

naar man ikke overskrider denne Hastighed, vil man i Reglen heller 

ikke odeloegge Bunden. Ved en saadan Hastighed vil man imidlertid
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miste omtrent en Tomme Fald paa hver 300 Alen af Canalens 

Længde, og naar man har længere Canal-Ledninger, der deels lede 

Vandet til HjUlene, og deels fra dem, saa kan man simpelthen 

drage dette Fald fra Hoide-Forffjellen imellem Vandspejlene ovenfor 

og nedenfor Hjulene naar Vandet ftaaer stille. Antager man f. 

Ex. der er 600 Älen Tilledningscanal, saa maa man regne 2 

Kommer fra — det kan vel Undertiden kttn være een Tomme, naar 

det er nemt at komme til at Udgrave saa at Canalen let kan gives 

et ftorre Tværsnit og Vandet en mindre Hastighed, men det er 

Noget man ikke i Reglen kan gjsre Regning paa og vi ville saa- 

ledes antage, at der gaaer 2 Tommer fra foroven — forneden gaaer 

der ligeledes Noget fra, nemlig det Fald, som Anen eller Aflobs- 

canalen skal have inden den moder en ny Beholder, som ansamler 

Vandet for det næste Vandhjul. Naar vi antage at denne Canal, 

som leder fra, har en Længde af 1200 Alen, bliver her altsaa 4 

Tommers Tab i Fald, man maa gjore Regning paa, og det bliver 

altsaa i det Hele 6 Tommer, der gaaer bort fra Faldet, for at lede 

Vandet til og fra Vandhjulet gjennem Canalerne paa denne Maade, 

dette regner man da fra den hele Hoideforskjel mellem Beholderens 

Vandspeil foroven og Beholderens forneden, eller fra det som vilde 

være Vandets Fald, naar der ikke var Lob i Canalen.

Ad de Veie, jeg nu har omtalt, findes altsaa baade Vand

mængden og Faldets Størrelse tilnærmelsesviis, og jeg flat nu 

gaae over til at omtale det næste Sporgsmaal, nemlig Sporgs- 

maalet om Vandkraftens Pengeværdi. — For at anflaae en Vand

kraft i Penge, maa man sammenholde den med en anden Kraft, 

som man kan skaffe sig istedenfor; for Dieblikket have vi foruden 

Vandkraften kun Dampkraften, der hensigtsmæssigt kan bruges til 

Sammenligning med hiin, og man maa derfor opstille en Beregning 

angaaende Bekostningen til Jtul og Tilsyn med Dampmafliner, der 

kurme Udvikle den samme Arbedsmængde, som den Vandløbet ud- 

vikler. Naar vi ville anflaae, hvad dette for een Hestes Kraft i 

12 Timer vil komme til at udgjore, saa vide vi, at der med gensyn 

til Dampmafliner kan gjores Accord med Fabrikeuren om at han 

stal levere Maskinerne saaledes, at de bruge 6 til 8 Pund Klll i 

Timen, lad os autage 7 Pund; det bliver altsaa for 12 Timer 

84 PUttd Kul, hvortil vi endnu ville lægge 6 Pund for at ildne 

op, naar man begynder, altsaa 90 Pund Kul eller imellem z og 

I Tonde, hvilket er en Størrelse, der omtrent har en Værdi af 

2 Mk. For Tilsyn med storre Maskiner — thi man kan fornuftig-



vlis ikke sammenholde Vandlob i deres Almindelighed med ganske 

smaa Mastiner — kan man regne 4 Sk. øm Dagen, altsaa for 

Kvl og Tilsyn 2 Mk. 4 Sk. om Dagen, hvilket for 300 Arbeids- 

dage vil Udgjore 112 Rbd. 3 Mk., og kapitaliserer vi denne Værdi 

til en Rentefod af 4 pCt. kommer den til nt Udgjore 2812 Nbd. 

3 Mk., som altsaa er Værdien af een Hestes Kraft. Denne Be- 

regning er endda ikke meget hoi, men det er den, som man med 

Billighed kan ansætte, og en saadan Værdi, altsaa henimod 

3000 Rbd. for hver Hestes Kraft, er det som maa Udredes for 

Vandløbet, naar man f. Ex. vil anvende Vandet paa anden Maade, 

som en Erstatning for den tabte Vandkraft. Jeg vil blot endnu 

med Hensyn til denne Sag anføre, at naar jeg har talt øm Vand

kraftens Pengeværdi, saa er det en Størrelse, som jevnt vil aftage, 

efterhaanden som Dampmaskinerne blive forbedrede; efterhaanden 

som de bruge mindre Kul vil man komme til at regne en Hestes 

Kraft, eller rettere KUllet, der medgaaer til at Udvikle en Hestes 

Kraft, noget ringere end den, jeg her har antaget, saaledes at 

Vandkraften ved Vandlob hellere maa ansæltes noget for lavt end 

noget for hoit.

Ved alle saadanne Vandlob, maa man forge for, at der 

anbringes de fornødne Frifluser, det vil sige saadanne, søm ere istand 

til at afføre det overflødige Vand, der kunde løbe til. Angaaende 

disse Sluser er det af slør Vigtighed, at man ikke gjor dem for 

smaae, thi ellers er Vandet istand til at svomme øver, saa at man 

faaer Dæmninger øg hvad dertil hører ødelagt. I denne Henseende 

har jeg ligeledes anstillet nogle Undersøgelser, bygget paa Beregninger 

øver den Vandmængde, fom navnlig Damhuussoen har fort i Lobet 

af 20 Aar, men de ere maafkee noget lave; jeg var kommet til 

det Resultat, at hver Tønde Land paa et saadant Areal af omtrent 

en Qvadratmül vilde komme til nt afgive 0,o ,1 Clibikfod, men jeg 

har senere erfaret, at den kan give mere, saa at man efter al 

Sandsynlighed maa regne 0,ol5 ; dog gjælder dette kun for de 

ftorre Arealer. Vil man beregne den Vandmængde et mindre Areal 

kan give, bliver det en større Værdi for hver Tonde Land. Vandet 

vil nemlig >ved (tørre Opland altid behove nogen Tid for at lobe 

til, saa at'under en stærk Regn eller et stærkt Tobmd vil man 

kttune gjore Regning paa, at der ikke vil lobe storre Vandmængde 

til end jeg her omtalte, nemlig 0,015 for hvert Secund, men dette 

lober allerede op til en betydelig Størrelse; jeg sætter at vi f. Ex. 

tage Fnrsoens Opland, der er 14,200 Tonder Land og multiplicerer
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denne Størrelse med 0,ol5, saa udkommer der 213 Cilbikfod i hvert 

SecUnd Fri'fluserne ffUlde funne bortføre, thi dersom de ikke ere saa 

store, at de ere istand til at futine bort fore en saadan Vandmængde, 

vil Folgen deraf være, at naar Beholderen er fnld, og der ind- 

træffer et meget stærkt Vandskyl, kan der opstaae Oversvømmelser; 

dette vil vel ikke saa let foranledige nogen Skade ved en So, der 

er beliggende som Furssen, men er det en Ss, som er begrændset 

med Dæmninger over en SlUgt, saa vil det meget let være Til- 

fceldet. Det stærke Vandlob, som Undertiden kan indtræde jra Fri- 

siuserne, foraarsager igjen i Aaerne, som ligge nedenfor, en stærk 

Opstuvning af Vandet, idet Canalerne, for at kvnne rumme denne 

storre Mængde Vand, behove et storre Fald og en ftorre Vandhoide, 

end de havde for, og som Folge deraf vilde i dette Tilfælde Faldet, 

som bliver til Raadighed for Vandhjulene blive væsentligt mindre, 

det kommer derfor især an paa at sorge for, at Vandløbet nedenfor 

Hjulet bliver bredt og dybt; det er ikke altid man kan gaae saa 

meget man vil i Dybden, men Vreden har man sædvanligviis 

Raadighed over. Det er altsaa for det Forste en Betingelse at 

Vandløbet er stort og kan tage en antagelig stor Mængde Vand, 

omtrent saa stor som den største Mængde, der kan lobe til Uden at 

Vandet bag ved HjUlet eller paa Aflobssiden af det flal stuves saa 

stærkt, at Hjulet standses i sin Gang, hvilket ved mange Con- 

structioner af Hjnl er Tilfældet.

Hvad angaaer de Vandhjul, der kan være .Tale om at brUge 

ved de forfljellige Vandlob her i Landet, da er det Noget, som 

strængt taget ikke horer til det, jeg havde foresat mig nt foredrage, 

hvorfor jeg blot flal yttre mig i Almindelighed og i Korthed anføre, 

at jeg i Neglen maa ansee det for hensigtsmæssigere at man bruger 

verticale end horizontale HjUl; de horizontale have navnlig deres 

Plads hvor man har meget store Vandmængder at raade over til 

stadigt Brug og det er altsaa kun t saadanne Tilfælde, at de kmine 

brUges med væsentlig Fordeel; de verticale Hjul kunne bygges med 

langt ringere Omkostninger, isærdeleshed naar man, hvad man i 

Reglen gjor rettest i, bygger dem af Træ, thi det er ikke paa nogen 

Maade hensigtsmæssigt at anvende 3 til 4 Gange saa stort et 

Belob paa et saadant Anlæg, som der er absolUt fornødent; det 

vil som oftest blive en dod Capital, og naar den Tid kommer, da 

man dog seer sig nsdt til at gjore Forandring, vil den Værdi, som 

staaer i Anlæget ikke være af nogen væsentlig Nytte. Man vil 

saaledes i de allerfleste Tilfælde have at anvende verticale Vand-
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hjul, og ved smaa Fald som oftest BrysthjUl, thi de ville sædvanlig 

komme til at udvikle den Arbejdsmængde, som vil funne opnaaes, 

indtil 70 pCt. af den absolUte Arbeidsmængde, Vandet indeholder. 

Men Under visse Betingelser vil man ikke funne bruge dem; der 

findes f. Ex. Aalsb ved hvilke jeg maa ansee denne Art af Vand

hjul for Uhensigtsmæssige, fordi Vandstandene i Aalobene nedenfor 

Hjulet variere i den Grad stærkt, at man ved en saadan Con- 

struction vilde være udsat for stort Tab, idet Hjulet paa nogle Tider 

af Aaret vilde staae stille, fordi Vandet vilde staae saa boit bag ved 

det, at det vilde hindre dets Gang. Der vilde HjUl med krumme 

Skovle efter Poncelet's ConstrUction i Reglen være det hensigts

mæssigste ved mindre Fald, idet de, da de desuden blive smallere, 

ville Under visse Betingelser, hvor Vandmængden som oftest er 

nogenlunde stor, blive lettere at bevæge, ligesom de ogsaa give en 

storre Omdreiningshastighed end Brysthjulene, hvilke man ikke gjerne 

maa lade gaae med en storre Hastighed i Omkredsen end 5, aller- 

hsiest 6 Fod i Semndel, thi dersom man antager, at Vandhjulet 

dreiede sig med 6 Fods Hastighed, vilde det være det selv samme, 
som om man bortkastede en Faldhoide, der var saa stor som 36 

divideret med 62.l, altsaa omtrent T6n Fod af det hele Fald, man 

havde havt til sin Raadighed, det vil sige, det er som om Faldet 

var blevet Tßö Fod mindre; altsaa jo storre Hastighed Vandet lober 

bort med, desstorre Arbeidsmængde indeholder det endnU, som kunde 

have været anvendt paa Hjulet, og det er altsaa Uhensigtsmæssigt, 

at lade dette Slags Hjul bevæge sig med for stor Hastighed. Hvor 

det er Omdreiningsmaskinens Dele, der skal drives af Hjulet, og 
hvor disse Omdreiningsdele selv ere i Besiddelse af et stort Inerti- 

moment, saaledes at de kunne bidrage til at holde Bevægelsen i en 

stadig Gang, s. Ex. naar vi have med Kornmoller at gjore, der 

vil det endog meget godt lade sig gjore, at reducere Hjulets Hastighed 

til 3 Fod eller lidt derunder; vi have Ude ved Dyrehavsaaen 

Erempler paa HjUl, der ere meget godt constnrerede t denne Hen- 

seende og hvor Vandet kommer ind ved Overfald.
Et andet Slags HjUl jeg vilde omtale noget, er Overflade- 

vandhjul ; vi have paa sine Steder flere Fald af en Høide af 

omtrent 12 til 20 Fod, hvor man meget godt kan lade Vandet 

lobe ind ovenpaa Toppen af Hjulet, og derved lade Hjulet dreie 

sig saaledes at Vandet hviler i Hjulflovlene saaloenge, indtil disse 

ere omdreiede saa vidt, at de deri værende Vanddele løbe ud. Der 

„isterer meget ofte den Uflik, som nceften er bleven til en Skik,
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at man anvender den saakaldte Vandstve, hvorved man leder Vandet 

ind paa HjUlet. Ved et Overfladevandhjttl, lægger man gjerne ved 

Soen et Stigbord, og inde ved selve Hjulet et andet Stigbord for 

at forebygge, at Vandet stal komme ind paa Hjulet med en for- 

fljellig Hastighed; man vil nemlig gjerne have en vis bestemt Tryk- 

hoide over Stigbordet, for at Vandets Hastighed ved Indløbet paa 

Hjulet altid kan være den samme, og for at flaffe denne Eens- 

formighed tilveie, gaaer man den Vel, som jeg anførte; det Stum, 

der ligger imellem de omtalte Stigbord, kalder rnan Vandstnen, og 

denne Vandftue har et Vandspejl, der altid ligger lavere end Vand- 

speilet i Beholderen eller i Soen naar Stigbordet ved denne ikke 

er trukket heelt op. Den derved fremkomne Forffjel i Holden 

af Vandspejlet er en Trykhside, som gaaer tabt, og man er virkelig 

istand til at kllnne benytte denne Trykhside, naar man anvender et 

Sidehjul, og lægger et Indlob, fom kan lede Vandet ind paa 

Hjulet i forskjellig Holde, igjennem Aabninger i forfljellig Holde. 

NU kan Vandet vel variere, men man kan ligefUldt benytte den 

hele Vandhoide som findes i Soen, altsaa i et Tilfælde med en 

høiere Vandstand og i et andet med en Vandstand, der er noget 

lavere. Hvad angaaer disse Hjul, saa kllnne de kim anvendes naar 

Faldet er imellem 12 og 20 Fod, og de hinne gaae med en 

Hastighed, der er lidt storre end Halvdelen af den Hastighed, hvor

med Vandet strømmer ind paa dem, dog ikke gjerne over 5—6 Fod.

Jeg stal endnU futi omtale een Ting, nemlig at der paa mange 

Steder i Landet er et saadant Terrain, at man med meget ringe 

Bekostning kvnde stllve Vandet, Uden at oversvømme mere end en 

lille Deel af Terrainet, øg hvor det meget godt kUnde betale sig at 

stvve det til omtrent 3 å 4 Fods Hoide over den Holde, det har 

ved sit nuværende Lob i Aacn. Derved vil man kllnne flaffe sig 

en meget god Arbejdsmængde, men sædvanlig findes der saadanne 

Steder en Molle ovenfor, som allerede bruger Vandet iforveien. 

det kommer da an paa, om man veed at indrette det saaledes, at 

den Moller, der ligger ovenfor, ikke maa holde paa Vandet, men 

skal lade det lobe ned til den, der ligger nedenfor, og denne maa 

ikke ftUve Vandet hsiere end de Paagjældende ere blevne enige om 

i den Contract, der maa afflUttes imellem dem. Der existerer i 

denne Henseende et kongelig Reglement for Dyrehavsaaen der har 

sit Tillob fra Fursoen, hvilket virkelig kan tjene som et Mynster, 

idet det bestemmer en hUrtig Retspleie, og har gode Bestemmelser 

for hvad der maa flee. Vandet maa ikke staves ovenfor hver Molle
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mere end 2 eller 4 Tommer, jeg husker ikke nole hvilket af Delene, 

over et givet Vandmærke, og den er i det Hele faaledes indrettet, 

at naar den Ene vilde stuve Vandet for den Anden, er det flet ikke 

vanskeligt at ramme den, der vil foretage sig Sligt. Naar en 

Moller stemmer Vandet mere end de anførte 2 eller 4 Tommer, 

hvilken af Delene det nu er, kan den Moller, der ligger ovenfor, 

blot ved 2 Mænds Vidnesbyrd skaffe sig Bevlis for, hvor holt 

Vandet er steget; den Paagjældende har da at betale en MUlct, 

saavidt jeg erindrer, af 20 Rbd. for hver Time der gaaer hen, 

inden Vandet kommer ned til den Hoioe, der er hans. Der kan 

afsiges Kjendelse strax, idet der existerer et Formandskab, som gaaer 

paa Omgang imellem Mollerne, og den, der boer overst, begynder 

med at være Formand. Har da to af de Andre Sag med hinanden 

saa er det ham der flal domme dem imellem, har han selv Sag, 

flal den, der har været Formand sidst, eller den, der flal være det, 

saavidt jeg hllfler gaaer det over paa Eftermanden, træde til, er 

han ogsaa med i Sagen, flal den Næste træde til o. s. v., saa 

man veed kort sagt strax, hvem man flal henvende sig til, hvilket 

ogsaa er en absolUt Nødvendighed, hvor det ene Vandfald ligger 

nedenfor det andet. Der er imidlertid en Omstændighed som jeg 

ikke veed, om den er iagttaget ved Anvendelsen af dette Reglement. 

Naar der nemlig er afsat et saadant Mærke der angiver, hvortil 

Vandet maa stige, saa maa dette altid holdes i den legale Form. 

Det er gjerne en Knap indflaaet i en Stigbordstolpe. Naar man 

nu lægger et Stigbord om, er det nødvendigt at lade det gamle 

Mærke tage bort, og at lade det nye sætte af en LandinspecteUr, 

thi ellers kan man aldrig vide, hvorledes Mærket ligger, naar det 

flal bero paa Enhvers eget Skjon, hvor det har siddet for.

Hvad jeg nu har omtalt angaaer væsentlig Dispositionen over 

Vandkraften og dens Værdi, og dette havde jeg tilsigtet at meddele 

saa godt jeg kUNde.



Om BroendmaLerialier.

Uf Hr. Etatsraad Professor Forchhammer.

N(aar der er Tale om de nødvendige Betingelser for en blomstrende 

Industri, er Brændmaterialet altid det Fvrste, hvorpaa man tænker, 

og Forholdene have i den senere Tid Udviklet sig saaledes, at man 

er meget tilboielig til at indskrænke det almindelige Sporgsmaal om 

Vrændmaterialiernes Priser til en Undersøgelse over: til hvilken 

Prns man kan forskaffe sig Steenkul. Ved at kaste et Blik paa 

Englands kæmpestore Industri, og dens raske Udvikling i Belgien, 

RhinpreUssen og en Deel af Frankrig, er man kommen dertil, at 

man neppe kan tænke sig en stor og Udviklet Industri, ilden en let 

og billig Adgang iil gode Stemknl. Heri synes man dog at være 

gaaet for vidt; thi endskjondt det er ganske vist, at af de Brænd- 

materialicr, vi kjende, er Steenkttllet det, hvortil JndUstriens Ud

vikling lettest knytter sig, er det lige saa sikkert, at der gives Lande med 

stærk Udviklet Jndnstri, hvor man enten slet ikke bruger Steenkal, 

eller i alle Tilfælde kun benytter dem efter en indskrænket Maalestok. 

Man har næsten glemt, at England i en ældre Tid har havt en 

betydelig JndUstri, forend det kjendte den Skat, der laa skjunlt i 

dets Udstrakte og mægtige SteenkUllag. Denne store engelske JndUstri 

gik tilgrunde med Skovenes Forsvinden, og da Landet var for meget 

dyrket, til at man kUnde regne paa Jord til Opelskning af nye 

Skove, standsede Jndnstrien for en stor Deel, indtil man havde lært, 

istedensor Træ at brUge SteenkUl. Selv i vore Tider er ZndUstrien 

langtfra ikke i alle Lande og i alle Retninger knyttet til Steenknl;

(3)
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jeg behover blot at nævne Sverrig og Norges store Zernproduction 

og Bøhmens Glasproduction, der heldigen kæmpe imod Jern og 

Glas, der er fabrikeret ved Hjælp af Steenkill.
Det forste Sporgsmaal ved Brændmaterialiers Forhold i Al

mindelighed vedkommer altid dets Styrke eller dets varmefrembringende 

Kraft, en Egenflab, som vi i det daglige Liv betegne ved at sige, 

at det ene Brændmaterial er droiere end det andet. Saasnart der 

er Tale om en Benyttelse af disse Udtryk til videnskabelig eller til 

praktisk Brng, kan man ikke noies med det Svævende og Ilfiffre, der 

ligger i daglig Tale; man maa have et bestemt Maal, der ligefrem 

Udtrykker Forholdet imellem Brændflets varmefrembringende Kraft. 

Dette Maal betegnes med Udtrykket Darmeeenheder; og idet man 

f. Ex. siger, at de Steenknl, der tilfores os fra Skotland og New

castle, have en Brændeværdi af 6,000 Darmeeenheder, forstemer man, 

at 1 Pd. af saadanne SteenKll frembringer, naar de fuldstændigen 

forbrænde, saa megen Varme, at 6,000 Pd: Vand derved kunne faae 

en Darmeiilvæxt af 1 ° ester Hnndrededeelsthermometret. Naar man 

endvidere siger, at stærkt Udtorret Træ har en Brændeværdi af 3,000, 

mener man derved, at 1 Pd. af dette Træ ved Forbrænding frem

bringer saa megen Varme, at 3,000 Pd. Vand derved kunne faae en 

Varmetilvæxt af 1 ° C. Da det vilde fore os meget for langt her 

at omtale den hele Række af vidtløftige Undersøgelser, som man har 

anstillet for at komme til et sikkert Resultat, skal jeg iffun anføre 

Hovedtrækkene. Undersøgelser have da godtgjort, at jeg behover lige- 

saa megen Varme for at tilfore 2 " C. til 3,0000 Pd. Vand, som 

1 0 C. til 6,000 Pd. Vand, eller 10 ° C. til 600, eller 50 " C. 

til 120 Pd. Vand. Man finder derfor i hvert Tilfælde Varme- 

eenhederne ved at mnliplicere Varmetilvæxten, ndtrykt i Grader efter 

Hnndrededeelsthermometret, med Vægten af det Vand, som man har 

opvarmet, ndtrykt i Pimd, naar man har anvendt 1 Pd. af Brænd- 

materialet. Anvender man en anden Vægt af Brændmaterial, maa 

Vandets Mængde beregnes ester Vægten af det anvendte Brcend- 

material.
I Almindelighed anstiller man alligevel saakaldte praktifle For

søg, hvorved man vil bestemme et givet Brændmaterials varme

frembringende Krast, ikke ved simpelt at opvarme Vand, men ved at 

afgjore, bvormeget Vand man kan fordampe ved Forbrændingen af 

en besteint Mængde af det Brændmaterial, der skal Undersoges. 

Men disse Forsog exe vanskelige og kostbare, da man maa brænde
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meget Materiale og Undertiden flaffe sig særegne Indretninger til 

Forsøgene. Engelske og nordamerikanske Chemikere have paa denne 

Maade provet deres Fædrelandes forskjellige Knlarter, men saadanne 

Resultater ere ikkun bundne ved stor Opoffrelse af Tid og Penge.

Der var altsaa god Anledning til at soge efter andre Methoder, 

ved hvilke man rned fin aae Pr over og mindre Opoffrelse af Tid 

og Penge hinbe vinde brugbare Resultater, og det er lykkedes i 

den Grad, at Enhver, der ikkun er ovet i de simpleste chemiske 

Operatiorler i et Laboratorium, kan Udfore dem. Denne Methode 

beroer paa den ved Erfaring godtgjorte Sætning, at vore Brænd- 

materialiers varmefrembriugende Krast staaer ligefrem i Forhold til 

den Mængde Ilt eller Suurstof, som de optage af den atmosphærifle 

Lllst ved deres fuldstændige Forbrænding. Kande man altsaa veie 

den saaledes optagne Iltmængde, vilde dens Vægt ligefrem Udtrykke 

Forholdet ved Brændslets opvarmende Krast, men en faaban Be- 

stemmelse er forbunden mob saa store Vanskeligheder, at den vel er 

bleven bellyttet til strengt -videnskabelige Undersøgelser, men neppe 

nogensinde kan faae Betydning som en praktisk Prove. Imidlertid 

er det ikke nødvendigt, at Brandmateriellet finder fri Ilt, saaledes 

som den forekommer i den atmosphærifle Lllst, for at forbrænde 

fuldstændigt; det kan ogsaa træde i Forbindelse med den Ilt, som 

allerede er i Forening med andre Stoffer, thi Brændslets For- 

brcendmgsprodUcter blive ikke derved forandrede. Naar man altsaa 

blander Brændslet ineb et passende Stof af den store Classe af 

Ilter, og derpaa opvarmer og forbrænder det fuldstændigt, kan man 

af det Metal, man derved vinder, beregne den Iltmængde, som er 

gaaet tabt. Iblandt de Metalilter, som man dertil fan bruge, er 

Blyilte eller Solverglod det, der er bedst skikket dertil, deels fordi 

det ikke ved ben blotte Varme slipper sin Ilt, deels fordi det 

reducerede Metal let smelter sammen til en boielig Metalkugle. 

Den Mangel ved Solvergloden, at ben gledet med Brcendmaterialet 

ikke bliver tyndtflydende, og derfor let flyder over formedelst de ved 

Smeltningen Udviklede Luftbobler, saavel som dens Egenstab, at an- 

gribe Diglerne, afhjælper jeg derved, at jeg tilfoier noget Chlorbly, 

som dannes ved at helde Saltsyre paa Solverglod, hvorpaa Blan

dingen illdkoges til Torhed. Man veier da forst en lille Portion 

af Brændslet, blander det med 40 Gange dets Vægt af Blandingen 

af Chlorbly og Blyilte, og dækker denne Blanding med 20 Gange 

Brændslets Vægt af samme Forbindelse af Chlorbly og Bly«

(3*)
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ilte, hvorpaa man opvarmer det i en Digel, indtil Alt flyder 

roligt. Ester Forsøget veier man den Bly klamp, som sindes i 

Digelen, dividerer da Blyets Vægt med Vægten af det anvendte 

Brændsel og multiplicerer det saaledes Udkomne Tal med 230*),  

hvorved man finder Vrændmaterialets varmeftembringende Krast. 

Idet man har provet flere Sorter Brændmaterial paa denne Maade 

og sammenlignet Resultatet deraf med Forsøg, udførte i det Store 

ved Umiddelbar Forbrænding, er man kommen til det Restrltat, at 

den anforte Methode, naar den Udfores med Noiagtighed, giver et 

Resultat, der stemmer overeens med de Resultater, som den i det 

Store vundne Erfaring om Brændmaterialiernes Krast giver. Jeg 

har selv befljæstiget mig meget med disse Undersøgelser og har 

endnu ganske nylig havt Leilighed til at sammenligne nogle af 

dem med Forjog, som ere Udforte i det Store. Svetaten lod nemlig 

paa et Krigsdampskib prove de Steenkul, der sindes paa Færoerne, 

for at sammenligne dem med engelske Steenklll af den Beskaffenhed, 

som de leveres til Brug paa Dampskibene, og det viste sig da ved 

temmelig længe fortsatte Forssg, at 3 Tdr. færsske Steenkul svare 

til 2 Tdr. engelske, og de færoske Steenkuls Brændeværdi bliver 

da Under den Forudsætning, at Vægten afen Tonde ikke er væsentlig 

forskjellig for begge Sorter, = 4,000 Varmeeenheder. Det samme 

Resultat har jeg vundet ved at gjore Forssg efter den ovenbeskrevne 

Methode med de forskjellige Varieteter af færoske Steenkul, hvoraf 

de bedste gave 4,500 Eenheder, de sletteste 3,600, saaledes at 

Middeltallet bliver saa nær 4,000, at man kan betragte disse 2 

Rækker aldeles forskjellige Forsog for fuldkomment overeensstemmende 

i deres Resultater.

*) Det vilde føre for langt, og der maatte forudsættes for mange Kundskaber 

i den thcorctiske Chemie, hvis jeg her vilde udvikle, hvorledes dette Tal 

af 230 er fundet; jeg stal derfor ikkun bemærke, at det er bestemt ved en 

Nækkc Undersøgelser, der have givet en for praktiste Resultater tilstrækkelig 

Noiagtighed.

Man har meget ofte næret det Haab, at vi hos os maatte 

kunne sinde engelske Steenklll, og navnligen er man paa Halvsen 

hyppigen vendt tilbage til dm Tanke, at en Fortsættelse af de 

engelske SteenkUllag maatte naae over til Jylland. I Northilmber- 

land og Durham tabe nemlig Steenkilllagene sig Under Havet, og 

man har da troet, at Fortsættelsen af Lagene funbe findes i Jylland.
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Man har formeent lig antaget, at den Deel af Nordsoen, der ligger 

imellem Jylland og den nordlige Deel af England samt den sydlige 

Deel af Skotland, dannede et stort Basin, overeensstemmende med 

den Maade, hvorpaa Stcenknllagene hyppigen forekomme. Ligesom 

altsaa Steenkilllagene i England og Skotland flotte sig til de ældre 

Bjerge paa den brittiske D, maatte man ogsåa formode ester denne 

Anskuelse, at de samme Lag vilde hæve sig imod de skandinaviske 

ældre Bjerge og sindes ved Overfladen eller idetmindste i en op- 

naaelig Dybde. Hvis denne Tanke var rigtig, maatte vi sinde 

Stcenkul af denne ældre, eller, som den hyppigen kaldes, engelske 

Formation paa ben sydlige og vestlige Nand af de skandinaviske Ur- 

og Overgangsbjerge, i Ska ane og paa Bornholm. Vel forekommer 

der nu Steenkttllag paa begge disse Steder, men den omhyggeligste, 

i en Række af Aar fortsatte Undersøgelse, har fort til det Resultat, 

at disse Kul hore til en ganske anden, langt yngre Dannelse, og 

have en langt ringere Brændeværd i ciit> de engelske Kill. Dertil 

kommer, at der i England findes hvilende ovenpaa Kuldannelseu en 

Mængde andre Formationer, som ligeledes mangle hos os, og at vi 

derfor maae antage, hvad ogsaa ben Umiddelbare Undersøgelse stad

fæster, at vore Dannelser have et ganske andet UdgangspUnkt end 

de engelske. Udvikle sig paa en ganske anden Maade, og vheldig- 

viis horer dm ældre, egentlige 6tecnfu(formation ikke til de Ud

viklinger, der knytte sig til den skandinaviske Bjergdannelse. Hvor 

behagelig altsaa den Tanke end funbe være, at tage sin Deel af de 

rige Skatte, som Naturen gjemmer i Jorden, hvor Steenkulformationen 

har Udviklet sig, maae vi opgive den aldeles, og istcdenfor en 

Unyttig Stræben ester at naae disse Rigdomme, maae viIhenvende 

vor Opmærksomhed paa de Skatte, om hvilke vi vide, at de existere 

hos os, eller om hvilke vi med Rimelighed formode, at de 

kunne findes.

Iblandt disse maa jeg forst nævne de bornholmske Kul, ikke 

formedelst den Vigtighed, de have vnndet med Hensyn til vor 

Industri, men fordi de i Lobet af et Aarhundrode mange Gange cre 

blevne betragtede som en Skat, hvis Vigtighed man ikke vilde 

anerkjende.

De bornholinske Kril hore til en Dannelse, som man kalder Jura

formation, og som ikke blot paa Vorn holm og i Skaane forer Kus 

men ogsaa i Tydskland, enkelte Steder i England og i den nordligste 

Deel af Skotland. De bearbeite« paa mange Steder, men hverken
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ere Kullene saa gode, eller Lagene saa mægtige som de, der hore 

til den ældre Dannelse. Killlenes Brændeværdi er imellem 3,000 

og 4,500 Varmeeenheder. De ere tone og henfalde let i Lusten, og 

blive af disse Grunde mindre skikkede til at fores langt fra de 

Steder, hvor de blive brudte. Imidlertid er det ingen Tvivl under

kastet, at naar de to Værker, der sindes paa Bornholm, benyttede 

de naturlige Betingelser med Omhyggelighed og Kundskab, vilde 

de producere en saadan Masse Kul, at de ikke blot kunde forsyne 

Bornholm med det nødvendige Brændsel til Huusholdningsbnrg, 

hvortil Den af Mangel paa Skove og storre Torvemoser i hoi 

Grad trænger, men ogsaa kunde blive en væsentlig Spore til Nd- 

vikling af den Industri, der i de sidste 20—25 Aar har begyndt at 

ildvikle sig paa denne D. Paa Bornholm ere disse Kill et billigt 

Brændsel, men deres Anvendelse til indilstrielle Foretagender har 

hidtil stodt paa Vanskeligheder, som efter min Anskuelse vilde kunne 

hæves. De beroe nemlig deels paa Uregelmæssigheden i Driften 

af Ktllværkerne, som vilde kunne rettes ved storre Capital og bedre 

Indsigt i Killlagenes Forhold, deels paa Egenskaber ved Mene, 

der gfore andre Indretninger nødvendige med Hensyn til Risten, 

Ildstedet og overhovedet Ovnen, end dem man benytter, hvor man 

bnlger de bedre Knl eller Brænde. Hidtil have disse Kul Udenfor 

Bornholm ikke med Fordeel kunnet concurred med de engelske, og 

selv om bedre Deie og overhovedet bedre Indretninger skulde gjore 

det muligt at levere dem faa betydeligt billigere, at man ogsaa Uden

for Bornholm vilde foretrække dem for engelske Kul, synes Twanti- 

tetcn, som disse Værker kunne levere, ikke at være betydelig storre 

end den. Den selv vil kunne forbruge, saasnart dens Industri naaer den 

Hvide, som de vorige natnrlige Betingelser tillade. Hvor vigtig 

altsaa de bornholmske M kunne være, vil deres Indflydelse paa 

hele Statens Jndnstri fun være af en indskrænket Betydning.

Naar vi altsaa ikke ville kunne stole paa de bornholmske Kill, 

bliver Sporgsmaalet, om vi da i andre Dele af Landet have Brænd- 

materialier, hvorpaa en Jndnstri kunde bygges. Der forekommer 

paa Halvøen, ifær paa deus vestlige Side og i Midten, en Dannelse, 

som forholdsviis er rig paa Brændmateriale, nemlig den saakaldte 

BrUUnkUlformation. Vel kjende vi hidtil faa Lag, der indeholde Kill 

i fa ad an Masse, at man med Fordeel har kunnet benytte dem, men 

den Hmtighed, hvormed Opdagelserne af forskjellige Brunnkullag i 

de senere Aar have svigt paa hinanden, efterat Opmærkfomheden for
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vil opdage endml mange flere Lag af dette værdifulde Brændmaterial. 

Det forste Lag, man saavidt jeg veed har benyttet, ligger ikke langt 

fra Salten-Langsv i Nærheden af Byen Them i Omegnen af Silke

borg. Disse Kvl, der som en sort Stribe forekomme i Skrænten 

af cii brat Bakke, have længe været kjendte. I ben senere Tid har 

man opdaget et Kullag paa Thyholm, et andet i Nærheden af 

Lemvig, et Par andre i Omegnen af Viborg, og man vil Uden 

Tvivl fra Tid (il anden opdage nye Lag af dette vigtige Brænd- 

material. Jeg tor paastaae dette med des storre Sikkerhed, da vi 

have et Kjendetegn, der nimodsigeligen beviser, at der i Dybden maa 

ligge en stor Mængde af disse. Havet opskyller nemlig overalt paa 

hele Vestkysten, hvor bonne bestaaer af Sand, smaae Stykker 'Bruun- 

kill, som danne en mork Stribe paa Havstokken. Disse smaae Bnmu-- 

ktlkstumper have ikke Ulldgaaet Indvaanernes Opmærksomhed, og de 

ere bekjendte under Navnet Ravskarll, forbi de folge med det Rav, 

der ligeledes skylles op paa Kysten. Den hyppige Forekomst af dette 

Navskarn antyder, at der forekommer paa Havets Bund en stor 

Mængde BrvUnkUllag, der lidt ester lidt blive forstyrrede ved Bolge- 

flaget, og da alle de ovrige Steenarter af Formationen strække sig 

langt ind Paa Halvøens Fastland, tor vi ikke tvivle om, at ogsaa 

BrUUnkilllagme maae findes her.

Disse Brullnkullag ere i deres Beliggenhed derved væsentlig for- 

skjellige fra Steenknllagene, at de ikke som hine danne sammen

hængende, eensformigen tykke og langt Udstrakte Lag, som man af 

denne Grund kan opdage ved Boringer. Bruunkullagene derimod danne 

saa at sige Klumper, meget mægtige, men ikke meget Udstrakte Lag. 

Opdagelsen af disse Lag bliver derfor vanskelig, naar de imod Over

fladen ere dækkede af andre Steen- eller Jordarter. Men naar de 

engang ere opdagede, bliver deres Bearbejdelse lettet derved, at de 

forekomme i saa betydelige, samlede Masser.

Disse Bruunkuls Brændeværdi ligger imellem 2,000 og 3,000, 

og overstiger sjelden det sidste Tal. De slutte sig i saa Henseende 

i den nedadstigende Række til de bornholmske Kill og ere, regnet efter 

Vægt, ikke væsentlig forskjellige fra Torven. Dette er nok ogsaa 

Hovedgrunden, hvorfor selv de Brmmknllag, man har opdaget i den 

senere Tid, ikke blive meget bellyttede. Men herved er dog at 

betænke, at skjondt 1 Pd. Bnmukul ikke frembringer væsentlig en 

storre Varme, end 1 Pd. Torv, ere BrUunkullene saa meget tættere, at
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storre end den, som 1 CUbikfod af de lette Torv giver. Hertil 

kommer, at Bearbejdelsen af Bruunkullag og altsaa Prodnctionen af 

dette Brandmaterial er langt mindre afhængig af Deirct, end 

Driften af en Torvemose. Alle disse Forhold gjore det meget sand

synligt, at Bnmnkuslagene, sorsaavidt som de cre opdagede, lidt ester 

lidt ville komme i Brug, esterat man har vænnet sig til Bearbejdelsen 

og Benyttelsen af dette Brændmateriale, og at man rimeligviis vil 

opdage mange hidtil ufjcnbte Lag. Men hvor stor endogsaa Ud

sigten er til at Bruunkulleue tilgang med Tiden ville spille en vigtig 

Nolle i vor Industri, tor vi for nærværende Tid neppe stole paa 

dem som en Basis, hvorpaa Industrien kan Udvikle sig.

Med Hensyn til Træ og dets mulige Benyttelse hos os som 

Brændmateriale, hvorpaa industrielle Anlæg af storre Betydning 

kunde være byggede, er det saa almindelig bekjendt, at det 

Qvantilm, der aarligen kan afgives til Forbnrg, noppe er til

strækkeligt til Brændsel til det daglige Livs Fornødenheder, og at vi 

jevnligm indfore Brænde fra Nabolandene.

Vi komme da uu til det sidste og for nærværende Tid vigtigste 

Brandmaterial for os, til Torven. Den har som bekjendt afsat sig, 

i Almindelighed, i Fordybninger og hidrører fra Planter, der have 

lidt en særegen Art af Gjæring, som man har kaldet Torvegjæringen, 

og hvorved Vedsubstantsen af de meest forskjellige Plantearter lidt 

efter lidt gaaer over i dette bnme Stos som ndgjor den eiendomme- 

lige Vestanddeel af enhver Torv. Undersøgelser med Hensyn til 

Torvens Brændeværdi have godtgjort, at al Torv af hvilkensomhelst 

Beskaffenhed den ogsaa er, naar den blot ikke er mechanist blandet 

med Sand og anden Jord, har i det Væsentlige den samme Brænde

værdi, og er i Gjennemsnit nogle hundrede Varmeeenheder bedre end 

Træ. Dette gjælder natmligmis ikkun for de forskjellige Torvearter, 

naar de alle ere bragte til samme Torhedstilstand, og naar man, 

ligesom ved Steenkul og Brnunkul, sammenligner, ikke Maal men 

Vægt. I ingen af vore forskjellige Klasser af Brændmaterialier viser 

der sig saa stor en Forskjel i Vægtfylden som ved Torven; fra den 

lyse, svampede Mostorv, der findes overst i Landets storre Moser, 

indtil den sorte, tunge Torv, der findes dybt nede i gamle Moser, 

eller endog indtil den BnmnkUl lignende Martorv, der i Nærheden af 

Skagen er dækket af mange Alen tykke Sandlag, finder en Forskjel 

Sted, der er langt storre end den, vi kjende imellem det lette
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Poppeltræ og det tnnge Bege- og Egebrænde, eller imellem de for- 

fljellige Arter af Steenkul. Torvens Brændeværdi er altsaa, naar 

den er lttsttor 2,500 indtil 3,000, og naar vi ville sammenligne dens 

Vægtfylde, i det vi angive Vægten af en massiv Cirbikfod af de 

sorskjellige Torvearter, viser det sig, at der gives Torv, der veier 

12—14 Pd. pr. Cubikfod; dette er den ovenomtalte lette, hvide Torv 

fra Overfladen af de store Moser. Kommer man dybere i denne 

Mose, bliver Farven morkere, og Vægtfylden stiger; man har da 

svampet Torv, 18—20 Pd. pr. Ctibikfod; og komme vi endnn 

dybere i Mosen, hvor Farven er morkere og Mosstnicturen næsten 

forsvnnden, stiger Vægtfylden af Torven saaledes, at en Ctlbikfod 

veier imellem 30—40 Pd. Den æltede Torv har i Almindelighed 

en noget hoiere Vægtfylde end den gravede Torv af samme Masse, og 

ingen af dem naaer en Vægt af 50 Pd. pr. Cnbikfod. Dm tungeste 

Torv man kjender er ben, der findest ved Skagen og Raabjerg i 

Jylland, og i det nordlige Sjælland, Under Sandklitterne, og bcit er 

bekjendt Under Navnet Martorv, hvoraf en Cnbikfod veier fra 

50 Pd. indtil 78 Pd. Sammenligner man nu denne Torv med en 

Vægt af 78 Pd. pr. Cnbikfod, med en lys Mosetorv med en Vægt 

af 12—14 Pd., saa vil De forstaae, mine Herrer! at man er fnld- 

konnnen berettiget, naar man i det daglige Liv siger, at der er en 

stor Forskjel imellem Tmvens Værdi, men at ogsaa jeg har Net, 

naar jeg paastaaer, at al Torv i det Hele taget har den samme 

Brændeværdi. I det daglige Liv regner man efter Maal, enten man 

nu kjober et heelt Læs efter Oiemaal, eller i Sneseviis kjober Torv, 

der er dannet i Former af samme Størrelse. Det synes som om de 

Sætninger, jeg her har Udtalt, ikke stemme med Erfaringen i det 

Store; naar man nemlig har sammenlignet forskjellige Arter af 

Torv indbyrdes og med andre • bcfjcnbtc Brandmateriel lier, saasom 

Newcastle Steenkul; man har da i mange Tilfælde faaet et flettere 

Nesllltat for det lettere Brandmaterial, og det findes ikke sjeldent 

bemærket, naar Forsogene have været anstillede med Dampkjedler, at 

Dampene ikkun med Vanskelighed kunne holdes oppe, og i flere Til

fælde, at dette var Umuligt. Denne tilsyneladende Forskjellighed 

imellem Resultaterne af Forfog i det Smaae og Forsøg, anstillede 

med storre Qvantiteter, hidrører derfra at Ildstederne, der ere ind

rettede til et kraftigt og tæt Brandmaterial, ikke Uden Tab og 

Ulejlighed kunne benyttes for et Brændmaterial, der er lettere og 

svagere, og naar De nu sammenligner en Torv å 12 Pd. pr. Cubik-
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fod og en Brændeværdi af 3,000, med Steenknl å 100 Pd. pr. 

Cubikfod og en Brændeværdi af 6,000, ville De finde, at Ildstedet, 

Rummet, hvorpaa Brændingen skeer, maa være 16 Gange faa stort, 

naar man vil bruge den letteste Torv, som det behover at være, 

naar man bruger de tullgeste Steenknl. Heraf folger da altsaa, at 

man maa indrette fine Ildsteder efter Brændmaterialet, naar man 

vil have den hele Nytte af det Brændsel man bruger, og for at finde 

Forholdet imellem Forbrændingsnlmmet eller Ildstedet, hvorpaa man 

vil brænde forskjellige Brændmaterialier, maa man multiplicere 

Brandmateriellets Brændeværdi med Vægten af t Cubikfod deraf; 

Ildstedet maa da, for at kunne modtage Mængden af de forskjellige 

Brændmaterialier, der give en lige stor Varmemængde, have et 

Cilbikindhold, der staaer i et omvendt Forhold til de saaledes fundne 

Tal; f. Ex., naar vi have Torv, hvoraf 1 Cubikfod voter 20 Pd. 

og som har en Brændeværdi af 3,000, er 20 X 3,000 = 60,000, 

og sammenligne dette med Steenkul, der veie 100 Pd. pr. Cubikfod og 

have en Brændeværdi af 6,000 = 600,000, maa Ildstedets Eirbik- 

indhold for Torv forholde sig til det, som er bestemt til Steenkul, 

som 600,000 : 60,000, som 10 : 1. Iagttager man disse Forhold, 

saa viser det sig overalt, at Torven til almindeligt Brug Under Damp
maskiner og Kogeindretninger kan erstatte Steenkullene; til Glas- 

smeltning og Brænding af forskjellige Arter tower har den allerede 

længe været anvendt hos os og i andre Lande, og selv til Metal- 

smeltningen, hvortil man i Almindelighed foretrækker Steenkilllenes 

kraftige og lidet iltenbe Flamme, kan Torv anvendes med mere eller 

mindre Fordeel. Paa en Reise, som jeg for ikke længe siden har 

tilendebragt, har man forsikkret mig, at man i Bayern, hvor der 

ved Donanflodens Bredder forekomine meget store Torvemoser, 

benytter Torv til Locomotiverne paa Jernbanen, og endskjondt jeg 

ikke kan stadfæste dette ved egen Erfaring, har jeg Grund til at 

antage den meddeelte Efterretning for rigtig. Kan Torven til de 

fleste Anvendelser træde i Stedet for Steenkill, saa er der desforuden 

Benyttelser, hvor Torven aabenbart har Fortrinet fremfor det 

kraftigere Brandmaterial. Overalt, hvor man bruger en let Flamme 

yg en stadig og ikke for hoi Varmegrad, saasom ved Torreovne og 

lignende Indretninger, der har Tvrven Fortrinet fremfor alle andre 

Brændmaterialier. Det ftemgaaer Umiddelbart af det nylig Anforte, 

at Torv for Fremtiden vil være den egentlige Basis for vor IndUstri, 

forsaavidt som denne udvikler sig Udenfor Hovedstaden og de storre
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S ostæder. Imidlertid vilde det hjælpe meget lidt, at Torv er et 

Brændmaterial, der er vel skikket til at afgive en Basis for Jndnstrien, 

hvis ben ikke forekommer i store Masser og kan vindes til billige 

Priser. Vi maae derfor anstille en Undersøgelse om vore Torve- 

Ulosers Beskaffenhed og Udstrækning, saavelsom om den Priis, hvortil 

et vist Qvantnm Torv kan leveres paa de forfljellige Steder. 

Med Hensyn til vor Opgave kan her iffuii være Tale om store 

Torvemoser, der 6aabe have en stor Udstrækning og en antagelig 

Dybde. Smaae Moser derimod cre af stor Vigtighed for den daglige 

Forbrug i Himsholdningerne, men have iffun liden Betydning, na ar 

der er Tale om at forsyne ftorre industrielle Anlæg. Det kan her 

ikke være min Hensigt at give en Beskrivelse over de vigtigste Torve

moser hos os, eller endogsaa kun at opregne dem. Her er Hensigten 

kun at kaste et almindeligt Blik paa disse Forhold. Derfor vil jeg 

kun nævne Holmegaardsmose og store Aamose i Sjælland, 

de to store Vildmoser og Knndsmosen i Jylland, flere meget 

store Moser i Hertugdømmet Slesvig, Moser hvoraf s. Ex. ben 

storfte af Vildmoserne regnes til over 2 Qvadratmiil, med en paa 

mange Steder meget betydelig Dybde, og hvoraf de andre vel ere 

betydelig mindre, men dog af en Stvrrelse og et Torvindhold, der 

vil være tilstrækkeligt til at forsyne store Fabrikker i en uberegnelig 

lang Tid. Med Hensyn til Sporgsmaalet om Prisen, da skal jeg 

anfore nogle enkelte Exemplcr, der ville godtgjere, at denne Priis er 

saa lav, at den tillader en udstrakt og fordeelagtig Anvendelse. Ved 

Flensborg, hvor Torvemoserne allerede for en stor Deel ere opskaarne, 

fordi man har brngt en saa overordentlig stor Mængde til Tegl- 

brænding, kan man enbmi have en Tonde Steenkuls Brændeværdi i 

Torv for 1 Rbd. I Viborg kostede for nogle Aar siden 600 Pund 

Torv, der i Brændeværdi er lig 1 Tonde engelske Steenknl, 1 Rbd.^ 

og naar man tager Torven ved Mosen, hvor det rette Sted vilde 

være til at anlægge Fabrikker, ligesom Englænderne have anlagt deres 

Fabrikker i Nærheden af Steenkulgruberne, koster Brændeværdien af 

en Tonde Steenkul kun 3 Mk., hvilket ikke er dyrere end paa mange 

Steder i det Indre af England, hvor Kullene i det Hele ere sletters 

end de, der tilfores os. I Nærheden af Oldeslohe i Holsteen kan 

man have Brændeværdien af en Tonde Steenkul for 4 Mk. og saa- 

ledes gives der paa hele Halvoen en Mængde Steder, hvor Terven 

er meget billig, thi her har jeg kun nævnet de Steder, jeg selv for 

nogle Aar siden bar havt Lejlighed til at Undersøge; men jeg hav
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modtaget Angivelser om Priser paa andre Steder, der ere overeens- 

stemmende hermed og gjore det hoist sandsynligt, at Torven iGjennem- 

snit, ved Ilanden af de store Moser, ikke vilde koste mere end 3, 

idethoieste 4 Mk. for Brændeværdien af en Tonde Steenknl. Dette 

Priisforhold er af den Beskaffenhed, at det tillader en stor Udvikling 

af vor Industri.
Man vil sandsynligviis gjore mig den Indvending, at Torven 

vel er et fortrinligt Brændmaterial i en Sommer som denne, da 

man kan vinde den uben store Omkostninger, er sikker paa at faae 

en tilstrækkelig Mængde deraf, og altsaa kan basere et Industri- 

anlæg derpaa, men at en saadan Sommer er en Undtagelse hos os; 

thi i Almindelighed ere vore Sommere meget regnfulde, og man 

behover kun at komme et Par Mill fra Kjobenhavn for at see, 

hvilken Masse Torv der hyppigeu fordærves ved Deirets Ustadighed. 

Naar en Skylregn gjennembloder ben halvtone Masse, falder den 

ved den senere Udtørring i Smaastykker og faber derved den storste 

Deel af sin Værdi. Denne Ustadighed i Torvens ProdUction er 

den storste Vanskelighed ved dens Anvendelse til indnstrielt Brilg; 

thi man kan da ikke hvert Aar og til alle Tider gjore Regning paa 

at kunne forskaffe sig ben i behørig Mængde og af passende Be

skaffenhed. Spvrgsmaalet bliver da, om man ikke kan i udfore en 

storre Sikkerhed i Torveprodnctionen? Uagtet vort fugtige Clima 

ere vi dog i Stand tit, hver Sommer paa enkelte Undtagelser nær at 

faae vor HovedprodUction, Sæden, tor indbragt, og Erfaringen har 

lært os de Midler, hvorved man forholdsviis med Lethed kan over

vinde de Vanskeligheder, som Climatet lægger os iveien. Det er 

derfor et naturligt Sporgsmaal, om man ikke kan gjore det Samme 

med Torven, om der ikke gives et Middel, som kan forhindre 

Climatets Uheldige Indflydelse paa Torvefabrikationen og derved 

tilvejebringe en stadig Production. For omtrent 20 Aar siden 

begyndte man i Skotland, hvis Clima har stor Lighed med vort, 

hvor store Torvemoser forekomme, men hvor paa den anden Side 

mægtige og Udstrakte Steenkullag gjor Torven til et mindre væsentligt 

og nødvendigt Brændmaterial, at behandle denne Sag alvorligen. 

Man faldt paa, iftebcnfor at lade Torven tørre i Lnften, at presse 

Vandet af den, og ved dette mechaniske Middel at fortætte den, for 

paa een Gang at Unddrage den for Climatets Indflydelse og at bringe 

den i en Tilstand, hvori den let kan flyttes. Disse Forsøg 

angaves i Begyndelsen at være lykkede over al Forventning. Man
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Krast stod nær ved Steenkul, og som Under hele ProdUctionen var 

Uafhængigt af Climatets Ustadighed. For enhver Kyndig maatte det 

være indlysende, at disse Forventninger ikke kunde opfyldes; mechanifle 

Midler kunne ikke frembringe saadan chemist Forandring i Torvens 

Sammensætning, at dens opvarmende Kraft derved kunde forandres. 

Det er her, som i saamange andre Tilfælde, den Forvirring, der 

hidrører fra Forvexlingen af Maal og Vægt, som har foranlediget 

Fejltagelsen. Theorien lærer at Torv, enten den er presset etter 

blot torret i Luften, nodvendigviis maa have ben samme Brælldsels- 

værdi, naar den sammenlignes efter Vægt, og naar ben i disse 

forskjellige Tilfælde er lige stærkt itbtonct, og Erfaringen har fuld

kommen stadfæstet denne Theoriens Lære. Gravet faavel som æltet 

Torv, den Under et Lag af Flyvesand naturligt sammentrykkede 

Torv og den kllnstigt sammenpressede Torv have den samme Brænde

værdi. En noiagtig Sammenligning, som jeg har anstillet, har viist, 

at Stykker af den skotske, kllnstigt pressede Torv, og Martmven 

fra Skagen, have ikke blot den samme Brændeværdi, men ogsaa, 

indenfor meget snævre Grændser, den samme Tæthed, saaledes at 

man maae antage, at den Tæthed, der med Rimelighed kan tilveie- 

bringes ved Torven, ligger inden en Grændse, der kan Udtrykkes 

ved en Vægt af 50—70 Pd. pr. Cilbikfod. Det er ingen Tvivl 

Underkastet, at man ved at anvende alle de mechaniske Midler, hvoraf 

vi NU ere i Besiddelse, vilde fimnc opnaae endnU noget sto-rre Tætheds- 

grader, men disse vilde formedelst den store Kraftanstrængelse være 

kjobte saa dyrt, at det praktisk vilde være urimeligt at tænke paa 

deres Anvendelse. Den anførte Tæthed vilde omtrent svare til en 

Vægtfylde af 1, der er noget mindre end Stemknllenes Vægtfylde, 

og man vilde derved opnaae, at eet Maal (Tvnde, Cnbikfod osv.) 

Torv vilde frembringe noget mindre end den halve Varme, som et 

ligesaa stort Maal Steenklil.

Den Forventning, at erholde ved Torvepresningen et i Virkelig

heden kraftigere Brændsel, var ikke den eneste Skuffelse, der vifte sig 

ved det forste Forsog af denne nye IndUstrigreen. Det blev nemlig 

meget snart tydeligt, at den hele Maade, hvorpaa man Udforte dette 

Arbeide, var aldeles Upraktisk, idet man arbeidede meget for lang

somt. Man tog nemlig den med Vand gjennemtrængte Torve

masse, bragte den nnder en Presse, og vilde nu ved Tryk skaffe
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Bandet bort; men Torvens svampagtige Natnr forbod enhver hurtig 

Presning, da der ndfordredes Tid, for at Vandet f’unbe skille sig fra 

Lorvemassen, og man pressede derfor ikkun ganske faa Torv i en 

given Tid, hvilket natmligviis atter gjorde Arbeidslonnen over

ordentlig hoi. Alle de Forsog, jeg har kunnet anstille, og alle de 

Erfaringer, jeg har ktlnnet samle, fore mig til den Overbeviismug, 

at det neppe vil lykkes af de vaade Torv ved Presning at skaffe 

Vandet bort, og paa een Gang at tørre den og give den Form. Man 

maa opgive nogle af disse Fordringer, og ved Eftertanke bliver det 

klart, at Vanskeligheden i vor Torvefabrikation ikke ligger deri, at 

man ikke nok kan faae Torven tor, men at den nnder denne Torring 

gjentagne Gange bliver Udsat for Opblødning, hvorved -dens Form 

bliver aldeles forstyrret. Hvis man altsaa opgiver den Fordring, 

ved mechaniske Midler, navnligen Presning, at skaffe Bandet bort, 

og ikkun benytter Trykket, for at give ben næsten tørre Torv ema s fe 

Sammenhæng og, hvis man vil. Form, antager jeg, at de væsentlige 

Vanskeligheder ved Anvendelsen af Torvepresser vilde være hævede.

Heldigviis have vi en Fabrikation her i Landet, som i faa 

Henseende har den ftorste Lighed med Torvens, nemlig Mllmsteens- 

sabrikationen. Denne drives hos os paa to forskjellige Maader, 

hvoraf ben ene, den almindelige, bestaaer deri, at Leret æltes med 

Vand til en fuldkommen sei g og formelig Masse, hvorpaa man efter 

Formningen Udsætter den for en langsom Lufttørring, indtil ben kan 

brændes. Denne Methode svarer altsaa til vor sædvanlige Pro- 

buction af Wltetorv. Den anden Methode bestaaer i, at Leret ester 

Mltningen bringes i en Tilstand, hvori det indeholder en saa ringe 

Mængde Fugtighed, at den ved det sædvanlige Haandformniug 

aldeles ikke kan bruges. Det saaledes tilberedte, næsten tone Leer, 

bliver nu ved stor mechanist Krast presset ned i sine Former, og de 

derved frembragte Mumsteen tabe ved Estertorringen fun lidt Vand 

og erc saa tætte, at de efter Brændingen ere et langt bedre Materiale 

end det, man echolder ved den sædvanlige Formningsmaade. Det 

er denne sidste Fabrikationsmethode, som jeg vil foreslaae til vor 

Torveprodnction, forsaavidt som Torven skal benyttes til en storre 

ZndUstrigreen. Man ælter da Torven med saa lidt Vand som muligt, 

og vil dertil sandsynligviis foretrække de bedre Methoder til Mlt- 

ningen af Leer, enten dem, som man benytter i Egnen omkring 

Eckernsnnd og ved flere af vore andre bedre MuUrsteenssabrikker med 

en Mtevogn, eller den, som man benytter paa mange Steder ved
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at gennemskære Massen med Knive, som sidde paa en Axe. Erfaringen 

maa afgjore, hvilken af disse Methoder der kan anvendes med storst 

Fordeel, naar man vil holde Torvemassen saa tor som mnlig. Hvis 

den saaledes æltede Masse enbnit skulde være for fugtig, hvilket er 

rimeligt, maa den i passende Dynger Udsættes for en Lufttorring, 

indtil den er saa tor og smuldrende, at den ikkun vallskeligen med 

Hænderne kan sammentryktes til en nogenlunde bindende Masse. 

Man skrider derpaa til ben egentlige Presning. Skrnepresser og 

Vandpresser vilde i dette Tilfælde arbeite for langsomt, da man 

ikke kan bringe megen Masse ad Gangen Under Pressen, og taber 

Tid ved at tage den pressede Masse ub og bringe Pressen tilbage. 

Knæpresser synes allerede at være bedre passende dertil, da Bevægel

serne ved dem flee forholdsviis hmtigen, men den Presse, der synes 

bedst skikket til dette Arbeide, er Valsepressen. De Valsepresser, som 

hos os benyttes til MilUrsteensPresser, ere enten den af Milch 

angivne Presse, hvorpaa Agent Dithmer til Rennberg for en 

Række Aar siden har faaet Patent hos os, og som i det Væsentlige 

bestaaer i et stort Hjill, hvis Omkreds er besat med Mumsteens- 

former af Stobejern, der formedelst en Tragt fyldes med Leret, som 

ved Hjulets langsomme Omdrejning steder imod ophoiede Former, 

der sidde paa et andet Hjirl, som dreier sig i modsat Retning, og 

derved Udsættes for Presningen. Et bredt Baand Uden Ende mod

tager de færdig pressede Mumsteen, der paa et bestemt Sted af 

Hjulet Under Omdrejningen trykkes Ud af Formen. Denne Muur- 

steenspresse er aftegnet og beskreven i Dinglers „Polytechnisches 

Journal".

En anden Presse, som benytter samme Princip, er simplere; 

Hjulets Omkredsflade er glat, og Leermassen fores ved et Baand 

Uden Ende paa et haardt og fast Underlag ind Under Hjulet, hvor

ved det modtager Trykket. Herved dannes Uformelige Kager, som 

senere skæres istykker med en Kniv, og derpaa blive Udsatte for den 

sidste Torring. Denne sidste Presse synes at fortjene Fortrin fremfor 

den forste, da den er siinpel i sin Construction og Regelmæssighedm 

i den pressede Torvs Form er af meget ringe Betydning.

Imidlertid vilde disse Presser være temmelig kostbare, maaflee 

for kostbare, saalænge der ikknn er Tale om at anstille Forsog, og 

jeg skulde derfor opfordre Dem af mine Herrer, der onske at benytte 

disse Vink, til at gjore Forsogene med Knæpresse, der forholdsviis 

er meget billig.
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Zeg flutter nu med den Opfordring til Dem, mine Herrer, at 

ville skjænke denne for Fædrelandet saa vigtige Sag Deres hele Op

mærksomhed, og at benytte Deres praktiske Dygtighed for at fremme 

cn Udvikling, som vil være ligesaa gavnlig for det Hele, som nyttig 

og æreftrld for Den, der først giver den praktisk Betydning.



Bidrag til Pianofortefabrikationens Histone 

i Danmark.

Af Hof-Znstrumentmager H. P. Moller.

d!aar jeg paa Opfordring har tilbudt mig at give en historist 

Fremstilling af den Green af Industrien, hvortil jeg fra min tidligste 

Alder har offret mig, da er det fim i det Haab, at dette Exempel 

muligen funbe blive efterlignet cif mine Brvdre i andre industrielle Fag.

Man har Portrætter af Statsmænd, Vidmskabsmænd, Kunstnere, 

Krigere o. a. fl., men hidtil er det mig kun bekjendt, at der existerer 

et eneste Portræt as en Haandværker (saaledes tor jeg vel kalde den 

ved sine Arbeider Udødelig blevue Urban Jürgensen), og dette tvr vel 

meest tilskrives, at han tillige arbejdede i videnskabelig Retning, 

og dog vil vel Ingen negte, at der i flere Fag har været Mænd, 

der paa deres Tid stode som Monstre for deres Samtidige, og hvis 

Virksomhed og Indflydelse paa deres Fag fortjente at fremstilles som 

et folgeværdigt Exempel for den yngre Slægt.

Hvem disse dygtige Mænd i de forskjellige Fag ere, tilkommer 

ikke mig at fremhæve, jeg vil kun tillade mig at nævne de Mænd, 

hvem det flyldes, at Pianofortefabrikationen har naaet det 

Punkt, hvortil den for Tiden er kommen her i Landet.

Egentlig kan Pianofortefabrikationen inddeles i 3 Perioder: 

den Uldahlske, den Marschallske og den HornUNgske. Jeg 

flal NU tillade mig i Korthed at gjennemgaae disse, som og at 

bemærke, hvad der foruden disse Mænds Dygtighed har virket til 

at fremme denne Jndnstri. Skjont Pianofortefabrikationen alt i 

SlUtningen af forrige Aarhimdrede blev dreven her til Lands, var 

det dog fun i en meget ringe Grad, og kun paa saadanne Værk

steder, hvor man tillige beskjæftigede sig med Orgelbyggen og Snedkeri.
(4)
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De eneste Pianoforter, man den Gang havde, vare af Scheer, 

Wroblevsky, Gronemann og Snabel. Førstnævnte arbeidede 

meest efter engelsk Model, dog kun 5 Octcws Instrumenter, hvor

imod de Andre arbeidede mere selvstændigt, navnlig Snabel, hos 

hvem Brodrene Gade have faaet deres forste Uddannelse. At I. 

N. Gade senior maa være sprungen sin Læremester langt forbi, 

fees af de særdeles gode Instrumenter, han til denne som til tid

ligere Udstillinger har leveret. Det er imidlertid forst fra 1810, at 

man kan regne ben forste Periode, der begyndtes af Uldahl.

Peder Christian Uldahl er fodt i Assens den 1ste Marts 

1778; som Snedker af Profession kom han til Kjobenhavn 

1801, men forlod strax Staden, for at nndgaae Presning til 

Militærtjeneste, og tog mcb et Skib til Petersborg, hvor han tog 

Arbeide hos en Instrumentmager. Da han imidlertid havde bragt 

i Erfaring, at Jnstrumentmageriet, hvortil han folie en særdeles 

Lyst, stod paa et langt høiere Trin i Tydffland, navnlig i Prag og 

i Wien, reiste han efter et kort Ophold i Petersborg til Prag, hvor 

han dog kun arbeidede i kort Tid, da hans Higen ester at skaffe sig 

den storst mulige Uddannelse i sit Fag drev ham til Wien, hvor 

han fik Arbeide i den Wagn er ske Fabrik. Efter i længere Tid at 

have arbeitet i dette Etablissement blev han kaldet til at bestyre den 

paa dm Tid berømte Brodmanske Fabrik. Denne Bestyrelse 

ledede han med saa megen Dygtighed, at man efter 3z Aars Forlob 

tilbod ham Fabrikken for egen Regning paa særdeles billige Vilkaar. 

Uagtet der indlob flere lignende Tilbud, faa vel fra Petersborg 

som selv fra London, besluttede han sig dog til at tage til sit 

Fædreland, og at lade dette nyde Frugten af hans Flid og Dygtig

hed, og ankom saaledes for anden Gang til Kjobenhavn 1.810, og 

begyndte strax sin Virksomhed. Den Opsigt, hans Instrumenter 

gjorde, er bekjendt for Mange endnu levende, og megen hæderlig Om

tale om hans Dygtighed sindes i de af Selskabet for indenlandsk 

Kllnstflid udgivne Skrifter. Denne hans erkjendte Dygtighed for

skaffede ham ikke alene betydelig pemniær Understøttelse af det da

værende Generaltoldkammer- og Commercecollegium, men han blev 

endog 1812 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Men 

det rygtedes ikke saa snart, at Uldahl gjorde saa megen Lykke, 

for tvende ikke mindre dygtige Mænd, dHrr. Richter & Beckmann, 

kom hjem fra Udlandet og optraadte som Concurrenter med Uldahl, 

og ved deres til den Tids Brug særdeles Udmærkede Flygler for

trængte de Uldahlske, ligesom ogsaa A. Marschall, der efter at
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H ave arbe ide t hos U ldahl, ved a t e tab le re s ig frem ka ld te en C on- 

currency, der is teden fo r a t frem skynde ham paa den B ane, han faa . 

hæ derlig havde be traad t, m eget m ere v irkede hæ m m ende paa han^  

saaledes a t han , der i 1815 Lesk jæ ftigede 22 S vende og 3 D renge , 

soruden endee l A rbe jdere i Tugthuse t, hvor tildee ls opre ts taaende  

Ins trum ente r b leve fab rike rede , ved s in D od knn havde 2 S vende  

vg 1 D reng .

H vad der m eget b id rog til U ldah ls saa hurtige O psving (i 

m indre end 10 A ar fo rfæ rd igede han 600 P iano fo rte r), var, fo ruden  

hans Ins trum ente rs Fortrin lighed , den O m stæ nd ighed , a t der paa  

den T id levede tvende U dm æ rkede P ian is te r her i Lande t, nem lig  

P ro fessor W eyse og Frederik K U hlan , ver paa de t Iv rigs te  

anbe fa lede ha lrr. C laveersp ille t tog im id le rtid i den G rad til i U d 

lande t, a t U ldah ls Ins trum ente r ikke læ ngere vare i S tand til a t 

tilfredsstille de Fordringer, der nu begynd te a t gsores til P iano 

fo rte rne, og de t varede ikke læ nge , fo r U ldah ls B eundrere og V e l

yndere bedte s ig i tvende P artier, og P lm a lite tm g ik over paa  

M arscha lls S ide , der, naar m an v il væ re S andheden tro , nneg te lig  

strax fra B egynde lsen fo rfæ rd igede bedre Ins trum ente r end U ldah l; 

m en da denne var fo r sto lt til a t indrom m e de tte , var de t en S e lv- 

fø^e , a t han m aatte gaae tilbage, og som en Fo lge hera f opg ive  

den P lads, han h id til havde bek læ dt m ed saam egen M re, til A ndreas  

M arscha ll. U ldahl dode den 1ste M arts 1820 i K jobenhavn .

A ndreas M arscha ll er fed t den 15de R ov. 1783 i T ilM au  

i U ngarn . H an kom her til B yen 1810 som S nedkersvend , m en  

havde a lt i U dlande t arbe idet hos fo rsk je llige Ins trum entm agere , 

navnlig i C assel hos Ins trum entm ager B eckm ann. M arscha ll korn  

a ltsaa til K jobenhavn i de t sam m e A ar som U ldah l, m m fo r a t 

uddanne s ig end m ere tog han fo rs t A rbe ide hos en S nedkerm este r 

E sm ann, hvor ha ll b land t s ine M edarbe jdere g ik U nder N avnet „de r 

w eiße U ngar", e t N avn, han lige m eget havde erhverve t s ig ved s in  

K læ dedrag t, som ved s it b londe U dseende . D er g ives neppe nogen  

H aandvæ rker, der i s it he le L iv har arbe ide t m ed s im re F lid og U b* 

ho ldenhed , lige fra U ngdom m en, ind til S ynet og H øre lsen b lev ham  

berove t, end M arscha ll; jeg flak som e t re t træ ffende E xem pe l her- 

paa b lo t an fø re , a t han som U ngt M enneske ikke stod paa V æ rkstede t 

e fte r D atids S kik og B rug m ed Tofte r paa , m en var bestand ig ifø rt 

S tøv le r, fo r a t staae saa m eget fas te re ved B rU gen a f H ovlen, ja  

han havde endog s ine S tvv lehæ le fo rsynede m ed en lille Ie rnp ig , 

fo r endnU bedre a t trodse © to tene fra S kruphov len . E fte r a t have  

(4 *)
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arbeitet i eet Aar hos Uldahl, etablerede han sig 1812 som Instrument

mager. Det Renomee, han ved sin udmærkede Dygtighed i Forening 

incb megen personlig Elskværdighed havde erhvervet sig, da han 

arbejdede samtidig med Uldahl, gjorde det, da dennes Virksomhed 

tog saa meget af, let for ham efterhaanden at udvide sin Virksomhed 

betydeligt, og inden kort Tid sluttede næsten samtlige musikalske 

Notabiliteter sig til Etablissementet, ligesom han ogsaa i sin Ven, 

Plvtz, en særdeles duelig Mechanicns, havde en velvillig Vej

leder og Raadgiver. Hans Beskedenhed tillod ham aldrig at over

vurdere sin egen Dygtighed, og saaledes var han til enhver Tid 

modtagelig for gode Raad, paa samme Tid som han med største 

Beredvillighed meddeelte Andre af Faget sine Anskuelser og Erfaringer, 

naar de attraaede det. Da han var Utrættelig i at indfore For

bedringer , gik hans Instrumenter bestandig fremad til storre Filld- 

kommenhed, hvorfor ogsaa hans Renomee voxede med hvert nyt 

Instrument, der Udgik fra hans Haalld. Dertil kom, at samtlige 

daværende JnstrUmentmagere kun havde sat sig det Maal at naae 

ham; at overtræffe ham vovede Jllgen at haabe. Marschall for- 

færdigede næsten alene taffelformede Fortepianoer, af Flyglerne og 

de opretstaaende Fortepianoer bleve kun meget faae forfærdigede. 

Denne Eensformighed i Fabrikationen bidrog ogsaa meget til, at 

InstrUmenterne bestandig blev mere og mere fuldkomne. Skjont 

neppe nogen Instnnnentmager har anvendt mere Tid og flere Penge 

paa nye Constructioner end Marschall, er dog kun den ene omtalte 

Sort bleven bekjendt, thi af de saakaldte Patent - Pianoforter med 

nedadflaaende Mechanik blev fun forfærdiget 4 Stykker, og de enkelte, 

der bleve forfærdigede med heel Jernramme, ere fim at betragte som 

Forsvg, der ikke bleve gjennemforte. En ikke Ubetydelig Fordeel for 

Marschall var det, at Pianofortespillet i de forste 20 Aar af hans 

Virksomhed stod saa at sige i Stampe her i Landet; og om end af 

og til cn fremmed Pianist kom hertil, betjente han sig som oftest af 

et, en privat Mand tilhørende, Wienerflygel. Det var forst da 

Frantz List i Aaret 1840 kom hertil, og gav Koncerter paa sit 

medbragte Erardfle Flygel, at Publikum fik Begreb om, at der 

existerede stærkere, mere silldtonige Instrumenter end de hidtil kjendte. 

Dette havde imidlertid til Felge, at nit vilde ei blot største Delen af 

Pianisterne ex professo men hele Dilletantflokken paa een Gang 

være Lister, og nu gik de med Ubarmhjertighed los paa de stakkels 

JnstrUmenter, saa Strengene til liden Baade saavel for Jnstnlment- 

mageren som Claveerstemmeren, floi dem om Drene, saa at det
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Instrument, der for fun stemtes hver Manned, nu kunde behove at 

stemmes hver Dag. Der maatte altsaa tænkes paa at bygge stærkere 

Instrumenter; men Marschall, hvis Svaghed bestandig tiltog, 

saaledes at han ikke blot tabte Synet og Hørelsen, men endog 

forinden sin Dod rnistede Forstandens Brug, saae sig Paa Grrlnd 

deraf ikke i Stand til at gjennemføre en faa indgribende Forandring 

ved Pianofortet; det maatte derfor blive een af de yngre Instrument

mageres Lod, end yderligere at bygge paa den udmærkede Grund, 

han i en uafbrudt 30 Aar s Virksomhed havde lagt. 2 Aar offer 

endte han sit virksomme Liv, et Liv, han saa at sige mere har levet 

for Andre end for sig selv; og der vil gaae en ruin Tid, inden han 

bliver erstattet, thi det, der Udmærkede Marschall, var ikke noget 

Tillært men noget Medfodt; ikke alene var hall begavet med et 

Ualmindeligt Gehor, men hvad der især kom ham saa meget til Gode, 

var den mageløse Rolighed, han besad, og dertil en Taalmodighed 

Uden Lige, der intet Dieblik under hans Arbeide forlod ham. Kurt 

saaledes kan man forklare sig den overordentlige Noiagtighed, hvor

med ethvert Jnstnunent, der gik igjennem hans egne Hænder, var 

Udfors og det var en Umulighed, at finde endog det Mindste i Ud

førelsen af et saadant Instrument, soin man kunde suste anderledes.

Marschall virkede, som sagt, i 30 Aar, i hvilket Tidsrum han 

forfærdigede over 3000 Pianoforter, og skjont Moden Udover sit 

Herredomme over Instrumenter som over alt Andet, blive halls 

Jnstnnnenter dog endnu fortrinsvns sogte, og selv de allerældste 

blive betalte med hoie Priser. Marschall blev af Regjeringm betonnet 

for sin Virksomhed, idet han den 29de November 1829 blev benaadet 

med Dannebrogsmandenes Hæderstegn. Han dode i Marts Maaned 

1842 paa Hospitalet for Sindssvage i Slesvig.

Marschall har kun dannet foenbc Elever, afdode Liebert og 

Elberling. Af Sidstnævnte findes et særdeles vel udarbeidet taffel

formet Instrument paa dette Aars Udstilling. At beime Mand ikke 

sidder i en større Virksomhed, maa mere tilskrives tilfældige Om

stændigheder end Mangel paa Dygtighed.

EndnU i Marschalls Tid etablerede sig en ung Mand i Skjelflor, 

hvorfra han efter nogle Aars Ophold flyttede til Slagelse. Hans 

Jnstnnnenter vare, skjont »den Navn, paa Grund af en ualmindelig 

klangfuld Tone, i længere Tid bekjendte under Benævnelsen Slagelse 

Instrumenter. Kort ester Marschalls Dod, den 26de April 1842, 

flyttede han til Kjobenhavn med et velforsynet Materialforraad og 

18 Arbeidere.
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Fra denne Tid kan regnes ben tredie Periode, da det ikke varede 

længe, inden Navnet Conrad Christian Hornung havde en god 

Klang i Publikum. FM i Skjelskor den 1ste Illli 1801, blev han 

fra sin tidligste Barndom oplært i Hattemagcrprofessionen, og af en 

streng og virksom Fader holdt til Professionen fra Morgen til Asten; 

men dette eensformige Arbeide kunde ikke tilfredsstille hans store Lyst 

til at lære Alt og gjore sig beksendt med Alt, og han benyttede 

derfor sine faa Fritimer til at besoge Dreier- og Snedker-Værksteder, 

hvor hans Videbegjærlighed og Lærelyst snart skaffede ham Mesternes 

Agtelse og Velvillie, faa at de gave ham al den Vejledning, som 

den korte Tid tillod dem, og han bragte det saa vidt i Snedkeriet, 

at han i sit femtende Aar forfærdigede et Chatol med Opsats, lige

som han breiebe Pibespidser, som han i Dusinviis solgte til Kjvb- 

mænbene, hvilket rigtignok tilsidst nær havde skaffet Drengen en 

Proces paa Halsen for Indgreb i Dreierlcmgets Rettigheder. Hans 

Fader vilde imidlertid have, at han lige saa vel som hans andre 

Brodre skulde være Hattemager, og han maatte som saadan gjore 

Svendestykke; men da han ikke vilde, at det skulde være spildt, som 

han havde lært af Snedkerhaandværket, gjorde han ogsaa Svende

stykke som Snedker. Da han imidlertid ikke troede sig stærk nok til 

at arbeide som Snedker, befhittebe han sig foreløbig til at uddanne sig 

end yderligere som Hattemager, og begav sig desaarsag i en meget 

mig Alder til Udlandet, hvor han dog fim arbeitete cd Aar som 

Hattemager, da han var saa heldig, at han paa Reisen gjennem 

Hannover kom til at besoge en Onkel, hos hvem han saae det forste 

Pianoforte, hvorefter Lysten til at blive Instrumentmager opstod hos 

ham. Dog maatte han forst godtgjore, at han forstod Snedker

professionen, og dette skete derved, at han paa et Værksted der i 

Byen forfærdige nogle Meubler. Efter den aflagte Prove forskaffede 

han sig en Vcmdrebog som Snedkersvend, paa hvilken han reiste til 

Cassel, og fik Arbeide hos Jnstrnmentmager Beckmann, den Samme, 

hos hvem Marschall i sine unge Dage havde arbeidet. Efter i 

6 Aar at have arbeidet i Udlandet kom han tilbage til sin Fodeby 

og var længe tvivlraadig, om han skulde etablere sig der, i Kiel eller 

Kjobenhavn, i hvilken Hensigt han endog paa en aaben Baad i 

det sildigste Esteraar tog alene til Kiel, for at Undersøge, om der 

kunde sindes passende Anvendelse for hans Dygtighed, men da han 

ikke fandt dette, befhittebe han sig til at begynde sin Virksomhed i 

Skjelskor. Han havde 5 Brodre, der alle vare Hattemagere; men 

da de saae, at det var gaaet ham saa godt, sik de ogsaa Lyst til
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Snedkerprofessionen, og ben ene blev strax hans Hjælper. I For

ening med denne sin Broder skovede Hornung selv Birketræet, hvoraf 

Kassen til det forste Instrument blev gjort. Dette forfte Instrument 

fik et saa godt Udfald, at, da en Embedsmand paa et Befog i 

Skjelskor saae det, interesserede det ham i den Grad, at han ved 

sin Hjemkomst til Kjobenhavn strax gik op til Marschall; og ved at 

fortælle ham, hvad han havde truffet paa sin Reise, vakte han ogsaa 

dennes Interesse i den Grad, at Marschall afkjobte Hormlng hans 

forste Instrument. Derved var hans Lykke gjort, og dette Træk er 

et smukt Beviis paa ben Uegeunyttighed, der altid besjælede Marschall. 

Da HornUng saaledes havde solgt det forste Instrument, saae han 

sig nu i Stand til at gjore Indkjob i storre Partier og at skaffe 

sig bedre Materialier, og knude nu begynde at udvide sin Virk

somhed, og efter cn 5 ä 6 Aars Ophold i Skjelskor og en 8 Aars 

Ophold i Slagelse, kom han til Kjobenhavn.

Som seg tidligere har bemærket, vare de Marschallske Instrumenter 

ikke stærke nok til at Udholde den nyere Spillemaade, og der maatte 

altsaa tænkes paa at bygge stærkere og mere fuldtonige Jnstrnmenter, 

hvortil Drei var blevet vant ved de af Hr. Hofmusikhandler 

Commerceraad Olsen indforskrevne saakaldte Collardske Pianoforter, 

der bedre kunne modstaae det forcerede Hammerslag. Endelig lykkedes 

det Hornung at construere et Instrument ester et ganske nyt, 

hidtil saavel her som i Udlandet ilkjendt. Princip. Anvendelsen af 

Jern i Jnstrnmenter var vel ten Gang ikke noget Nyt, da man 

længe for i den Marschallfle Fabrik havde anvendt 14 forskjellige 

Jernafstivninger. I Aaret 1841 var der endogsaa i Hannover 

sammenkaldt en Forsamling af InstrUmentlnagere for at afgjore, om 

Jernet eller Træet var at foretrække til Pianoforter, og man blev 

enig om at foretrække Træet, hvilket var saare naturligt, fordi man 

havde anvendt Jernet paa en Urigtig Maade, idet man havde fast- 

flruet Træet, hvori Sangbunden var indsluttet, til Jernet; og da, 

som bekjendt. Jernet ved at fastflrnes til Træet taber sin Vibration, 

var det en Selvfølge, at det virkede hæmmende paa Sangbundens 

Vibration, hvilket foraarsagede, at Bassen blev tor og mat i Sammen

ligning med Discanten. Selv Marschall forsøgte denne Bygnings- 

maade og samtidig med ham Hornung, men Begge kom de til samme 

Resultat. Dog vandtes der ved disse Forsog saa Meget, at man 

fik den Overbeviisning, at der var langt ftorre Holdbarhed i Jnstrn- 

menter, byggede paa denne Maade, end i de tidligere Instrumenter, 

der vare byggede af Træ alene. Det af Hormlng Udtænkte nye
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Princip bestaaer derimod deri, at en af et eneste Stykke bestaaende 

stobt Jernramme, hvori Strengene siden efter spændes, er nedlagt i 

Kassen, og at denne ikke, som i ældre Tider, er forsynet med 

betydelige Bjælkelag, mm næsten ganske tom, hvilket ncrtmkigviis 

bidrager til at give Tonen et storre Rnm til at Udvikle sig i. 

Sangbunden, fom ligger oven i dm tomme Kasse, kommer ikke i 

Umiddelbar Berøring med Jernrammm, men hviler kun paa en 

fremstaamde Kant inden i Kassen. Man kan, om det skillde behovet 

lvsne Stemmesknrerne, og Udtage Rammen, uben at aftage Stren

gene, og atter lægge den i, og opsteinme Jnstrnmentet, hvilken 

Operation kan Udfores i mindre end 3 Timer.

Ester at det forste Instrument var lykket over ak Forventning, 

tog Hornung Patent paa denne sin Opfindelse paa 10 Aar. At 

hans Colleger ikke med Glæde modtog denne Opfindelse er saa 

naturligt, men havde man, istedenfor at modarbejde ben, taget sig 

den til Monster, havde man vistnok handlet klogere; de mis- 

recommanderende Rygter, man den Gang idelig horte, stadede aldeles 

ikke Opfindelsen, men tjente snarere til at henlede Opmærksomheden 

endmere paa Etablissementet, faa at nye Bestillinger indlob med 

hver Dag, hvorved Afsætningen stadig tiltog. Jovrigt var det ikke 

blot her hjemme, at man sogte at standse Sagen, men selv i Ud

landet agiteredes ivrigt imod ben, da man havde læst en rosende 

Anmeldelse af denne nye Opfindelse i Schumanns musikalske Tidende. 

Nogle tydske Instrnmentmagere forlangte endog, at han skulde bevise, 

at det virkelig forholdt sig saaledes, som det stod i Anmeldelsen; 

der blev tilsendt Etablissementet en Skrivelse, som gik ud paa, at 

Magistraten i Ksobenhavn ffalde bevidne Rigtigheden af Anmeldelsen, 

navnlig skrilde Magistraten anmodes om at attestere, at ben Deel af 

Instrumentet, hvori Stemmeskruerne sidde, ogsaa var af Jern, da de 

ansaae dette for en Umillighed.

Ja selv i Berlin, hvor en af de største Fabrikanter, Jnftrnment- 

mager Peran, havde forskrevet et saadant Jnstrnment fra Hornung, 

hvorom en meget hæderlig Anmeldelse findes i „preußische Staats- 

zeitrmg", modarbejdede man fra dansk Side denne Opfindelse, hvorom 

den herværende MUsiklcererforenings Protocol kan give tilstrækkelig 

Oplysning. Imidlertid gik HornUng trøstig frem paa den faa heldig 

begyndte 23ane, og en 10 Aars Erfaring har tilstrækkeligt godtgjort 

denne Opfindelses Fortrin. Fornemmelig have de paa Landet 

boende Mnsikelskere havt Gnmd til at glæde sig ved hans Opfindelse
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da deres Jnstrnmenter i Reglen kun meget sjelden funne blive stemte. 

Et yderligere Beviis for denne ConstrUctions Fortrinlighed afgiver 

den Bemærkning, som en afdod dygtig Instrumentmager gjorde, da 

han saae det forfte. „Skal H. alene have Ret til at bygge disse 

Instrumenter", yttrede han, „kunne vi Andre lige saa godt give os 

til at skære Brænde".
Foruden den Fortjeneste, Hornnng har, at have forbedret Piano

fortet, har han ogsaa den, at der siden han etablerede sig i Kjoben- 

havn, neppe er indfort 2 Jnstrnmenter aarlig til Forhandling, 

hvorimod der i de sidste Aar for 1841 blev af eet Huns alene ind

forskrevet mindst 1.2 Stykker aarlig, og desuden har det Hormmgske 

Etablissement i samme Tidsrum Udfort det tredobbelie Antal. At 

det HornUNgske Etablissement i et Tidsrum af 10 Aar har leveret 

2000 Instrumenter, hvilken Virksomhed endog synes foroget Under 

det nye Firma, stadfæster noksom Ovenstaaende. — Ogsaa Hornnng 

blev paastjonnet af det Offentlige, idet han i Aaret 1843 erholdt 

Understøttelse til en Reise i Udlandet, paa hvilken han besøgte London 

og Paris; førstnævnte Stad mider Udstillingen. Denne Reise havde 

særdeles gavnlig Virkning, og navnligen kan Gjenindforelsen af de 

vpretstaaende Pianoforter regnes fra ben Tid, da der siden Uldahls 

Tid fim var leveret faa, og nu leveres Instrumenter af denne Form 

af samtlige Instrumentmagere. Hornung var den enefte danske 

Instrumentmager, der repræsenterede sit Fag paa den store Verdens- 

Udstilling i London, hvor han erhvervede sig hæderlig Omtale for 

sine Instrumenter. I ben officielle Indberetning til den svenske 

Regjering over Londonnet - Udstillingen erklæres Hornungs taffel- 

formige Pianoforte for det bedste af denne Form paa Udstillingen; 

desuagtet fik han som bekjendt ingen Medaille, men kun en skriftlig 

Anerkjendelse af Jmyen. — Ester en 25aarig Virksomhed trak 

Hornung sig tilbage, i Aaret 1851, for at tilbringe Resten af sit 

Liv i sin Fodeby Skjelskor.
Efter saaledes at have fremhævet de Mænd, hvem det fornemmeligt 

skyldes, at Pianofortefabrikationen i Danmark er bragt til det Pnnkt, 

hvorpaa den for Tiden staaer, skulde jeg kun i Korthed omtale tvende 

Aarsager, der ikke lidet have bidraget til at fremme denne Green af 

Industrien. Forst og fremmest bedre Materialier, navnligen 

Strenge. I den forste Periode betjente man sig Udelukkende af de 

saakaldte Mrnbergerstrenge, der Udmærkede sig ved en rem og klar 

men noget svag Tone, da de vare af en saa blod Masse, at de fim
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kunde anvendes Paa en meget kort Mensm*), og vare meget til- 

boielige til at springe ved et forceret Anslag. I Slutningen af 

denne Periode opstod ben saakaldte Homanns Fabrik i Berlin, der 

leverede Staalstrenge af en Masse, der tillod ikke alene at anvende 

en længere Mensm, men endog en tykkere Streng, hvorved frem

kaldes en stærkere Tone; men ikke tilfreds dermed, forlængede man 

Strengen indtil det Punkt, at selv de Berliner Strenge ikke længere 

vare stærke nok, hvilket foranledigede, at der blev forskreven engelske 

fra ben 'berømte Websterske Fabrik. Forst disse ikke alene tillode, at 

en længere og tykkere Streng anvendtes, men fordrede det ligefrem, 

da Materialet, hvoraf de beftode, var as en saadan Beskaffenhed, at 

Klangen i disse forst indtræder ved den storst mulige Spænding; 

vilde man sætte en saadan Streng af lige Tykkelse som en Berliner 

eller Nürnberger paa en kort Mensur, vilde den være aldeles klanglos.

At der i disse forskjellige Perioder tillige er opfundet og ind

fort en Mængde Forbedringer i Mechaniken, (saaledes pleier man 

at benævne alle de bevægelige Dele), i Værktvi og Maskiner til 

Fabrikationen, indsees let; men det vilde fore mig for vidt, og i 

for N Grad gjore Fordring paa Deres Taalmodighed, om jeg 

nærmere skulde omtale disse, og henviser jeg derfor til de af mig i 

dette Aar udstillede Prsver.

En anden medvirkende Aarsag til Fortepianofabrikationens Op

sving her i Landet, som jeg stal omtale, er Fastsættelsen af Tolden. 

Saavidt jeg veed, bleve i ældre Tider Instrumenter fortoldede efter 

den af Ind forskriveren opgivne Værdi, og det var ikke sjeldent, at 

2 a 3 Instrumenter indsortes i een Kasse, hvorved Staden i faa 

Aar blev oversvømmet med en Masse slette Udenlandske Godtkjobs- 

Jnstrilmenter, hvilket ikke knnde Andet end virke fladeligt paa den 

indenlandfle Industri. Forst da Tolden blev sat lige for alle 

Pianoforter, hvad enten de koste 100 eller 1000 Rbd., forst fra 

den Tid horte man op med at forskrive Pianoforter i saadan 

Mængde som tidligere; det kunde nemlig ikke betale sig at give

Den Tone, som en Streng angiver, bliver som bckjendt hoiere, baade naar 

den gjores kortere og naar ven spændes stærkere; men gjores den meget 

kort, svækkes dens Evne til at vibrere, hvorved den mister sin Klang — 

flaaer man den an, horer man mere et Slag end en egentlig Tone; 

tager man derimod en længere Streng og spænder den stærkere, bliver 

Vibrationen friere, følgelig Tonen mere klangfuld ■— men Strengen maa 

være meget stærkere for ikke at springe.
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nogle og tredive Rbd. i Told for et ordinært Instrument, og til de 

dyre Udenlandske JnstrUmenter fandtes kun faa Ksobere, og tilmed 

havde Hornung alt den Gang i Slagelse begyndt at levere Instril- 

menter til en saa billig Priis, at selv det Hans, der for indforskrev 

de fleste fremmede Instrnmenter, satte sig i Forbindelse med ham, 

saa at, fra den Tid, Indførselen af fremmede Instrumenter næsten 

ganfle ophorte.
Dette er, mine Herrer! den Underretning, jeg ester Opfordring 

har lovet at meddele dem. At jeg ikke har nævnet nogen af de 

mange andre Pianoforte-Fabriker, der for Tiden findes her i Byen 

og i Provmdserne, ligger naturligvns ben, at jeg af letforklarlige 

Grnnde har maattet indskrænke mig til kun at omtale de Mænd, 

der væsentlig have bidraget til at hæve Pianofortefabrikationen her 

i Landet til dens nærværende Hvide. Idet jeg ivvrigt er saa villig 

som Nogen til at indrømme det Mangelfulde i dette mit Foredrag, 

kan jeg ikke Andet end takke Dem, m. H. for den Opmærksomhed 

og Velvillie, hvormed De have fulgt mig.



Skjsnhed og Vindflibelighed

Af Professor N. Hoyen.

§9?. H.! De Foredrag, som De hidtil have hort, have staaet i 

en noie Forbindelse med hele ben Side af det aandige Liv, der 

knytter sig til Udstillingen af vor Vindflibelighed; de have dreiet sig 

om Kjendsgjermnger, techniske og physiske, som have den største Be

tydning for al Vindflibelighed, og fremstillet det Udbytte, som man 

paa dens nnværende StandpUnkt kan vente sig af dem, eller det, som 

Fremtiden lover. Mit Foredrag vil ikke kunne have dette Held; det 

er ikke faldet i min Lod, saa betids at faae Diet op for den vidt

strakte Betydning, Vindstibeligheden har, at jeg kunde blive fortrolig 

med den i denne eller hiin af dens saa hoist forstjellige Retninger: 

ie9 maa slutte mig til de Mange, som i Almindelighed modtage det 

velgjorende Indtryk, Udstillingen gjor, og som glæde sig over det 

nye, behagelige, indholdsrige Skue, den frembyder. Men i denne 

almindelige Nydelse blander der sig ogsaa alvorligere Betragtninger; 

man sammenligner det nærværende Dieblik med tidligere Dage og 

glæder sig over de Fremskridt, som saa oiensynlig ere gjorte; man 

dvæler ved den VirksoiHed, som her aabenbarer sig paa saa mang

foldig cn Maade, og man soger, hver efter sin Lejlighed, tillige at 

gjvre sig Nede for det Indtryk, man modtager; ældre Forestillinger, 

der have svævet dunkelt i Ens Indre, klares, nye vækkes.

Hvad der laae mig nærmest, var, ogsaa ved denne Lejlighed at 

lægge Mærke til det Forhold, hvori Skjonheden stiller sig 

til Vindskibeligheden overhovedet. Jeg tænker herved ikke 

strax paa det, som Mange ville betragte blot som en Smagssag, 

Andre maaskee ville henregne til et af Modens Anliggender; min 

Tanke dvæler forst og fremmest ved de Yttringer af Skjsnheden, som 

vise sig indenfor Haandvcerkets snævreste Grændser, og som simpelt.
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tidt Ubemærket og dog saa tydeligt, forkynder dens vidtomfattendk, 

dens dybt indgribende Magt. Idet Vindskibeligheden modtager det 

raa Stof eller Emne, er det dens forste Opgave at gjore det bekvemt 

og let anvendeligt til dets videre Brug; selv det saaledes forædlede 

Emne vil, Under dets Anvendelse i de forfljellige Værksteder, mod

tage en fortsat Forædling, der let vil kunne skjelnes fra Formernes 

Charakteer og Betydning, og som vi i dells mangfoldige Forfljellighed 

her ikke skulle dvæle ved, men blot i største Almindelighed antyde 

som en Forædling, der ganer ud paa at meddele Emnets Overflade 

en saa stor Faldendthed, som dets naturlige Egenskaber ville tillade 

paa det Standpnnkt, Vindskibeligheden indtager. Denne Forædling 

betegner allerede, ved sin mindre eller storre Fuldendelse, ved den 

snevrere eller videre Kreds af Gjenstande, hvorpaa den anvendes, og 

ved de forfljellige Kræfter, som benyttes til dens Opnaaelfe, det 

lavere eller hoiere Trin, som Vindskibeligheden staaer paa; men den 

gjor tillige et behageligt Indtryk paa Diet, den gjor det opmærksomt 

paa nye Skjonheder ved Emnet, eller forener dettes adspredte og 

altsaa svagere virkende Dele til en fuldere Samvirkning, og har saa

ledes, medens den nærmest synes at arbeite ene og alene i Vind- 

flibelighedens Tjeneste, tillige virket i Sksonhedens.

Skulde et Die være for flovt til at fimne glæde sig over ben 

jevne Flade, de rene, skarpe Kanter, som en smuk Hovl kan frem

bringe, saa vil det dog maaflee fole sig tiltrukket af det blankt 

polerede Mahagonys flammede Monster; skulde det være ligegyldigt 

ved den Tonestige, som FilehUggeren kan fremstille fra den groveste 

Noppring til den fineste LU, saa vil det maaflee fole Delbehag ved 

at glide hen over det blode Floiel med ben dybe mættede Farve; 

skulde ikke den forfljellige Slibning af Kikkertens Glas tiltale det 

Uden fra Optikens Synspunkt, saa vil sikkert den slebne Mdelsteen 

lokke og fængsle det. At dm flebne Mdelsteen behager og tilfreds- 

stiller ved sin Farve, sin Klarhed, Glands, Ild, derom ville sikkert 

Alle være enige, men ligesaa sikkert er det, at vi her glæde os over 

en teen technifl Forædling af det raa Emne.

Men denne Forædling tilsigtes i Reglen ikke for sin egen Skyld, 

dm er kUN et Middel, hvorved Emnet gjvres brugbart til dets for- 

skjellige Anvendelser, og den slutter sig saa inderligt til dets Former, 

at den gaaer aldeles op i disse. Hvilken Mangfoldighed moder her- 

vort Die, og hvor vanskeligt, for ikke at sige umuligt, vilde det være 

her at erholde et Overblik, dersom vi ikke i Kjendskabet til de Love, 

som Nytten her foreskriver, havde en Ledetraad. Thi det er det
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Ejendommelige ved disse Former, at de ikke ere frembragte ester et 

vilkaårligt Sune, men efter Betingelser, som ere stillede af Diemedets 

Beskaffenhed. Det er Nytten, som her er Hovedformaalet for enhver 

Bestræbelse.

Dog, selv imellem disse Nyttens saa betingede Former sindes 

der ingen, hvori Skjonhedens forste Gnmdtræk ikke ffulbe yttre sig. 

og der viser sig i mange mere sammensatte Linier og Flader oste en 

Blodhed i Overgangene, en Kjækhed i Svinget, som gjor et over

raskende, behageligt Indtryk. Og denne Skjonhed ophorer ikke at 

være, om vi endog fra Nyttens Synspunkt maae betragte ben som 

aldeles tilfældig. Af endnn storre Betydlnug er det, at den Tanke, 

som ligger til Grund for Valget af enhver af disse Former, Ud

præger sig faa særegent i dem, at vi, fra det simplefte Redskab til 

den mangfoldigst sammensatte Maskine, see som en Uendelig Række 

af Skabnillger, hvoraf enhver har sit eget Physiognomi, der, om jeg 

saa maatte sig det, alt Udtrykker Individets mildere eller strængere 

Character, lavere eller hoiere Udvikling. Hertil kommer endnn 

mange af disse Formers Bevægelighed og hele dette vidunderlige 

Spil af Kræfter, der virke med en Enighed og med en Styrke, som 

ikke alene forbauser ved det, de Udrette, men tillige griber mmod- 

ftaaelig Følelsen og vækker Indbildningskraften, hvad de mange 

deilige Billeder, som Digterne have hentet fra denne Verden, bedst 

kunne overbevise os om.

Denne Skjonhed, som vi her have sogt at antyde, og som vi 

knnne kalde ben techniske Skjonhed, spore vi alt i de Frembringelser, 

som vi træffe hos Stammer paa Udviklingens laveste Trin. I de 

Flintredskaber, som findes i Oldtidens Grave, i Jæger- og Fisker

folkenes Værktoi, Vaaben, Klæder, Baade o. s. v., finde vi alt de 

Grundtanker og GrUndformer, der stadig ere Gjenstande for frem

rykkende Udvikling og Forædling, ligesom Sjælens Kræfter udfolde 

sig klarere og fuldstændigere. Visse Klasser af Former kunne alt 

have naaet en Fnldendthed, der ikke kan overgaaes, medens andre 

endml ere raae og Ufuldkomne og saa at sige endnn i deres Barn

dom. Man sammenligne f. Ex. i Pompeii Meelqvcernene med 

Kjokkmtoiet, og medens hine vise os Molleværket næsten i dets 

raaeste Form, har meget af dette opnaaet, selv fra et technisk Syns- 

pUnkt, en hidtil uovertruffen Fnldendthed. Det er vor Tids Stolthed 

og Lykke at have bragt den techniske Skjonhed i alle Retninger til 

et Holdepunkt, som man i tidligere Dage blot kunde ane i Phantasms 

Drornmeverden, og at have naaet dette Holdepunkt, ikke for trætte
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at lægge os til Hvile, men for med forøget Kraft at stræbe frem i 

det Uendelige.

Ved Siden af denne techniske Skjonhed finde vi overalt Konstens 

Skjonhed. Konsten, der staaer i et lignende Forhold til Vindstibe- 

ligheden som Poesiell til Lærdommen, ledsager Nyttens Gjerning saa 

stadigt, flutter sig saa noie til den, at naar vi forfølge disse tvende 

Virksomheder, saaledes som de samlede vise sig i Vindskibelighedens 

Frembringelser, vil det oste være vanskeligt med Noiagtighed at af

stikke deres gjeusidige Grælldser. Selv den meest krusede Maskine 

kan med alt sit Hjul- og Valseværk ikke bortskræmme Konsten fra 

at vise den sin venlige Opmærksomhed. Og denne Uadflillelighed er 

ligesaa gammel som Haandens Gjerning. Vi opdage den i de ældste 

Levninger, som Tiden har bevaret, vi forefinde den overalt, hvor vi 

stede paa Stammer, hvis Udvikling endnu er i sin Barndom; men 

allevegne see vi tillige, at Konstskjonheden, ligesom den techniske, 

betinges af ben Aandsmodenhed, Mennesket har opnaaet.

Vi sondrede for mellem Emnets techniske Forædling og den 

techniske Skjonhed, eller om man hellere vil, mellem cn lavere og 

hoiere technisk Skjonhed. Bed Konstskjonheden vil det ligeledes være 

nødvendigt at sondre mellem en lavere og cn hoiere, alt eftersom 

Konstens Former blot ere Udtryk for ydre Kræfter og deres Spil, 

eller de tillige fremstille den synlige Virkning af den indre Krast, 

der rører sig i hele det organiske Liv. I det forste Tilfælde danner 

Konstcn mere det smykkende Led; i det sidste fremtræder den aldeles 

selvstændig.

Det er under den forste af disse tvende Former, at Konsten 

tidligst viser sig, og det er under den, at ben til enhver Tid lettest 

og stadigst træder i Vindskibelighedens Tjeneste. Overalt, hvor ikke 

Nytten træder imellem med Ubonhorlig Strenghed, veed den under 

bønne Form at gjore sig gjaldende, i Bygninger og Bohave, i 

Klædning og Redskaber, ja den forstaaer selv at smutte ind imber 

det Nyttiges Maske; derimod synes den rigtignok, trods alle de for- 

skjellige Skikkelser, som den kan paatage sig, og alle de forskjellige 

Midler, den anvender, i Betydning og Virkning at være bunden til 

en egen Kreds. Betragte vi, for at tage et Par Exempler af denne 

Kreds, en Soile med sit Bjælkeværk i et græsk Tempel, eller et 

Pillefag i en gothisk Kirke, saa opdage vi let, at disse Former ikke 

ere valgte for at gjore nogen Nytte ved den egentlige Bygnings- 

forbindelse, og at de lige saa lidt ere en Efterligning af bestemte 

Naturformer. Men vi opdage tillige, at Gnlndlovene i de valgte
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Vygningsforbindelser have ndovet en væsenlig Indflydelse Paa Ud

viklingen af disse smykkende Former, og at disse cre blev ne et liv

fuldt Udtryk af hine Loves Virksomhed i at bære, trykke, ftrække, 

spænde o. s. v., saaledes som denne er bleven opfattet gjennem 

Konstnerens Tanke og Følelse. Vi kunne forfølge denne Betragtning 

ved hvert enkelt Stykke af vort Bohave, ved den græske Vase, den 

chinesiske Thepotte, det tyrkiske Pibehoved, og vi ville som oftest 

finde, at de smykkende Former, det vil sige, de Former, som gaae ub 

over den simple Nødvendighed, i deres Oprindelighed mere ert et 

almindeligt Udtryk af Følelsen for det Lovbirndne i Naturformerne, 

end en umiddelbar Efterligning af dem.

Disse Former have Flader, mindre eller større, og disse Flader 

cre ofte prydede med Farver, eller med ophoiede, fordybede, tegnede 

Linier, enten trufne ligefrem eller saaledes, at de danne Figurer. 

Farverne ere anvendte saa rene og saa mættede, som Farvestoffet 

tillader det; Figurerne cre snart simplere snart mere sammensatte, 

men gaae, ligesaa lidt som de for anførte Former, Ud paa at gjen- 

gwe Billedet af noget Virkeligt. Spvrge vi om deres Betydning, 

da ville vi ved mange af disse Fignrer neppe komme videre end til 

det Udsagn, at de ere Fostere af en Folelse, der maaflee har været 

ligesaa riklar over deres rette Mening dengang de kom til Verden, 

som vi NU cre det; men i Almindelighed ville vi let funne over

bevise os om, at de ere gaaede Ud af en Bestræbelse for, i et billed

ligt Udtryk at vække Forestillingen om dm Orden, den regelbundne 

Virksomhed, som overalt i Skabningen aabenbarer sig for Diet. 

Snart see vi ben Afmaaling og den Gjentagelse i bestemte Mellem

rum, der frembringer et lignende behageligt Indtryk paa Synet, 

soul Takt og Tonefald paa Hmelsen; snart er det Symmetriens 

afvexlende Spil, der fornoier os, eller det Billede af Vovernes 

Gang eller Planternes Slyngning, som vi opdage i Liniernes Hen

bolgen og Sving. Gjælder dette om Figurerne, saa kunne vi alt 

forubfætte, hvad Erfaringen vil bekræfte, at der ved Valget og 

Sammenstillingen af Farverne ikke lægges an paa det, vi kalde 

malerisk Sandhed, men vel paa en saadan Virkning, som især til

taler det barnlige Die, eller som hos det mere Uddannede vækker 

Følelsen for de vexlende Stemninger, som funne frembringes ved de 

forfljellige Sammeustillinger af rene Farver, koldere eller varmere, 

mattere eller stærkere, blödere eller haardere.

Oversee vi de talrige Frembringelser, hvori denne Retning af 

Konsten kommer tilsyne, saa blive vi opmærksomme paa, at de ligesom
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udsondre sig i store Klasser eller Afdelinger, hver med sit særegne 
Præg, men som i den Grad gjentager sig i enhver enkelt Frem
bringelse i den samme Afdeling, at det særlige (individuelle) saa godt 
som aldeles forsvinder. Ved at betragte en saadan Afdeling modtage 
vi ogsaa meget mere det Indtryk, der betegner den almindelige 
Charakteer af en vis Folkestamme til en vis Tid, enb det, der 
betegner den enkelte Frembringers særlige Stræbeil. Sandsen for 
teile, stærke Farver og deres glimrende Sammenstillinger finde vi 
saaledes neppe nogetsteds storre end hos Dst-Asims og Amerikas 
mest Udannede Folkeslag, hvorimod Stammerne i det vestlige Asien 
vg Ägypten trdligen Udmærke sig ved en mere levende Sands for 
Formernes Skjonhed. Det er disse Stammer, som have ndovei 
en mægtig Indflydelse paa Europa, der maa soge sin stvrfte Roes i 
at have optaget og fortsat Traaden, esterat den alt var flirppen fok 
dets Lærere.

Denne Skjonhed, som i enkelte Retninger af Architekturen 
naaer fin storste Fylde og Betydning, Udvikler sig natmligvis ikke i 
den Dænge Afsondring, hvori den her er fremstillet for storre 
Klarheds Skyld; heller ikke ftaaor den saaledes skilt fra den 
selvstændige Konst, som den tvertimod flutter sig til i et For» 
hold, vi kunne sammenligne med det, der finder Sted mellem 
Stammens og Grenenes Gang og Fordeling og hele Træet i dets 
Livvfylde. Bille vi have et flagende Exempel paa dm Eiendomme- 
ligheds hvormed b-cnuø Skjonhed Udpræger sig selv i Former, som 
ogjaa behandles af den selvstændige Konst, saa behove vi blot at 
kaste Blikket paa det Lovværk, hvormed Søjlehoveder eller andre 
Bygningslch ere prydede, og vi ville da see, hvorledes den frie 
Udfolding og Bevægelse af deres Former stivner Under dm syme- 
iriske Anordning, og ester den Flades Fordring, som de ffu(le smykke.

er denne Tvang, der saaledes paalægges de organiske Former 
til at opgive en vigtig Deel af deres særlige Udtryk, som aldeles for
svinder i den hoiere Skjonhed, der aabenbarer sig gjennem den selv
stændige Konst. Selv, hvor den forener sig med Vindskibeligheden 
om at tjene denne til Prydelse, opgiver dm ikke sin Uafhængighed; 
den bevarer den endog under Anvendelse af enkelte Formdele, 
Menneske- og Dyr-Masker, Kloer og Klove, Blomster og Frugter. 
Men den er derfor ogsaa langt vanskeligere at benytte, og der horer 
en fint Uddannet Takt til at forbinde saadanue Enkeltheder med dr 
mere architectoniske Former, saaledes, at det Vilkaarlige i Sammen
sætningen viger for Skinnet af en indre Nødvendighed.

(5)
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Omfanget af de architecioniske Former Udvides altsaa ikke ved 

den selvstændige Konst, men denne medbringer en heel ny Formkreds, 

hvis Mangfoldighed foreges ved det frie Spillerum, som her ind

rommes det Særlige. Det er dette, som gjor sig gjaldende i disse 

bestandig nye Udtryk, selv af de bekjendtefte Træk og Former, der 

i Konstens Værker tiltale os med stedse nye Skj enheder. Men saa 

stor end den Nydelse er, som Billedhuggeren og Maleren kunne berede 

os alene ved den synlige Skabnings heldige Gjengivelse, saa vinder 

den dog forst sin rette Fylde og Varighed, naar denne Gjengivelse 

tillige bliver en Afspejling af sjælelige Tilstande og derved som en 

Forklaring af de jordiske Skikkelser. Vi have desuden fra Arilds 

Tid været vante til at betragte baade Plante- og Dyreriget som en 

Billedskrift, der paa forskjellig Maade hos de verlende Slægter har 

vakt en Fornemmelse af den ydre Tilværelses dybere Grand, og idet 

Konsten benyttede denne Skrift ogsaa til Prydelse for Dindskibelig- 

heden, udtaledes derved smukt den sædelige Betydnillg, som denne 

har, selv i sin simpleste Gjerning. Hvad enten vi betragte det 

hedenske eller det chriftelige Liv, ville vi finde, at Konsten har 

smykket det almindeligste Bohave med saadanne Billeder; den var 

ikke alene en Forkynder af Guddommens synlige Aabeubaring paa 

Højtidsdage og Paa hellige Steder, dm var det tillige som en 

daglig Gjæst i Hjemmet og Deeltager i hunslig Syssel.

Dille vi have et klart Indtryk af det gjennemgaaende Præg, 

som Konsten gjennem Vindskibeligheden kan paatrykke hele Livet, 

saa maae vi kaste Blikket paa en af de Tider, da den Aand, som 

besjæler Konsten, saaledes meddeler sig til de forskjelligfte ydre Livs- 

yttringer, at selve Klædedragten og Personernes Gang og Holdning 

saa at sige gjentager i Virkeligheden det, der fremstilles i Konstens 

Verden. Men af hvist nlige Art er den Dirkning, som det hele 

Billede af en saadan Tid frembringer, alt eftersom Konsten viser sig 

gjennemtrængt af Kraft og Snndhedsfylde, eller skrantende eller 

ndartet og rent forvildet. Naar Oldtidens klassiske Konftformer 

selv hendøende forklares af ben Glands, som Chnstendommen Ud

breder over dem, saa finde vi Trost og Erstatning for al den Herlig

hed, som der maa gaae tilgrunde; men naar vi, i Rococostilen, seer 

den Konstirdvikling, der, samtidig med Reformationen, stod i sin 

feireste Pragt, ode sine sidste Kræfter paa de tommeste, yppigste, 

mest forvildede Former, naar vi see, at disse Former tillige ere 

Udtrykket af den Slebenhed og Frækhed, hvormed Usædelighed 

thronede ved Siden af Magt og Aandrighed, saa maae vi gribes.
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saafremt vi eitbiut have err Reft af sund Fslelfe tilbage, af Gru øg 

Væmmelse.

Anderledes bliver Forholdet, naar Konsten, i een eller flere af 

sine Hovedgrene, stiller sig Udenfor Samtiden vg taber sig i 

Beskllelsen af en ældre Konstretning, enten fordi den bevndrer det 

mere fuldendte Mesterskab, eller fordi den tiltales af den storre 

Inderlighed. Baandet, der knytter Konsten til det Samliv, hvori 

den skulde bevæge sig, lesnes da let, og dens ledende Indflydelse 

paa Forskjonnelsen af det daglige Liv svækkes, ja synes undertiden 

aldeles opgiven. De sidste halvfjerdsindstyve Aar forsyne os i saa 

Henseende med rigelige Oplysninger. Konsten har r dette Tidsrum 

provet paa at opvække trl nyt Liv snart græsk Klassiskhed, snart 

gothisk Romantik, og den har under disse Bestræbelser frembragt 

Værker, der længe ville bevare d-en Roes, de have vundet; men ret 

at fore nogen af disse Former ind i Livet, det n* ikke lykkedes. 

Derimod har den, ved allevegne fra at hente Oplysninger for tilfulde 

at sætte sig ind i denne eller hun ældre Stillart, Udvidet og skærpet 

det historiske Blik, gjort sit indsamlede Fvrraad saa tilgængeligt, at 

det næsten kan siges at tilhsre Hvermand, medens den Paa famine 

Tid altfor klarligen har godtgjort, at den ikke selv har formaaet at 

beherske eller tilegne sig denne Rigdom, og erchuu mindre havt Kraft 

til at lede dens rette B-enyttelse som et Smykke for Livet. Men 

den nrolige Higen ester det Nye., selv om det kun er det Gamle, 

som vi have glemte og dette Vægelsind, som vi kalde Mode, har 

imidlertid havt og har enbnu sine gyldne Dage; den vrager Intet, 

det S letteste oZ det Bedste og et Ruskum snusk af begge er den lige 

fjært, naar den blot kan faae sine Luner foiet^ og hvor kan det da 

undre os, om Rococoen med sit Krimskrams af Milslingskaller og 

Blomsterpyut finder stormende Bifald, den seer jo ligesaa fremmed 

og Udenlandsk Ud, som om den var kommen fra China, eller var i 

Slægt med de havbaarne Conchylier, der ligge hensaaede i vore 

Havegange.

Et Besog paa Udstillingen kan forsyne vs med Exempler nok 

til at oplyse meget af det her Sagte om Skjonhedens Forhold til 

Vind skibeligh eden. De ftnnkkeste Exempler ville vi rigtignok fom

oftest sinde der, hvor den technifle Skjonhed er den mest fremtrædende 

og hvor der fim levnes Konstskjonheden et Underordnet Spillerum. 

Imellem det talrige Bohave er det Stykke, som vil tækkes Diet 

sZ")
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længst, Snedker Nielsens Bogstab af Egetræ, der hverken stylder 

Udskærer eller Indlægger det Allermindste. Bllndtmager Speltys 

Divansteppe er den smagfuldeste Prove af malerisk Decoration, og 

ville vi see smuk Ciselering, maae vi ikke gaae til Guldsmedene, 

men til Bøssemager Christensen.

Saa velgjorende, som det i og for sig er, at Udstillingen, i det 

Hele taget, ingenlunde er lagt an paa ved Pragt og Glands at 

vække en overdreven og altsaa falsk Forestilling om Landets Velmagt, 

saa foler man alligevel et smerteligt Savn, naar Overblikket over de 

Afdelinger, hvor vi især maatte vente at mode en dannet Smag, 

oplyser os om den ringe Indflydelse, som vor Konstskole endnn synes 

at have paa vore Haandvcerkere, og den Uhyre Afstand, som der er 

mellem Fuldendelsen af vore fortrinligste Kollstværker, og den, som 

vi finde i de Vindstibeligheds Arbeider, som staae Konsten nærmest. 

Vi tænke her ikke paa den Virksomhed, der slutter sig aldeles til 

Konstens techniske Side; thi der er smukke Prsver saavel as Galvano

plastik som af lithographifle og Træsnits Tryk, men hvilken Armod 

i vort Decorationsmalen! Hvor fummerligt maa ikke Tapettrykkerne 

hjælpe sig igjennem med de almindeligste fremrnede Monstre! Hvor 

overlæssede og kjedelige staaer dm lange Række af Kakkelovne fra 

vore Jernstøberier! Hvor fattigt vilde ikke Porcellainsfabriken optræde, 

dersom ikke Thorvaldsens Navn skaffede dells Biscilitfignrer Bifald!

Var det mi en Noisomhed, der her gjorde sig gjaldende, fordi 

man folie, at man manglede Kræfter til at gjore mere, og derfor 

heller indskrænkede sig til at give de simpleste Former saa smagflilde 

og saa fuldendte, som muligt, saa var det et Træk, som vilde gjore 

Nationen Wre, og som tillige vilde bebude Vindskibeligheden en 

sund og kraftig Fremvæxt; men dette synes ingenlunde at være 

Tilfældet. Saa smukke Beviser end vore Blikkenflagere have leveret 

paa deres Dygtighed i at behandle det lyse Metal og at give det 

et behageligt Udseende, saa kan der, ved Valget af Formerne, kun 

Undtagelsesvits være Tale om Smag; Theemaskinerne især staae i 

Reglen saa sammensnsrede, at det er en $nf at see dem. Potte- 

magerarbeidet er nnegtelig i Fremgang, men Jydekarrene holde haard - 

nakket fast paa de gamle Former, der knap ere bedre end dem, vi 

træffe hos de raaeste Stammer, og vore vorige Pottemagere maae 

tage lange Skridt, dersom de ville tænke paa engang at kunne maale 

sig med Udlandet; og dog have vi i over halvhundrede Aar havt 

en kongelig PorMainsfabrik i Hovedstaden, med Adgang til alle de 

Midler, de tun'be sætte den istand til at ftaae i Spidsen for en af
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de Vind skibeligheds- Grene, som vort Land bedst egner sig for. Men 

denne Fabrik Udstiller Efterligninger af græske Lerkar, som i Farvens 

Behagelighed maae staae tilbage for dem, der leveres af en privat 

Fabrikant, og den har saa lidt Begreb om disse Kars maleriske 

Udsmykning, at den pynter dem med lutter Tegninger ester Billed- 

hUggerarbeider, medens den, omvendt, midt imetfem Biscmt-Efter- 

ligninger af Thorvaldsens Relieffer, hænger en plastisk Copi ester et 

af Raphaels Malerier.
Betragt desuden Snedkernes, Dreiernes, Gjortlernes, Gnld- 

smedenes Arbeider, og see, hvorledes det allevegne stikker frem, at de 

gerne ville være saa pyntelige som muligt, ja, at de nok have Lyst 

til at vise sig i den Glorie, som Konstskjouhed ene kan omgive dem 

med. Og denne Lyst er langt fra at fortjene Daddel, naar den 

blot er vel forstaaet og ret ledet. Det er ved den, at Haandværket 

adles, og at det simpleste Emne faaer Værdi ved Siden af de ædleste 

Metaller. Men det, som fremkalder den smertelige Følelse paa vor 

Udstilling, det er at opdage, hvor daarligt denne Lyst er forstaaet, 

hvor Usikkert den bevæger sig. Den lider i en paafaldende Grad 

af alle de samme Mangler, som i benne Tid spores overalt, udelt 

at være i Besiddelse af de Fortrin, som man finder andre Steder. 

Rudolphis Solvbord er vel skikket til at vise os alt det Overlæssede, 

alt det Smaglose og Bagvendte, som man træffer selv i de for

trinligere Pariser-Arbeider, men det lægger ogsaa hele den Dygtighed 

for Dagen, hvormed man der forstaaer at behandle Konstformer, at 

drive og ciselere dem. Sammenlignes det med de Arbeider af lignende 

Art, som vore Guldsmede have udstillet, da ere disse at betragte 

som barnlige Forsog, for at brnge et mildt Udtryk. Paa andre 

Steder bærer ogsaa Vindskibelighedens Forfljonnelse et vist eimdom- 

meligt Præg, som rober, at om Konsten end ikke er ben styrende 

Herre, forsmaaes dog ikke dens gode Mad; man fjender dog et 

engelsk fra et fransk, et berlinsk fra et wiensk Arbeide, det forneicr 

dog at see, hvorledes et Stykke Bohave fra Bern kan vidne om, at 

dets Udsmykning tilhorer et Alpe- og Hyrdeland; men her er ethvert 

Spor af Ejendommelighed næsten aldeles forsvundet, og det paa en 

Tid, da vi tælle flere dygtige Konstnere, end man talte i Abild- 

gaards Dage, da man antager, at Sands for Konst og Skjonhcd 

er meget mere Udbredt end for een eller to Menneskealdere tilbage. 

Men i Abildgaards Tid knude man dog see, at Konsten formaaede 

at trænge igsennem i mere end een Retning, man sporede dens 

styrende Haand selv i det daglige Livs Udsmykning, medens man
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nu fun seer Indtrykket af de forfljelligste fremmede Moder og Konst- 

værker. Snedkerne give os den tydske Gothik, Guldsmedene den vil

deste Rococo, Lakererne forsyne os med hitter franske Billeder, og 

boldt ikke dm stive HUsar midt imellem Gerickes Efterligninger i 

Papiermache efter Pariser-CarieatUrer og Statuetter, saa maatte 

man troe, at vi vare saa aandsfattige, at vi, blot for en Smnle 

Legetois Skyld, maatte tye tik Udlandet.

At ndpræge sin Eiendommelighed og bevare den i hvilkensom- 

helst Retning er rmegtelig en langt vanskelige're Opgave for den 

mindre end for den stene Stat, om de end begge staae omtrent paa 

det samme Udviklingstrin. Det er ikke alene Soldater og Diplo

mater, ikke akene Magt og Myndighed, fom kan gjore det lille 

Land angest for sin Selvstændighsd; der er en Ovntalelse, som er 

ftildkommeU saa farlig, nagtet dm ikke kommer som den bydende 

Herre med haarde Trusler, men som en tjenstfærdig Ven med sove 

Ord. Der sidder rnnvt omkring i Europas Hovedftæder, i Paris, 

i London, i Berlin „ faadanne Overtalelsells Gudinder, og enhver 

af dem forflkkrer hele Verden om, at hull throner i den allerbedste, 

den allernyeste Smags Helligdom, og at hnn ene forstemer at indvie 

os Ukyndige i Skjonhedcns Mysterier. Det er en Lykke for os, 

at de ikke ere enige, at enhver af dem snart hviskende formader, 

snart lydeligt gjennemhegler fine Medbeilerskers Feil og Skrøbelig

heder, det giver os dog et lille Prrstermn, giver os Leilighed ti! 

lidt uoiere at overveie deres faa lovende, faa glimrende Tilbud, og 

til at sammenligne dem, og vi komme da sagtens Under Veir med, 

at ingen af dem er den Ufejlbare Forerske, som hun Udgiver sig for, 

at vi selv ere i Besiddelse af lignende Midler som bem, de benytte, 

ja, at der imellem de mest lovpriste af disse ere saadanne, som vi 

endog formene at have fuldkomment saa gyldigt Krav paa.

Selv i Udlandet har man paa flere Steder indrømmet vor 

Paastand,, og vi ere blevne roste for den Smag, vi l-ave viist i at 

benytte Thorvaldsens Arbeider i vor Vindskibelighed. Tor vi lægge 

synderligt Bægt paa denne Roes, som om vi i Sandhed havde for

tjent den? Handle vi ikke klogere i snarere at betragte den som en 

velmeent Opmuntring? Ere disse Brystbilleder og Figurer i Biscuit 

gaaede rid as den gloende Ovn i en saa Ukrænket Tilstand, at vi 

virkelig krmne glæde os derover? Eller har vor Vindskibelighed endnu 

sormaaet at tilegne sig Thorvaldsen i Arbeider af saadant Omfang 

og Betydning som f. Ex. Alexanders-Basen i det kongelige Jern- 

ftoberi i Berlin? Godt vilde det vcere, om vi ret finite lade yK
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Tanke og Villie, som Thorvaldsen hævdede selv der, hvor han troede, 

at bnrde give ester for Tidens Fordringer, og glæde rnaa det os, at 

der imellem vore Konstnere ere dem, som i saa Henseende kunne 

regnes til hans Arvetagere; men spore vi en saadan Aand, naar vi 

betragte Udstillingen fra Smagens Side? Viser sig der ikke snarere 

et Billede som af den vægelsindede Ungdom, der trætter sig med at 

lobe ester enhver forbiflagrende Sommerfugl, jage efter enhver ny 

opstigende Sæbeboble?
Om der af denne Uro og Gjæring skal fremkomme No og Klar

hed, beroer paa Vilkaar, som deels staae i noieste Forbindelse med 

vore Haandværkeres og Konstneres hele Udviklingsmaade, deels ere 

afhængige af den Stilling, join vi komme til at tage ligeoverfor den 

fremmede Bindskibelighed, der her finder en saa betydelig Afsætning.

Det er sikkert, at der i de sidste tyve, tredive Aar er gjort, 

især ved enkelt Mands Fortjeneste, endeel for at forbedre den Under- 

viisning, som Haandværkeren behøver for at udvikle sin Skjonheds- 

sands; men ligesaa sikkert er det, at denne Underviisning endnu 

trænger baade til Udvidelse og til en bedre indrettet Gang. Kun 

ad denne Bei kan en saadan Tilnærmelse finde Sted mellem Haand- 

værfer og Konstner, som er ønskelig. Nu staae Beiene for skarpt 

afsondrede; Spergsmaalet: enten — eller, stilles alt for tidlig. 

Den vordende Haandværker rives for hurtig fra den Dannelse, som 

han havde (Søner og Lyst til at modtage; den vordende Konfiner 

kommer for tidlig til at dvæle ved Forhaabninger og Forestillinger, 

som det senere viser sig, at han er saare langt fra at kunne faae 

opfyldte. Derfor saa mangen dygtig Haandværker, som, naar han 

itide havde havt Leilighed til at banne fut Tanke og sit Die, nu 

vilde have været istand til med langt storre Lethed og Sikkerhed, 

at folge Konstnerens Angivelser; derfor denne Overflødig!) ed af mid- 

delmaadige Konstnere, som ere blevne for gamle og for stolte til at 

bue til Andet, end til at klage over de haarde Tider. Vi trænge 

til Tegnere, til Modellerere, til Udskærere i Træ og til Drivere og 

Ciselerere i Metal, som virkelig have Konstner-Dannelse, men tillige 

ere fortrolige med Bmdskibelighedms Fordringer; soul formaae at be

handle sværere Opgaver meb Konstnerfolelse, men som ogsaa kumæ 

gaae ind paa at tilfredsstille de Fordringer, som gjores paa Simpelhed 

og billig Priis. Det er gjennem saadanne Talenter, at Forbindelsen 

fan bringes tilveie mellem Konst og Bindskibelighed, og at denne 

fan vente at vinde sit eget Præg.
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Med Hensyn til fremmed Vindflibelighed, da nære vi ikke saa- 

danne overdrevne Forestillinger, som at vort lille Land skulde kunne 

folge een Retning, medens hele det ovrige Ettropa fulgte en anden. 

Vi kæmpe blot for, at Tidens Fordringer skulde hos os knnne er

holde et Udtryk, der svarer til vore Forhold og til den eieudom- 

melige Stemning af Følelse og Lune, som renest og stjonnest er 

bleven Udtalt af vore fortrinligste Konstnere. Vi troe ikke, at dette 

Dnfle kan opnaaes gjennem Forbud mod det Fremmede, eller konstig 

Beflyttelse af vort Eget; men vel haabe vi paa dets Opfyldelse, 

dersom vore Kræfter blive benyttede livligt og forstandigt, dersom 

Regjering og Commirner, Velstand og Dannelse ville virker Sam- 

drægtighed. En Vindffibelighed, der ikke, som Udlandets villielose 

Tjener, bærer dets Chamæleons-Liberi, men som standhaftig hævder 

Fødelandets Farver, er et Vidnesbyrd mere om, at vi ere et selv- 

stcrndigt Folk og fortjene at være det.



Om den sydlige Toldgrcendse.

Af Zernbanedirecteur Rothe.

komiteen for Indnstrimodet har gjort mig den Wre at opfordre 

mig til i dette forste Mode at holde et Foredrag, svarende til Modets 

Formaal, og Uagtet jeg vistnok selv maa nære Tvivl om, hvorvidt 

jeg paa en fyldestgjorende Maade vil kunne Underholde Dem nogle 

Oieblikke, har jeg dog troet ikke at burde nndslaae mig for at 

efterkomme denne Opfordring.

Jeg har til Gjenstand for Foredraget valgt et Emme, som jeg 

troer maa have en væsentlig Interesse for den storste Deel af de 

her tilstedeværende Herrer, nemlig Sporgsmaalet om den Indflydelse^ 

som en Forflyttelse af den nuø ær cube Toldgrcendse ved Cideren til 

Elben maa antages at have paa de Interesser, der ligge Dem 

nærmest. Dette er et Sporgsmaal, der af Mange betragtes som 

et Livssporgsmaal, det er et Sporgsmaal, om hvilket Hs. Maj. 

Kongen han Udtalt, at det snarest muligt skal tages rinder Over

vejelse og bringes til endelig Afgjorelse, og det er altsaa et Sporgs

maal, som jeg maa ansee for at være fuldkomment betimeligt.

Dette Sporgsmaal har imidlertid to Sider, der saaledes ere 

sammenknyttede, at de for Betragtningen neppe kunne adskilles, 

nemlig deri Indflydelse, som denne Forflyttelse af Toldgrændsen vil 

have paa de materielle Forhold, paa Handel, Jndilftri o. s. v., og 

den Indflydelse, den vilde have i politisk Henseende. Disse to 

Sider af Sagen ere saaledes forbUndne, at det er vanskelig for 

den Enkelte at afsondre dem fra hinanden. Skjendt jeg troer, at 

den politiske Side er den, der for Pluraliteten er den meest af- 

gjorende, vil jeg dog lade denne Side af Sagen ligge uberørt som 

Noget, der ikke vedkommer os her, og blot henvende Deres Op

mærksomhed paa den Indflydelse, som denne Foranstaltning kan 

antages at have i materiel Henseende, nemlig i Henseende til 

JndUstrien og Handelen. Selv med denne Indskrænkning ville De
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imidlertid indsee, at Sporgsmaalet er saa omfattende, at det ikke 

kan være min Tanke her suldkommellt at udtomme det, og jeg har 

derfor troet det rigtigst at indskrænke mig til nogle almindelige, 

oricntcrenbe Bemærkninger om denne Sag, navnlig i det Haab, 

at de Herrer, der her ere forsamlede og ville forblive sammen i 

nogen Tid, deraf ville finde Anledning til i mindre eller storre 

Kredse at omtale de enkelte Punkter i denne Sag, og derved bringe 

den til ftorre Klarhed, end det kan være mnligt i et Foredrag som 

det nærværende.

Naar jeg har samtalet med Forskjellige om denne Sag, har 

det forekommet mig, at fa av cl de, der ere ivrige Venner af denne 

Foranstaltnings Gjennemforelse, de, der troe, at deres Velfærd 

afhænger af denne Toldgrændsens Forflyttelse, som paa ben anden 

Side de, der frygte denne Foranstaltning, de, der troe, at den vil 

have en fordærvelig Indflydelse for dem i materiel Henseende, gaae ud 

fra ben Forudsætning, at Forholdet i det Væsentlige skulde fores 

tilbage til det, det var for 1848. Det har paa mig gjort det 

bestemte Indtryk, at naar man paa den ene Side her i Kongeriget 

frygter den Conenrrence, som, naar Toldgrændsen forflyttes, vil 

opstaae med de holsteenske IndustriprodUcter, og paa den anden 

Side i Holsteen ivrigt ousker den omtalte Foranstaltning Udfort, 

saa venter man de samme Tab og Fordele, som Lovgivningen om 

Toldgrændsen fremkaldte forend 1848; men jeg maa gjore opmærksom 

paa, at dette aldeles ikke forholder sig saaledes. Den Tilstand, som 

i denne Henseende fandt Sted for 1848, var i og for sig en saadan 

Forurettelse mod Kongeriget, at jeg troer, man hverken paa ben 

ene eller ben anden Side af Cideren vilde onske den gjenoprettet; 

det var en Tilstand, under hvilken Hertugdømmerne paa den ene 

Side node alle de Fordele, der flyde af en lav Toldbeskatning, 

hvilken natllrligviis frembringer en billig Priis paa mange Forbrngs- 

gjcustande af fremmed Oprindelse og derved ogsaa en billig Arbeids- 

lon, og paa den anden Side tillige havde alle de Fordele, der fol

de Indnstridrivende fiume flyde af et mod fremmed ConcUrrence 

beskyttet indenlandsk Marked, idet de toldfrit f’imbe fore deres Varer 

til Kongeriget, og der sinde et Marked, hvor Tolden var hoi for 

fremmede Varer. Paa samme Tid bare Kongerigets Beboere de 

Byrder, der for Cousumenterne altid ere forbundne med et Be- 

skyttelsessystem for Indnstriproducter, selv naar dette er saa moderat 

som det, bov bestod og tildeels endnu bestaaer her, og disse Byrder 

bar Kongeriget ikke alene for selv at nyde de Fordele, som antages
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at fremkaldes ved den indenlandske Industries Udvikling, men det 

bar dem tillige for Hertugdømmernes Skyld. Paa den ene Side 

vare altsaa Fordelene, paa ben anden Byrderne, hvilket er faa uret

færdigt, at det, NU, da vi ere komme nd af dette Forhold, fore

kommer mig mærkeligt, at det har kunnet bestaae saalænge, og at 

man ikke allerede langt tidligere har fjernet de Hindringer, Ler stode i 

Deien. Om at vende tilbage til et saadant Forhold, kan der natmlig- 

vns ikke være Sporgsmaal; den Forholdsregel, hvorom der nu er 

Tale, gaaer ikke nd paa igjen at sætte Hertugdømmerne i en saa 

fordeelagtig Stilling ligeoverfor Kongeriget, som de vare for 1848, 

men den vil gaae ub paa i alle Under Hs. Mas. Kongens Scepter 

værenbe Lande at tilvejebringe en lige Toldbeskatning ligeoverfor 

Udlandet, og en lige Beskatning as indenlandfle Consumtions- 

gjenstande, forsaavidt deres Production er beskattet, hvilket kun er 

Tilfældet meb Brændevnnstilvirkningen, samt paa at ophæve enhver 

Toldgrændse mellem Landsdelene indbyrdes. Denne Forholdsregel 

er som bekjmdt allerede gjennemsort med Hensyn tit eet af de 

HertUgdommer, der for 1848 befandt sig under disse særligt be

gunstigede Forhold, nemlig Slesvig; men Sporgsmaalet med Hensyn 

til denne Landsdeel stillede sig dog i materiel Henseende væsentlig 

sorskjelligt fra Sporgsmaalet med Hensyn til Holsteen paa Grund 

af de særlige Forhold, hvori Slesvig stod til Kongeriget i materiel 

Henseende allerede for Toldgrændsens Flytning, og som aaben- 

barede sig i Beflaffenheden af den Handelsomsætning, som fandt 

Sted allerede for ben Tid imellem Kongeriget og Hertugdommerne. 

At forfolge dette i det Enkelte vilde fore for vidt, og jeg skal derfor 

blot betegne Forholdet i Almindelighed. Medens nemlig den langt 

overvejende Deel af den Tilforsel af Landbnlgsproducter især af 

Fedevarer, som Kongeriget fik fra Heringdommerne, kom fra Slesvig, 

og Tilførselen fra Holsteen væsentligt bestod i Industriprodukter, saa 

gik den langt overvejende Deel af Kongerigets mellemrigske Udforsel 

til Holsteen og bestod væsentligt i Landbnlgsproducter. Folgen heraf 

maatte blive, at Holsteen forholdsviis i en langt hoiere Grad end 

Slesvig maatte nyde Fordelene af den bestaaende Lovgivning, idet 

det fornemmelig var Holsteen, som forte sine Industriprodncter her

til, og fandt et beflyttet Marked. Idet de tidligere Forskjelligheder 

Udjævnedes med Hensyn til Slesvig, kom Kongeriget vaa lige Fod 

med denne Landsdeel, med Hensyn til hvilken det allerede fornd stod 

paa en langt mere eensartet Fod end med Hensyn til Holsteen. Der 

var vel enkelte Industrigrene her i Kongeriget, der fra 1848 til 1850,
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medens Slesvig var stillet til os som et fremmed Land, havde en 

særlig Fordeel af, at den slesvigske Concnrrence var Udelukket, saasom 

Oliemøller, Sæbesyderier, Glasværker o. s. v., men det var dog 

ganske enkeltviis, at dette fandt Sted. Disse Indnstrigrene maatte 

natnrligviis tabe Noget, i det Dieblik Slesvig fra Lovgivningens 

Side blev stillet lige med Kongeriget, men paa den ailden Side 

var der flere Industrigrene, for hvilke der ved denne Foranstaltning 

aabnedes ny Afsætning i Slesvig, og det er Dem vistnok bekjendt, 

hvorledes Afsætningen af Industriprodllcter fra Kongeriget til Slesvig 

er tiltaget ikke Ubetydeligt siden den Tid. I Slesvig maatte man 

natllrligviis i Begyndelsen fole, og soler tildeels endnil, den Ind

skrænkning i den daglige Omsætning med Holsteen, som Told- 

grændsen maa medfore, og som ikke kan Udeblive for Landsdele, 

der ligge umiddelbart op til hinanden, og hidtil have staaet i en 

daglig Samfærdsel med hinanden. Det kan ikke benægtes, at dette 

er en Byrde, som er lagt paa den sydlige Deel af Slesvig; men 

paa den anden Side er den Udvikling, som Jndnstrien og Handelen 

har modtaget i selve Slesvig derved, at den er bleven stillet under 

fordeelagtige Vilkaar til den holsteenske Concurrence, saa stor, at 

ogsaa den indnstrielle og handlende Stand har fvlt sig i hoi Grad 

fyldestgjort ved den omtalte Foranstaltning. Hvad Consumenterne i 

Slesvig angaae, da maatte de vel noget fole den Forhoielse i Afgiften, 

som blev lagt paa enkelte Gjenstande, men denne Forhoielse af 

Beskatningen var dog i og for sig ikke meget mærkelig. For 100 Pund 

Kaffe blev Afgiften saaledes 3 Rbd. 12 Sk., medens den for havde 

været 2 Rbd. 8 Sk.; for Tommer blev den forhoret fra 2 Rbd. 

72 Sk. for 100 Cllbikfod til 3 Rbd. 32 Sk., o. s. v. Deri Ned- 

sættelfe af Beskyttelsestolden paa visse Mamlfactmvarer, som ind- 

traadte i Kongeriget, var vel følelig for de JndUstridrivende, men 

den Beskyttelsestold, som blev tilbage, var dog endnu ikke ganske 

Ubetydelig, og det Marked, som de havde fundet i Slesvig, synes 

for endeel at have givet dem Erstatning for det Tab, som de muligt 

have lidt ved Toldnedsættelsen. Toldgræudsens Forflyttelse til 

Cideren var altsaa en Foranstaltning, som ikke alene fra den 

Politiske men ogsaa fra den materielle Side blev hilset med Glæde, 

saavel paa den ene som paa dm anden Side af Cideren.

Sporgsmaalet er nu kun om Holfteen, og her maae vi da 

forst lægge Mærke til, at Holsteen er et Land der vel i sin 

Udvikling er beslægtet med Danmark og Slesvig, men som dog 

staaer paa et noget andet Standpunkt end dm ovrige Deel af
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Monarchies. Vel er Agerbruget der den overvejende Beskjæftigelse 

ligesom her, men den industrielle Klasse er dog der sorsaavidt stillet 

gUnstigere, som dm har en lettere Adgang til at erhverve sig mange 

Raamaterialier Paa Grund af Nærheden ved Hamborg og Tydsk- 

land. Af samme Gnmd have de Indilstridrivende ogsaa lettere 

Adgang til at blive af med visse af deres Indnstriproducter, idet 

de kilnne optræde paa de større Handelsmarkeder, og derved strax 

benytte enhver heldig Conjunctur, og det er bekjendt, hvilke Fordele 

der kunne flyde af saadanne Forhold. Derhos er der en ikke 

Ubetydelig Forskjel paa denne Landsdeel og Danmark-Slesvig med 

Hensyn til Handelsforholdene i Almindelighed, idet den mere er 

henviist til den indirekte Handel, og dens direkte Udforsel til fremmede 

Lande eller directe Indforsel deraf forholdsviis er Ubetydeligere end 

de ovrige Landsdeles. Holsteen er mere knyttet til Hansestæderne 

navnlig Hamborg og Lübeck, der erc dets naturlige Hovedstader. 

Her er derfor Spvrgsmaal om Optagelse i vort Toldgebet af en 

Landsdeel, der er forstjellig fra de Dele, til hvilke der ml er Tale 

om, at den skulde flutte sig.
Naar nu Sporgsmaalet opstaaer, om det vil være fordeelagtigt 

for disse to forfljellige Dele, Holsteen og Danmark-Slesvig, at indtræde 

i en fuldkommen ligeartet Toldforening, saa ville vi betragte det med 

Hensyn til hver af disse Dele enkeltviis. Jeg skal forst gjore Dem 

opmærksom paa, hvorledes det forekommer mig, at Forholdet stiller 

sig for Holsteens Vedkommende, og aldeles afsee fra de politiske 

Betragtninger, der vel have en væsentlig Betydning, men som ikke 

værste os her. Dette Sporgsmaal forekommer mig imidlertid ikke 

at kunne besvares ganske fyldestgørende ved blot at tage Hensyn 

til den Stilling, hvori Holsteen for Tiden staaer ligeoverfor de nord

lige Lande eller Slesvig-Danmark og de sydlige eller tydske Lande, men 

man maa ved Afgørelsen deraf tillige tage Hensyn til den Stilling, 

hvori det efter al Sandsynlighed om ikke langt Tid vil komme til 

at staae til disse Landsdele; thi det er indlysende, at en saadan 

Forholdsregel, som den her omhandlede, ikke træffes for et Dieblik, 

men for en længere Fremtid, og man maa altsaa have Udviklingen 

i denne Fremtid for Die, idet man overveier Sporgsmaalet selv. 

Det er nemlig aldeles klart, at det ikke kan gaae an, at Holsteen 

bliver staaende i den isolerede Stilling, hvori det nu staaer; thi det 

er en lille Landsdeel, som hverken med Hensyn til Handel eller 

Industri kan skille sig baade fra Nord og Syd. Bekostningerne 

ved at oppebære Toldafgifterne maatte derved blive meget store, og
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det er klart, at Bestatningen, som maatte paahvile Indbyggerne, 

vilde blive meget stor, naar det skulde indtage en isoleret Stilling. 

Naar det saaledes i den senere Tid har været omtalt, at Told

afgifterne i Holsteen iaar have været ftørre end i 1847, saa er 

dette et meget natnrligt Forhold, men de SlUtninger, man har villet 

udlede deraf, nemlig at Forbruget og Handelsomsætningen i det 

Hele er storre nu end dengang, funne ikke Uddrages heraf; thi det 

ligger i Sagells Natur, at Holsteen nit er nodt til at betale Told 

af mange Varer, hvoraf det ikke for betalte Afgift, hvilket altsaa 

maa bringe Tolden til at stige. Zeg er saaledes ovcrbeviist om, at 

dette Nesilltat tilsyneladende vilde stille sig endnu langt fordeelagtigere 

for den senere Periode, dersom det ikke opveiedes ved den Omstæn

dighed, at for 1848 blev Tolden af mange Varer, der egentlig kom 

fra eller gik til Kongeriget, betalt i Holsteen, medens den dog i 

sidste Instants maatte komme til at falde tilbage paa Forbrugerne 

i den ovrige Deel af Toldforeningen, nemlig i Kongeriget eller i 

Slesvig. Dette finder imidlertid nu ikke Sted. Den Stilling, 

hvori Holsteen befinder sig i denne Henseende, kan saaledes ikke ved

blive, men ved Bestemmelsen af, paa hvilken Maade den skal 

forandres, maa tages Hensyn til den Retning, Lovgivningen sand- 

synligviis vil tage i be Syd for Holsteen liggende Lande; derfra 

kan man Under ingen Omstændigheder afsee. I denne Henfeende er 

det Dem alle bekjendt, hvormeget der i den fenere Tid har været 

forhandlet i Tydskland, om at tilvejebringe en Told-Enhed i samt

lige tydske Lande. Jeg skal ikke her undersøge, hvorvidt dette vil 

lykkes eller hvornaar det vil lykkes, men saameget forekommer mig 

klart, at Bestræbelserne i den Henseende have, navnlig i den senere 

Tid, antaget en saa alvorlig Characteer, der synes, ikke alene fra 

bcu politiske men ogsåa fra den materielle Side, overalt at udtale 

sig en saa bestemt Bestræbelse efter, at dette skal skee, at jeg ikke 

tvivler paa, at det virkelig vil lykkes de tydske Stater at naae dette 

Maal, hvilket, og det maae vi note lægge Mærke til, er det natur

ligste. Naar der hos et Folk, som bestaaer af saa beslægtede og 

eensartede Dele som det tydske, er en saadan Bestræbelse efter at 

naae et vist Maal, saa kan man ikke tvivle om, at det, om ogsaa 

gjennem Kamp, vil lykkes det efterhaanden at naae dette. I beiuie 

Henseende ere visse Dele af Tydskland vigtigere for Holsteen end 

andre, og det er allerede afgjort, at Hannover og Oldenborg ville 

indtræde i en fuldkonunere Toldforening med Preussen; der er ogfaa 

i ben Henseende Underhandlet med Mecklenborg, men hvorvidt det
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vil lede til Maalet for Dieblikket, skal jeg ikke her besternt Udtale; 

jeg tvivler imidlertid ikke om, at det vil naaes, nit eller senere. 

Jeg antager, at naar denne Udvikling fortsættes, er det boist 

sandsynligt, at Hamborg og Lübeck ville komme til at slutte 

sig til dette Forbund for ikke at staae isolerede, og at en et 

betydeligt og vigtigt Gebet omfattende Told- og Handelsforening 

saaledes vil komme til at strække sig lige til Holsteen. Vi 

mane saaledes tænke os, at Holsteen har paa sin Sydgrændse 

det i et Toldforbund forenede Tydskland og paa den anden Side 

det ligeledes i et Forbund forenede Danmark-Slesvig, naar vi ville 

opkaste og besvare det Sporgsmaal, til hvilken Side det i materiel 

Henseende vil være fordeelagtigst for Holsteen at slutte sig. Jeg 

troet, at Besvarelsen af dette Sporgsmaal tildeels vil blive for- 

skjellig, eftersom man kaster Diet paa den daglige Samfærdsel 

mellem Landboerne og deres naturlige Hovedstad, og eftersom man 

hefter sin Opmærksomhed paa den Omsætning, som er i enkelte 

større Handlendes eller Jndustridrivendes Hænder. Det er klart, 

at Hamborg-Mona og Lübeck ere Holfteens naturlige Hovedstæder, 

det er der Producenterne afsætte deres Varer, og dersom de skulle 

være afflaarne derfra ved en Koldgrændse, da vil det omtrent være 

t>et samme, som om De vilde tænke Dem, at der ved Frederiksberg 

blev lagt en Bom, hvorved enhver Bonde skulde lade sin Vogn 

visitere og tildeels betale Afgift af de Varer, han forte til Stadcll, 

ligesom af dem, han kjobte i Byen for at fore til sit Hjem; det 

er klart, hvilken Forstyrrelse i de daglige Forhold dette vilde frem

bringe. — Kaster man derimod Diet paa ben store Omsætning, 

den, som er samlet i enkelte Handlendes Hænder, faa stiller Sporg- 

maalet sig noget anderledes, thi det er klart, at denne Omsætning 

ikke i den Grad som den lille kan generes af en saadan Toldgrændse. 

Selv Besværlighederne ved Undersøgelserne vilde blive forholdsvns 

langt ringere for hiin end for denne, og der er altsaa kun tilbage 

at nndersoge, hvorvidt Afgifterne i og for sig vilde tynge for stærkt 

paa Omsætningen. Det er utvivlsomt, at de i mange Henseender 

ville virke væsentlig indskrænkende, idet en heel Deel af de Raa- 

materialier, som de Jndustridrivende i Holsteen nu knnne forskaffe 

sig fta Hansestcederne, neppe ville kunne faaes Uden mod Erlæggelsen 

af en Afgift, der, selv om den for denne Classe Vare kan antages 

at ville blive lav, dog vil være trykkende for den Jndustridrivende, 

især i Sammenligning med den Tilstand, hvori han vil befinde sig, 

naar han kUnde faae dem Uden Afgift. Ligeledes vil den Adgang
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til at afsætte en Deel Varer i Hansestcederne, som de holsteenske 

Industrielle nu have, blive indskrænket og endog maaskee gaae aldeles 

tabt, naar de skulle være beskattede. Holsteen vilde vistnok være 

næsten at betragte som udelukket fra den Afsætning, det hidtil har 

havt paa det tydske Marked, og det er aabenbart, at en saadan Af- 

spærrelse fra Syden vilde virke skadeligt paa Holsteen; Sporgs- 

maalet er imidlertid cnbnu ikke dermed afgjort, thi det kommer au 

paa, bvilke Fordele der staae ligeoverfor, naar Adgangen til Konge- 

riget og Slesvig bliver fri. Det Sporgsmaal kan i denne Hen

seende forst opkastes, om Holsteen da lettere, end naar Toldgrændsen 

er ved Cideren, vil kunne sælge sine Landbrugsprodlicter i Danmark 

og Slesvig. Forskjellm vil ikke være betydelig, deels fordi disse 

Producter i den dansk-slesvigske Forening enten ere afgiftsfrie eller 

kun bebyrdede med en meget lav Afgift, og deels fordi Holsteen 

allerede tidligere knn har solgt en meget indskrænket Deel af sine 

LandbrUgsprodncter i Kongeriget og Slesvig; dette PUnkt kan saa- 

ledes. Uagtet det vistnok er at ansee som temmelig vigtigt, ikke til

lægges nogerl afgjorende Vægt. Der kan dernæst opstaae det 

Sporgsmaal, om Holsteen, naar det bliver afflaaret fra Syd, vil

kunne bevare den Transithandel, som det tidligere har havt og

endnn har med Hansestæderne over Kiel; denne Handel vil vel

noget besværes, naar Holsteen kommer til at hore til en anden

Toldforening, men dog ikke saaledes bebyrdes, at den ikke skulde 

kunne vedblive og drives med Fordeel. Det Sporgsmaal, som da 

bliver tilbage og som er det vigtigste, angaaer den Fordeel, som 

Holsteen vil have af at afsætte sine JndnftriprodUkter i Kongeriget 

og i Slesvig; dette Sporgsmaal er saa vanskeligt, at jeg ikke tor 

afsige llogen bestemt Dom derom; det er navnlig om dette Sporgs

maal, at jeg onskede, at Handlende og Industrielle fra Landets fin- 

skjellige Dele vilde Udtale sig. Men det forekommer mig dog, at 

naar jeg har samtalet med Folk fra Holsteen, der mene, at denne 

Fordeel vilde være ftor, da har næsten altid den Betragtning gjort 

sig gjaldende, som jeg opstillede strax i Begyndelsen, nemlig at det 

er Forholdet for 1848, hvorpaa de tænkte, paa det fortrinlige 

Marked, som Holsteen da havde i Kongeriget, men hvorom der, 

som sagt, ikke mi kan være Tale. Jeg troer vel, at de holsteenske 

Indnstridriveude i mange Henseender med Fordeel ville kunne con- 

tunere »led de IndUstridrwende i Danmark og Slesvig, men dog 

troer jeg ikke, at den Fordeel, som deraf vilde flyde for Holsteen, 

vilde være saa stor, at den skulde funne opveie de Tab, det vilde
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være en UUndgaaelig Folge af, at det fluttede sig til Danmark. 

Da det NU ikke er muügt at opstille fuldstændige Beregninger i saa 

Henseende, og de i ethvert Fald maatte bygges paa saamange Uvisse 

Data, at Restlltatet vilde blive meget Usikkert, saa maa man tage 

Forholdet mere i det Store. Det forekommer mig da, naar man 

betragter Sagen i Almindelighed, at der cre Phænomener, der hen

tyde paa, at de holsteenfle Industridrivende overdrive denne Fordeel. 

Jeg vil tage en af de Industrigrene, der tidligere havde størst Af

sætning i Danmark, nemlig Utbmamifacturerne; naar jeg nnder- 

soger, hvorjedes de Reilmunsterske Fabrikers Afsætning stillede sig, 

saa seer jeg, at deres grove Darer ikke gik til Kongeriget, men de 

bleve solgte i HertUgdommerne selv eller forte til transatlantiske 

Lande og tildeels ogsaa til Tydflland. deres fine Varer stete 

den langt overvejende Deel af Afsætningen i Kongeriget, hvorimod 

der i HertUgdommerne kun solgtes lidt af disse Varer. Naar jeg 

sporger om Grnnden, hvorfor de ikke kunde sinde Afsætning i 

HertUgdommerne, saa maa ben ligge i, at disse Varer ikke med 

Fordeel funbe afsættes paa et Handelsmarked, hvor Beskyttelses

tolden ligeoverfor Udlandet var saa lille, som den for 1848 var i 

HertUgdommerne. Fordelen opstod da kun ved ben hoie Beskyttelses

told ligeoverfor fremmede Varer, som da existerede i Kongeriget. 

Naar denne Told imidlertid allerede nu er nedsat endeel, eg naar 

det vil være en Folge af Toldforeningens Gjennemforelse, at den 

yderligere nærmer sig de holsteenfle Tariffer, saa kan jeg ikke troe 

Andet, end at den væsentlige Deel af denne Fordeel ikke vil frem

byde sia iden. Imidlertid gjentager jeg, at dette Sporgsmaal er 

af en saa vanskelig Natm, at jeg ikke tor Udtale nogen aldeles 

bestemt Mening derom, men det er aabenbart, at det har en 

væsentlig Indflydelse paa Besvarelsen af Spmgsmaalet i Almmde- 

liahed, saaledes som jeg har stillet det. — Jeg flal kun tillade nug 

een Bemærkning enbiui med Hensyn til Holsteen, nemlig den, at 

man er tilbøjelig til ved den almindelige Betragtning af de Paa- 

Eldende Forhold at gjme den SlUtning, at dersom Holsteen 

valgte at indtræde i ben tydske Toldforening, saa maatte det blwe 

uobt til at følge den for de tydske Toldforeningslande gjaldende 

Regel, at samtlige Indtægter blive at fordele mellem alle de deel- 

tagende Lande i Forhold til deres Folkemængde. Dersom dette 

skulde blive gjort gjaldende for Holsteens Vedkommende, saa vilde 

det aabenbart være et stort Tab for det, thi Forbruget af stemmede

(6)
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fortoldede Varer i Holsteen er (tørre end i de fleste andre Lande af 

den tydske Toldforeuing, og naar Tolden af disse Varer altsaa 

skulde fordeles paa alle Landene, vilde en Deel af den Sum, som 

var betalt af Holstenere, indflyde i andre Staters Kasser. Her- 

paa kilnde natUrligviis Holsteen, eller Danmark paa Holsteens Vegne, 

ikke indlade sig, og dette vilde være eu væsentlig Indvending mod at 

lade Holsteen indtræde i den tydske Toldforeuing. Imidlertid har

der i Tydflland viist sig en Tendeuts til at gjore Modisicationer i 

denne Henseende, og navnlig har man for Hannovers Vedkommende 

fraveget dette Princip. Er man engang begyndt at gaae den Vei, 

og fætter man fra den tydske Toldforenings Side stor Priis paa 

Holsteens Tilknytning ti! denne Forening, hvilket jeg troer man 

tor antage, faa forekommer det mig, at det vilde være rimeligt, at 

man vilde være tilboielig til at indrømme Holsteens Finantskasse en 

saadan Qvotadeel af de fælleds Indtægter, at den Skat, som var 

erlagt der, vilde komme Landets egen Kasse tilgode, og jeg troer 

derfor, at den Indvending, som man kunde hente derfra, maa 

betragtes som bortfalden; thi man maa unter alle Omstændigheder 

vistnok bolde fast ved det Udgangspunkt, at Holsteen maaftc til

lægges en saadan Qvotadeel af de fælleds Indtægter, at det kunde 

være skadesloft.

Naar jeg saaledes skal samle det Hele for Holsteens Ved

kommende, saa maa jeg tilstaae, at det vel forekommer mig noget 

tvivlsomt, om Holsteen i materiel Henseende vilde sinde sig bedst 

tjent med at flutte sig mod Nord eller mod Syd, men jeg er dog 

for mit Vedkommende meest tilbøjelig til at antage, at Holsteens 

materielle Interesser fore det mob Syd. Hvorvidt disse materielle 

Interesser skulde overvejes af de politiske Forhold, betragter jeg som 

liggende Udenfor vor Opgave her, men jeg veed meget vel, at 

maaskee kun ben ringeste Deel af dem, der have beskjæstiget sig 

med dette Sporgsmaal, alene ledes af disse materielle Betragtninger, 

og at det Politiske Hensyn har for dem ben overvejende Indflydelse.

Jeg gaaer nu over til at betragte, hvorledes Sporgsmaalet 

stiller sig med Hensyn til Slesvig-Danmark. Jeg vil forfolge ben 

samme almindelige Betragtmngsmaade for dettes Vedkommende som 

for Holsteens, og forst sporgc, om Slesvig-Danmark vil faae cn 

lettere og fordelagtigere Afsætning for sine AgerbrUgsprodncter, 

naar det forenedes med Holsteen i een Toldforeuing, end det nu 

har; dette Sporgsmaal maa jeg af de samme Grunde som for 

besvare mcb Rei. Jeg maa endvidere spsrge, om Danmark-Slesvig
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ligesom for maa besvare derhen, at denne Handel naturligviis noget 

vilde lettes, men dog ikke i den Grad, at dens Bestaaen vilde være 

afhængig heraf; thi den vilde kunne fortsættes, selv om Holsteen for

blev i en anden Toldforening. Der opstaaer altsaa igjen det tredie 

Sporgsmaal, nemlig om Consumenterne i Danmark-Slesvig komme 

til at betale deres Jndnstrigjenstande med lavere Priser, naar de 

træde i en Toldforening med Holsteen, og dette Sporgsmaal hænger 

sammen med det, jeg for omhandlede, nemlig om denne Forholds

regels Indflydelse paa Holsteen. Jeg troer, at man maa være 

berettiget til at slutte, at om ogsaa de holsteenske Industnfrembrin- 

gelser med Fordeel vilde kunne afsættes paa det slesvig-danske 

Marked, naar det indtræder i Forening med Holsteen, saa vil dog 

denne Virkning ikke være saa betydelig, at den vil frembringe nogen 

mærkelig Nedsættelse i Prisen, og ben Indflydelse, dette vil have 

for Consumenterne, vil være hoist ubetydelig. At dcn aldeles vil 

Udeblive, kan ikke paastaaes; thi enhver Udvidelse af Toldgebetet og 

Forøgelse af Concurrencen maa natur li gviis have en storre eller 

mindre Virkning paa Priserne, og enhver Nedsættelse af disse vil 

komme Consumenterne tilgode, men jeg troer ikke, at Fordelen i 

det foreliggende Tilfælde vil være af en saadan Beskaffenhed, at 

den kan tillægges nogen afgjorende Indflydelse.

Spørge vi nu paa den anden Side, om Danmark-Slesvig vil 

vinde ved at forblive adskilt fra Holsteen med Hensyn til Told

forholdene, da maa det bemærkes, at, dersom de Betragtninger, jeg 

har anstillct om Holsteens naturlige Beskaffenhed i de her omhandlede 

Henseender er c rigtige, saa vil deraf folge, at den indenlandske 

industrielle Concurrence vil bevare sig mere eensartet, naar Holsteen 

bliver udelukket. At en saavidt mulig eensartet Udvikling cif ben 

industrielle Concurrence finder Sted, eller, at de forskellige Lands

dele, hvis Frembringelser frit kunne concurrere med hinanden paa 

det indenlandske Marked, have naaet en nogenlunde eensartet Ud

vikling, er fordelagtigt for Industriens Fremgang, kan ikke benegtes. 

Heller ikke kan det benegtes, at den Adskillelse fra Holsteen, som 

er bevirket ved Toldgrændsens Henlæggelse ved Cideren, har bidraget 

til at styrke og udvikle Danmarks birecte Handel. Jeg troer vist

nok, at man i den Henseende er tilboielig til at overdrive Resultatet; 

jeg troer vistnok, at en stor Deel af ben Virkning, som viser sig i 

denne Retning, maa tilskrives de ganske særegne Omstændigheder, 

som have fundet Sted Under Krigen og ben fuldstændige Afbrydelse
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af Forbindelserne med Hansestæderne over Holsteen, som ftemkaldtes 

derved, og det er bekjendt, at den indirecte Handel atter har hævet 

sig, efterat hine særlige Forhold ere ophorte, og maaskee vil hæve 

sig endnn mere; men at hun Adskillelse fra Holsteen ved Told- 

grændsens Forlæggelse til Cideren dog har havt og vil have en ikke 

Uvæsentlig Indflydelse paa at styrke og fremme den directe Handels 

Omsætning, derom kan ikke være nogen Tvivl. Det er altsaa efter 

min Opfattelse for Danmark-Slesvigs Vedkommende vel vanske

ligt med fuldkommen Bestemthed at afgjore, om det i materiel 

Henseende vil være til Skade eller til Fordeel at fliltte sig til 

Holsteen, men det forekommer mig dog, at Betragtningen naturlig 

maa lede til at antage, at det vil være til störst materiel Fordeel 

for Danmark-Slesvig, at det, ialfald i den fvrste Aarrække, endnu 

ikke indtræder i en fælleds Toldforening med Holsteen, for at dets 

JndUstri og Handel kan komme til at Udvikle sig selvstændigt Uden 

denne Concurrence; derimod vil det vistnok senere være til Fordeel, 

at det illdelllandfle Handelsmarked kan Udvides saa meget som 

muligt ved frie Tractater med en sydlig Toldforening. Ved Af- 

gjorelse af dette Spergsmaal maa man overhovedet heller ikke ind

blande deri Betragtning, der ofte gjores gjældende, nemlig at For

eningen med Holsteen skulde gjore det absolut nødvendigt at nedsætte 

Toldsatserne i Kongeriget, og at denne Nødvendighed ikke ellers er 

tilstede. Dette Spergsmaal er egentlig et aldeles isoleret Sporgs- 

maal, det er et Spergsmaal, som Danmark-Slesvig ikke bor 

afgjvre uben efter sin egen Interesse; det bor vistnok fim foretage 

Forandringer i den Henseende, hvis det finder det fordeelagtigt, at 

gaae endnil mere- over til et ftit Handelssystem. Hertil troer jeg 

der kan være Anledning, men denne Anledning bor ikke hentes 

væsentligt fra Hensynet til Holsteen; Sporgsmaalet maa betragtes 

isoleret, og kun afgjores ved Betragtningen af de andre Forhold.

Det er saaledes kun ganske almindelige Betragtninger, jeg paa 

Grund af Tidens Korthed har tatet anstille over dette vigtige Sporgs- 

maal; jeg troer at have angivet de vigtigste Hovedpunkter, som bor 

komme i Betragtning, og mit Onske var, at de Herrer vilde senere 

bringe specielle Puncter frem til nærmere Discussion, hvorved der 

maaskee knude vindes ikke Uvigtige Resultater med Hensyn til denne 

Sag, som levende maa interessere Mange, som angaaer Manges 

materielle Velfærd, og hvis Forhandling og Asgjorelse er meget 
uær forrestaaende.
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Säseel, Kammerherre og Greve til

Rygaard.
Såsifter, Admiral i Kjobenhavn, 

(senere dod).
Schliemann, Fabrikant i Nastorff- 

molle ved Kiel.
Sån'øder, Hosekrceinmer i Kjobenhavn. 
v. Schumacher, Oberst » »

Sckswary, I. G., Hofkonstdreier i 
Kjobenhavn.

Schwartz, I. 21., Konstdreier i Kbhvn. 
Schweffel jun., Maftinfabrikant i Kiel. 
Sondershausen, Konstdreier i Ran

ders.
Suenson, Socapitain og Fabrik

mester paa Holmen i Kjobenhavn.
Svendsen, Kammerraad » »

Stallkneåst, Jernstober i Horsens.

Thomsen, L. I., Etatsraad i Kbhvn. 
Thomsen, Cand. polyt.... » » 

Tietgen, F., Snedker i Odense.
Tressing, I. L., Skomager i Kbhvn. 
Trier, I., Tobaksfabrikant. » » 

TL'ixen, Cand. pharm. i Lyngby.

Vium, Blikkenflager i Kjobenhavn.

Weilbach, Seil-, Flag- og

Compasmager................ » »
Winstrup,P. I., Mechanikers » » 
Wulff, Carl, Blikkenflager » »

lVrnstrup, Hofapotheker...» »

SS3 Da Comiteen, paa Grund af Forhold hvorover den ikke har kunnet og 

rimeligviis ikke vil kunne giøre sig til Herre, hidtil ikke har sect sig istand til 

at give Dceltagerne i Modet den lovede Meddelelse af samtlige de holdte 

Foredrag, har den ikke længere villet tilbageholde disse scerflilte Aftryk, som den 

herved lader udgaae og som den venter betragtede mere som et Forjog paa at 

indfrie sit givne Lofte, end som en saadan fuldstændig Beretning, den havde 

regnet paa at kunne meddele.







IMttlAM
FOR

IIDVSTRIMÖDET,

som afholdes i Kjöbenhavn fra den 24de August til den 6te September 1852.

Industrimodet aabnes Tirsdagen den 24de August Kl. 11 Form., og dets Virksomhed vil bestaac 

deels i större Foredrag og Discussioner over forskjellige Gjenstande fra Industriens Gebet, deels 

i Besög i Byens og Omegnens Fabrikker og andre industrielle Etablissementer, hvis Eiere have 

viist Sagen den Interesse at tilstede Adgang.

Foredragene, der ville blive afholdte om Formiddagen Kl. 11, ere forelöbigen 

ansatte til:

Tirsdag den 24de August, 

Torsdag - 26de —

Mandag - 30te -—

Onsdag - 1ste September.

Torsdag - 2den —

Löverdag - 4de —

hvorimod Aftenerne ere forbeholdte de frie Discussioner.

De Herrer, som önske at opgive Emner til Discussion, eller agte at holde selvstæn

dige Foredrag eller gjöre mindre Meddelelser, anmodes om at anmelde Sligt for Comiteen.

Tiden, i hvilken Byens forskjellige Etablissementer kunne tages i öiesyn, er folgende:

Onsdagen d. 25 Aug. KL 9 — 1 Arsenalet.

— 12 — 2 Grynmöllen ved Langebro.

I
Rames’s Sömfabrik, St. Pederstræde Nr. 146.

Naylors Filefabrik, St. Pederstræde Nr. 124.

Den polytechniske Læreanstalt, St. Pederstræde Nr. 

106-107.
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, Hornungs & Möllers Fortepiano - Fabrik, Holmens Kanal

Torsdagen d. 26de Aug. KL 9-i(m
Nr. 259.

Schwartz & Sons Konstdreier - Værksted , Sværtegade

Nr. 170,

- 12-2 Rosenborgs Sundhedsbrönde.

Dickmeis’s Klædefabrik, Nørrebro Nr. 36 K 3.

- 5— 7 Warburgs Slrömpefabrilt, do. Nr. 93.

Meyers Voxdugsfabrik, do. Nr. 92 B.

Fredagen d. 27de do. 9  —  1 De kongelige Værfter.

- 5  —  7 Det ethnographiske Museum.

Loverdagen d. 28de do. 8 foretages en Udflugt til Amager, hvor man besöger

Fredens Mölles Fabrikker, 

Augustinus’s Darnpmölle, 

Jacob Holm & Sönners Fabrik og  

Kastrup Glasværk.

- 4— 6 Porcellainsfabrikken, st. Kjöbmagergade Nr. 3.

Mandagen d. 30te do. ø-iovst]
Bærentzens lithographiske Institut, st. Kjöbmagerg. Nr. 67.

Bröndums Dampbrænderi, Snaregade Nr. 8.

Petersens Fineerskjæreri, Sølvgade Nr. 440 A.

-
12  —  2 ' Bröndums Dampbrænderi, st. Kongensg. Nr. 270.

Fifes Vognfabrik, lille Strandstræde Nr. 65.

- 4— 6 Baumgarten & Burmeisters Etablissement, Overgaden

neden Vandet Nr. 170.

- 5-7 Löweners Jernstöberi, Overgaden over Vandet Nr. 199.

Tirsdagen d. 31te do. 8-10 Jacobsens Bryggeri ved Valdby.

- 4  —  6 <
Meyers Blikkenslagerværksted, Golhersgade Nr. 23.

Urban Jürgensens Etablissement, Golhersgade Nr. 26.

Onsdagen d. 1ste Sept. 9—E2 Bodenhoffs Mölle, Christianshavn.

— 12-2 Gamst & Lunds Etablissement, Vestervold Nr. 216— 217.

- 5  —  7 Mönten, Nyhavn Ch. 8. Nr. 285.

Torsdagen d. 2den do. 9— 101/2 Lunos Bogtrykkeri, Østergade Nr. 70.

- 12— 2 Marstrands Bageri, Silkegade Nr. 45.

- 4  —  6 Larsens Handskefabrik, st. Kjöbmagergade Nr. 68.



Fredagen d. Sdie Sept, foretages en Udflugt til Fabrikkerne langs med Mölleaaen, nemlig ; Zfc

Brede’ 11'b' fri;,

Nymölle, 

Raadvaddam, $ 

Strandmöllen. £

Löverdagen d. 4de do.

z / Ladegaarden.

KL 8— 1()1M Taagerups Handskefabrik, Ladegaardsveien.

Deichmanns Chocoladefabrik, Farimagsveien Nr. 37, Litr. D.

Nyrops Etablissement for chirurgiske Instrumenter, st. 

Kjöbmagergade Nr. 5.

Pechüles Naalemagerarbeider, Østergade Nr.

4— 7 Nyt Kalkbrænderi, Österbro.

- 12  —  2

33.

Industrimodets Locale (Kongens Nytorv Nr. 5, 2den Sal, Vincent) er i det angivne 

Tidsrum aabent hele Dagen , og vil der til Medlemmernes Beqvemmelighed være et Bud tilstede 

for at modtage Besked og meddele den fornødne Underretning. I Localet vil der dagligen kunne 

spises til Middag ved Table d’höte, der Tirsdagen den 24de August og Mandagen den 6te Sep  Ib  r. 

begynder KL 4, men de andre Dage Kl. 2; det Nærmere desangaaende findes opslaaet i Localet, 

hvor ogsaa de Vedkommende anmodes om at tegne deres Navne paa en fremlagt Liste.

Ved daglige Opslag i Localet ville Medlemmerne blive underrettede om Foredragenes 

og Discussioneriies Gjenstand, saavelsom om hvad der ellers maatte have fælles Interesse.

Ved Indskrivningen, der foregaaer i Localet Mandagen den 23de August KL 9—12 Form, 

og 5—8 Efterm., udleveres Adgangskort mod en Betaling af 4 Rbd., hvorfor udenbyes Deeltagere 

tillige erholde Kort til Industriudstillingen under Modetiden.



___________
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to De offentlige Samlinger ere tilgængelige til folgende Tider

Den kongelige Malerisamling paa Chri

stiansborg ......................................

Den Mollkeske Malerisamling paa Tholts

Palais......................................................

Malerisamlingen paa Charloltenborg . . . 

Den kongelige Kobberstiksamling paa 

Prindsens Palais

Det kongelige Mönl- og Mcdaille-Cabinet 

paa Rosenborg Slot.....................

Del kongelige Museum for nordiske Old

sager paa Christiansborg Slot . . . .

Thorvaldsens Museum . . -........................

Det

Det

Det

elhnographiske Museum i Prindseps 

Palais.....................................................

kongelige naturhistoriske Museum, 

Stormgade 197:

dels zoologiske Afdeling....................

dets mineralogiske — ....................

antropologiske Museum paa Uni

versitetet ..................................................

store kongelige Bibliothek i Töihuus-Det

gaden .

Universitctsbibliotheket paa Rundetaarn . 

tiet Classenske Bibliothek, Amalicgadc

Nr. 129

Den botaniske Have, Nyhavn höire Side

Nr. 272

Industri -Udstillingen paa Christiansborg

Slots Ridebane

Kl. 6—11.

Söndag. ‘Mandag*’ Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. Loverdag.

■ ■ . ... . f ............... KL 5—7 .............. Kl. 11—5

Kl. 9-7 Kl. 9—7 KL 9—7

Kl. 12—2

- 9-7 KL 9—7 KL 9-7 Kl. 9—7

- • • .............. - 11-2 .............. - 11—2

- • • Kl. 12-2

Kl. 11-2

- 5-7
Kl.11—2

Kl. 11—1

Kl. 4-7

.............. .............. Kl. 5—7 .... - 12-2

Kl. 11-1 .............. Kl. 11—1

- 3-5
.............. Kl. 11—1

.............. — 9—H

Kl. 11— 2

-12—3

Kl. 11—2

— 12—3

Kl. 11 — 2

- 12-3

Kl. 11—2

-12—3

Kl.11—2

- 12-3

- 11-2

- 12-3

— 11-2 - 11—2 - 11—2 - 11—2 — 11-2 - 11-2

..............
s — 8-2 
1—4-7

|K1. 11—21 
4-7 J

Kl. 10-8 Kl. 10—8 Kl. 10—8 -10-8 - 10-8 —10—8

Industriforeningens Locale og Bogsamling er aaben hver Sognedag fra Li. 11—3 og fra

Trykt i Bianco Lun os Bogtrykkeri.










