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.Beretning
om

det andet danske

Odense

brn 20hc—LZdr September 1858.

Kjobenhavn.

Tryft bos I. D. Qvist & Comp.

1859.





„Ved det i Kjobenhavn i Aaret 1852 afholdte forste danfle 
IndUstrimode blev det os overdraget at indbyde til det næste Mode 

og arrangere Alt, dette vedkommende, i den By, hvor en Udstilling 
finder Sted, og rinder selve Udstillingstiden. Da nu en større pro- 
vindsiel Udstrækning cr berammet for Fyens Vedkommende, ansee vi 
Tiden kommet til Udførelse af det os overdragne Hverv, og indbyde 
saaledes Enhver, der maatte fole Interesse for denne Sag, at sam
les til

det andet danste Jndustrinwde,

der vil blive afholdt i Odense fra 20de til 25de September 

i Gjæstgiver Larsens Hotel.

For betimelig forinden Modets Afholdelse at kunne offentlig- 
gjore Forhandlingsgjenstandene, imodesee vi senest til indeværende 
Maaueds Udgang Anmeldelse fra Deeltagerne saavel om de Sporgs- 
maal, der maatte ønskes behandlede, som om de Foredrag, der 
velvillig maatte ville boldes, forsaavidt Modetiden tillader det.

De, der maatte onske at tage Deel i Modet, vilde behage til 
samme Tid derom at gjore Anmeldelse for en af Underskrevne, og 

forsaavidt de, som ikke bosiddende i Odense, maatte onske Logis 
sammesteds Under Modetiden, da at bemærke saadant ved Anmel
delsen, idet der af os er draget Omsorg for et billigt og samlet 
Ophold.

Adgangen bliver at betale med 4 Rdlr.

Odense og Kjobenhavn den 1ste August 1858.

M. P. Allcrup. M Zellmann. Z. A. Schwartz."
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M an d ag en d en 2  0 d e S ep tem b er 1 8 5 8 K l. I 1 :

In d led n in g so rd . D iscu ssio n a f h o ss taaend e F o rs lag til „R eg le r  

fo r Jn d n strim o d e rn e" . D iscu ss io n a f ls te S p o rg sm aal.

—  K l. 7 : A fstem n in g o v e r „R eg le rn e" . F o red rag a f A p o th ek e r  

L o tze : „O m  K u lsto ffe ts B ety d n in g fo r d e t in d u s trie lle L iv ."

T irsd ag en  d en 2  1 b e S ep tem b er K l. 9 :

D iscU ss io n a f 2 d e t S p o rg sm aal.

—  K l. 2 : S e ilad s til F red e rik s o g S t. A lban i B ro e r,  

E i  b y  m o l  le o g S t. Io rg en s T eg lv æ rk , sam t K jo re ton r d e rfra til  

(S ib y  T eg lvæ rk , D em an ts  O rg e lb y g g e ri  o g  Jo h an  fen s  M ask in fab rik .

O n sd ag en d en 2 2 d e S ep tem b er K l. 9 :

D iscU ssio n a f 3 d ie S p o rg sm aal. A fstem n in g o v e r 1 ste o g 2 d e t  

S p o rg sm aa l.

K l. 3 : B esees S t. K n n d s K irk e , B ran d ts K læ d efab rik , 

A lle rU p s M ask in v æ rk s ted e r, O d en ses V an d v æ rk , G iess in g s  

D am p m ø lle , B ie rfreU n d s D am p v crv e ri, F a tti  g g a  a rd en ,  

H em p e ls B o g try k k e ri o g I lw elee r C lan  se  n s S k ee fab rik .

—  K l. 7 : A fstem n in g o v e r 3 d ie S p o rg sm aal. M ed d e le lse a f  

P ro v s t K raru p o v e r en a f h am  an lag t V an d led n in g .

T o rsd ag en d en 2 3 d e S ep tem b er K l. 9 :

U d flu g t til M u n k eb o , K je rtem in d e -K lin t, F lo strU p o g  

U lrik sh o lm .

—  K l. 8 : F o red rag a f P ro fesso r H o lten .

F redag en d en 2 4 d e S ep tem b er K l. 9 :

D iscn ssio n a f 4 d e o g 5 te S p o rg sm aal.

K l. 2 : B esees Je rn s tø b e rie t „P h o en ix " , R asm u ssen &  

L arsen s Je rn s tø b e ri, K an al  b as in  e t, R asm u s  sen  s O liem ø lle ,  

O d en ses G asv æ rk , F rn e -K irk e , V alen tin s S æ b esy d e ri, D o rch s  

K læ d efab rik , B lu m en saad ts S æ b esy d eri o g L o v eap o th ek ets  

D am p lab o ra to riU M .

—  7 : A fstem n in g o v e r 4 d e S p o rg sm aal. F o red rag a f P ro 

fe sso r H u m m el: „O v er M id le rn e til a t g jo re O p h o ld e t i u su n d e  

F ab rik lo ca le r b ed re , isæ r v ed g o d L n ftv ex e l o g F je rn e lse a f S tev o g  

U su n d e L u fta rte r ."

L sv e rd ag eu d en 2 5 d e S ep tem b er K l. 9 :

D iscU ssio n a f 6 te , 7 d e o g 8 d e S p o rg sm aa l. A fstem n in g o v e r  

5 te  til 8 d e  S p o rg sm aal. P a lg  p aa  B esty re lsen fo r n æ ste  Jn d n s trim o de .

K  l. 3 : S lU tn in g sd in ee r.
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t'HSWMs.

1ste. Hvorledes (Tulle de Skoler, i hvilke der kan gives en 
grundig Fordannelse for vordende Indn si ri driv en de, være 
organiserede, og hvorledes fremmes deres Oprettelse?

2det. Paa hvilke Maader kunne vore private Pengeinstitnter 
lette Omsætningen for de Industrielle, og kan Oprettelsen af C red it- 
foreninger for Fabriker ansees som onflelig?

3die. Begrimde vore Forhold Bestræbelserne efter at ombytte 

be nu brugelige Bygningsco nstru etioner, navnlig de af Træ, 
med Iernconstrnctioner, og da i hvilken Udstrækning?

4de. Hvilke Foranstaltninger ere ønskelige fil at fremme 
Konstens Indflydelse paa vor Industri?

5te. Hvilke Principer bor i sin Almindelighed lægges til 

Grvnd for en Toldlovgivning, og hvorvidt tilstede Forholdene 
i Danmark sammes Anvendelse?

6te. Er en Lov, der begrændser Borns Anvendelse til 
Fabrikarbeide, ønskelig?

7de. Giver TsrveindUstriens nuværende Standpunkt i 
Udlandet Anledning til at foretage Noget, for at overfore dens Er
faringer paa Danmark og derved give denne Fabrikation en til den 
danske Industri passende Udvikling?

8de. Ved hvilke Midler funne de nuværende Langskasser 
erstattes, naar det tvungne Lailgsvæsen ophorer, eller hvilke Institn- 
tioner skulle soges oprettede til at træde istedetfor disse Kasser?

(Komiteen for det andet fru* Mustrimsde.
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Fsrste Mode.

Mandagen den 20de September 1858, Kl. IL

Direktem Hellmann (Kjobenhavn):
Det et blevet mig tildeel, at flulle byde de Herrer Deeltagere i 

det andet danske IndUstrimode velkommen og at erklære dette Mode for 
aabnet. Saa behageligt og let dette mit hæderlige Hverv paa den ene 
Side falder mig, saameget foler jeg paa den anden Side Vanskeligheden 
ved, fyldeftgjorende at lose ben mig stillede Opgave. Og hvorfor? 
Fordi Stoffet er saa overvældende, forbi Diet intetsteds dvæler Uden 
at fole Tidens Uhyre Fremflridt, Tanken intetsteds kan rettes mod 
Fremtiden, uben at fole, hvormeget den nærmeste Fortid har bragt, 
hvor stærkt Cultmens Pulsslag har gjennemstrsmmet Nutiden. 
Skulde de Mdre mistænksomme yttre Tvivl om, hvorvidt virkelig 
vor Tid er streben forholdsviis raskere frem end en tidligere Tid, 
flnlde de heri see den sædvanlige menneskelige Tro paa fin Tids 
Fortræffelighed fremfor enhver anden, da mener jeg det vil være 
rettest — paa det at vi maae overbevises om Længden af den tilbage
lagte Bei — at see os om, see tilbage paa de vnndne Resultater 
og sammenligne den Hastighed, hvormed de have naaet deres Ud
vikling, med den, Fortidens (Mur har vidst at gjore sig gjaldende. 
Di Rntidens Born, der efterhaanden have oplevet alle de enkelte 
Fremflridt, der have feet, hvorledes hvert enkelt har Udviklet sig, 
og saa at sige nodvendiggjort det folgende, ere fun altfor til
bøjelige til, enten slet ikke at bemærke eller ialtfald unbermirbere 
Forholdenes fuldstændige Omdannelse; vi finde Alt mere eller mindre 
naturligt, ihvor unaturligt man end for et halvt AarhUndrede vilde 
have fundet det, fordi Omflabelsen, hvor hastig den end er skeet, 
dog er foregaaet Skridt for Skridt ligefor vore Dine, fordi vi 
allerede faa stærkt have indlevet os i det Bestaaende, saa hnrtigt 
vænnet os til og gjort os fortrolige med det Storartede. Kun naar 
vi skne tilbage, ere vi derfor istand til at klare Blikket.

Paa Cillturhistoriens Vandring træder snart denne Deel af det 
Hele stærkere frem, snart hiin, og de tilbageblivende Dele synes 
ofte ganske at hvile. Folger man en enkelt Videnskab eller Konst, vil 
man opdage en oiensynlig Stillestaaen, og, da hver Stilstand er 
Tilbagegang, ogsaa med Hensyn til denne Videnskab eller Konst 
med Rette knnne tale om Tilbagegang. Men skuer man ub over 
det Hele, da vil man finde, at samtidig med den nævnte Stilstand



ere andre Videnskaber eller Konster ilede langt fornb. For disse var 
altsaa hiin Tid en Fremgangens Tid, og da Alt, hvad der fremmer 
det Enkelte, tidligere eller senere ogsaa maa bidrage til det Heles Nytte, 
vil der ogsaa for den tilbageblevne Konst og Videnskab komme den 

Dag, da de, benyttende deres Samtids vtlndne Erfaringer og 
Fordele, med stærke Vingeflag ile ester, indtil de, nys de sidste, 
blive de forste.

Den gamle Sætning: den lige Bei er den bedste, gjælder 
ei i CUlturhistonen. Her er det omvendt; vare Alle blevne 
paa den lige Vei, vilde Alt, hvad der laa ved Siden, være blevet 
fljUlt for vort Blik. Tillykke gaae vi ofte paa Afveie, nden dog 
derfor at gaae feil; thi netop Udfliigterne til Siden gjore os bekjendte 
med det samlede Terrain, der ligger mellem os og vort Maal.

Hvilke ere da disse mægtige CilltUrens Loftestænger, hvilke 
disse Magter, hvis Værker formeentlig ere faa store og omvæltende, 

hvis Resultater faa Uberegnelige; det erVidenskab og Association. 
Ikke at vi ville benægte Videnskabens Existents i Fortiden, at vi 

ville Underkjende Nlltidens Forpligtelse til Fortiden i saa Henseende, 
eller i Eet og Alt stille vor Tid over hiin; tvertimod, hvad an- 

gaaer plastisk Konst, Poesi og Musik, staae visselig vi tilbage for 

Forfædrene; men ingensinde for er Videnskaben i hoiere Grad gaaet 
over i Livet, ingensinde have de Lærde viist sig mere practiske 
eller med mindre Fornemhed truffet sig tilbage fra det borgerlige 

Livs Sysler, og ingensinde har Forretningsmanden viist en ringere 
Foragt for de Lærdes Anskuelser i Sager, hvor Theori o'g Praxis 
skulle gaae Haand i Haand med hinanden end netop nu. Viden- 

flaben er jo Aandens Seir, med Erkjendelsens Ubestikkelighed 
ganer den videre Skridt for Skridt, den vil Intet og seer Intet 
Uden Sandheden, der ikke lader sig blænde af noget Fonidgivel, 
men holder sig fri for enhver fremmed Paavirkning, den gjor 
ikke noget Særligt til mere end det er, og erklærer Intet for ^be

grundet, hvor Grundene ikke Uomstødelig knnne paavises. Viden
skaben er i denne Forstand ikke eet Menneskes Værk, ikke een Tids 

eller een Nations Værk, men hele den menneskelige Forskeraands 
Vcerk; til Videnskaben kan hver samvittighedsfuld Fagarbeider levere 
sit Bidrag, der da vil finde sin rette Plads i det Hele, thi Viden

flabens Ideal er netop et Hele af Erkjendelser. Og sandelig et 
Aarti af vor Tid har ydet mere end noget forildgaaende heelt Aar- 
hUNdrede med Hensyn til Chemiens, Physikens og Technikens 
Erfaringer i videnskabelig Retning. Foruden den Mængde nye
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Grundstoffer, der i dette Aarhundrede er bragt for Dagens Lys, er 
der ikke færre sammensatte eller chemist Udstille Stoffer, der have 
gnmdlagt store, for nkjendte, eller Udvidet allerede bestaaende og 
omfattende Industrigrene. Vandglas, Aluminium, Stearin, Paraffin 
og dermed beslægtede Stoffer, ja selv RnnkelrosUkkeret er c Festere 
af Pidenflaben, og fljondt sidstnævnte Fabrication ferst skriver sig 
fra 1830, omfatter den nu alene i Frankrig og Tydskland mindst 500 
Fabriker med en Production af omtrent 3,000,000 Centner Sukker. 
Davys Sikkerhedslampe har givet Bjergværksdriften en for nkjendt 
Sikkerhed, har derved ikke blot skaffet Verden billigt Brændsels
materiale men tillige banet IernprodUctionen Seien for den uhyre 
Fremtid, der ligger den aaben. Gasbelysningens almindelige 
Anvendelse har beriget vort borgerlige Liv med en Behagelighed, 
der Dag for Dag bliver Uundværligere og hoiere skattet. Lithographi, 
Daguerreotypi, Galvanoplastik og Photographi hjælpe til at gjore 
Konsten hjemlig for os; ved disse Hjælpemidler bliver den 
nu, iftedetfor alene at fjendes af de Rige, en stadig Gjæst i 
Arbeiderens Hjem, og Arbejderen atter ved dem Barn i Konstens 
Hjem. Efterat Volta har (onftrueret sin Soile og Or st ed paaviist 
Electromagnetismens Magt, er GlUnden bleven la gi til en viden- 
skabelig practisk Bygning, hvis Hoide Ingen kan beregne, skjondt 
hver Dag feier Steen til Steen. Den forste electriske Telegraph 
er ikke ældre end 1843, og allerede er ikke blot den europæiffe 
Jordbund omspUNdct af Tusinder af Traade, der med Lynets Fart 
bringe de Usynlige Tanker fra den ene fjerne Egn til den anden, 
men selv Verdenshavet har maattcf aabne sit hellige Skjod for en Traad, 
der ved Civilisationens Ustandselige Magt knytter den gamle Verden 
Uadskillelig til den nye. Og nu endelig Dampkraften, der har sat 
Mennesket istand til, om end ikke vllkaarlig at fremkalde eller 
flabe et organisk Liv, saa dog til at Udtænke og flabe en Ting, 
et Væsen fristes man næsten til at sige, der synes at efterligne 
den vilkaarlige Bevægelse, — har sat Mennesket istand til, for samme 
Betaling han ved Menneskehænder lofter en Byrde 1 Fod iveiret, 
at lofte en næsten 100 Gange faa stor Vægt, altsaa at gjore 
Maskinkraften næsten 100 Gange saa billig som Menneskekraften. 
Og dog fordrer Maskinen, ligesom det dyriske Legeme, Fødemidler 
til sin Ernæring; Maskinen fordoier Knl og Vand, for at nære og 
vedligeholde sin Kraft. Hvo tænker vel nu paa, at et Floddampskib 
sendte sin forste Nogsoile mod Himlen 1807; at det forste 
atlantiske Dampskib begyndte sine Farter i 1836, og det forste



9

virkelig udviklede Locomotiv sin Tom i 1814 med I dansk Miils 

Fart i Timen mod en nuvcerende Gjennemsnitshaftighed af 10 Mile 
i Timen?- - - - - - — — Hvilke Omsætninger selve Bygningen af
Jernbaner fremkalder, vil exempelviis blot kunne fljonnes deraf, at 
de mwcerende britiske Baner tælle 260 Millioner Træsleapers, hvis 
Varigbed for hver især anflaaes til 12 Aar. Der maa altsaa aarlig 
omtrent fornyes 2 Millioner, og da et udvoxet Træ fim giver 6 
Sikr., fældes der saaledes dertil 300,000 Træer, hvorved en Skov
strækning paa omtrent 3,000 Tdr. Land bliver afdrevet. De forste 
Baner aabnedes for Almeentrafiken i Europa 1825, og allerede nu, 
et Fjerdedeel Aarhnndrede derefter, tæller Emopa 11,000 geographiske 
Mile Jernbane, og Amerika omtrent en ligesaa stor Strækning.

Men ikke blot i Comnumicationsvæsenet have disse Iernkæmper, 

disse lynsnare Bildbarere saagodtsom tilintetgjort enhver Afstand; 

ogsaa i andre Retninger har Maskinkraften fremkaldt en Omvælt
ning, hvortil der ikke findes Mage i Verdenshistorien; Haandvcerket 
har maattet boie sig for en Magt, der har vidst at anvende Naturens 
saavel voldsomste som svageste Elementer til de meest hverdagsagtige 
Fornødenheder, — har vidst at fængsle og tæmme Ratnrens vilde 

Kræfter til lydige Arbejdere i fin Tjeneste. Forst i 1825 kom Maskin

kraften til Anvendelse i Spinderierne, og i 1854 beskæftigedes ikke 
færre end 20 Millioner Maskintene i England, der bevægedes af 88,000 
Hestes Dampkraft og 9,150 Hestes Vandkraft, forarbejdede 914 Millioner 
Pund Bomuld og ernærede 3 Millioner Mennesker, eller omtrent 
6 Gange saamange som for ved Haandspind. Bomuldsindnstrien 
har ved Maskinkraften været istand til i Mangfoldighed og Be
tydning at overgaae alle andre Jndtlsmer, at sysselsætte et langt 
større Antal Mennesker og at bringe langt storre Værdier i Omlob 
end tidligere, og den staaer — ved Siden af selve Maffmfabricationen 
— som en af de mærkværdigste Frembringelser i Industnhiftorien. 
Dog, sklllde vi tilbørlig omtale hvert enkelt Fag, der i vor Tid har 

været Omvæltninger Underkastede netop paa GrUnd af Maskinkraften, 
maatte vi dvæle ved dem alle; thi neppe noget staaer uberørt af 
Nettidens Industri, der, baaret af store Kapitaler, slottet ved Maskinerne 

og beaandet af Opfindelser, har overfloiet Haandvcerket. Industrien 
er ikke modtaget i Arv fra Forfadrene; tbi de ksendte og kunde 
fornuftigvis ikke kjende den store Industri, fordi de ikke kjendte 
Nattlrvldenstabernes Anvendelse, ikke Mastinkraften; den har, foruden 
sin Indflydelse paa Haandvcerket, derhos omformet, om end ikke 
opflllgt. Konsten. Techniken stjæler den ene Fodbred efter den anden
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fra Konften. I hele Verdenshistorien har intet Princip i saa kort 
Tid flaffet sig almeen og anerkjendt Værdi. Krig og Fred, Konft 

og Haandværk skylde NUtidens Indnstri sine bedste Palmer. See 

paa disse Maskiner, røgtede og beherskede af den simpleste Arbeider, 
af Smaaborn; see deres enkelte Dele bevæge sig saa regelmæssigt, 
som den dem omgivende NatUr gjor det, saa hurtigt, saa noiagtigl, 
saa fornuftigt, som ikke Menneskehænder selv formane det! er det ci 
en levende Tanke, der arbeider i og ved Maskinerne, bære de 
ei Vidne om Aandens Overlegenhed og Hoihed, om Menneskets 
Snille og store Afstand fra Dyret, om Menneskets Forbund med 
Gud og med de i NatUren nedlagte Kræfter? Og dog troe Arbejderne 
i dem at maatte see farlige Medbeilere, istedetfor at de skulle 
betragte dem som nyttige og trofaste Bundsforvante, som virksomme 
Midler til med samme Udbytte at spare Arbeide eller ved samme 

Arbeide mangfoldiggjore Udbyttet, det er som Midler til at skabe 

stsrre Livsnydelser for bedre Kjob og derved forøget Arbeide; thi 
Arbejderen maa jo dog ikke blot stille sig paa Producentens Standpnnkt, 

men ogsaa paa Consumentens, hvem den ved Maskinkraften frem
bragte Concurrence kommer tilgode.

Men hvorved blev det muligt i saadant Omfang at gjore sig 
Maskinkraften Underdanig, at træffe saa overordentlige Foranstalt
ninger til Lettelse for Handel, Omsætning og personlig Vexelvirken 

Uden ved Associationen, denne organiserede Forbindelse af 
utallige lose, og derfor hver for sig betydningsløse, Kræfter til en 
ved Foreningen betydningsfuld Arbeids-, Penge- og Intelligentskraft; 
den giver Sammenhold og styrker de Betingelser, hvorved den 
mindste FormUe opnaaer samme Fordele som den storste. Den 

enkelte Draabe, der af Vinden pidskes frem og tilbage, bliver til 

Stov; men Foreningen af Draaber danner den kraftige Vandstrøm; 
den Enkeltes Arbeide synes ringe, er en saadan Draabe, men den 
samlede Arbeidssnm repræsenterer en nhyre Capital. Associationen 
fremkaldte Aktieselskaber til at Udbytte Technikens Resultater, til at 
skabe saa storartede Anlæg, som ingen Enkeltmand, ja ofte end ikke 

enkelte Stater vilde have formaaet alene. Associationen har stampet 
Crediten af Jorden sor den Ubemidlede Arbeider og gjort ham selv 
til Capitalist ved at forene ham med sine Kammerater; ved Hjælp 
af denne har han tunnet sikkre sig mod Folgerne af Soskade, Jlds- 

vaade. Sygdomme, ja selv mod Folgerne af de alvorligste Omskif
telser i Livet, der for bleve frygtede af det forsynlige Menneffe.
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For i vor Kreds at benytte disse Videnflabens og Associatio
nens store Resllltater, ere disse Moder flabte; de ere, — hidtil 

enestaaende hos os — selv Modninger af Videnskab og Association, 
thi Uden kraftig Medvirkning af disse Tidens Bærere vilde ikke 
Moderne funnct komme istand. De skulle aabne Lejlighed til at knytte 
Videnskabsmanden til Fabrikanten, til gjensidig at ndvexle deres 
Ideer, lære hinanden de gjorte Erfaringer, bringe en personlig 
Vexelvirken tilveie, og fjerne eller aldeles Udrydde de mutigen endnn 
bestaaende Fordomme mellem Theori og Praxis.

Da Udviklingen af enhver ny Tanke er betinget af dens sande Nytte, 
og, da dens Levendegjorelse i saa Fald fim saalænge kan modarbejdes 
af Selvsyge, Uvillie eller personlig Modstand, indtil den ved sin 
egen medfødte Krast veed at bane sig Bei, naar Tiden for dens 
Virkeliggjorelse er tilstede, er det at haabe, at eiheller Indilstri- 

modernes Nytte ret længe stal funnc drages itvivl. Den hæderlige 
Kreds af Mænd af alle Samfimdets Klasser, der idag fylder denne 
Sal, taler for, at vi ere rykkede dette Tidspunkt endeel nærmere, 
taler for, at Moderne ville blive benyttede af vor Tids practiske 
Trang til selv at see og hore, til ved ydre Paavirkning at komme 
fil Erkjendelse og Overbevisning, og derved til den rette Modvægt 

mod den Magt, Materialismen ellers vilde funne Udsve.

— At den Sammenkaldelse, der ved det forste Jndnstri- 
mode i 1852 var os paalagt at Udstede, ikke tidligere er Udgaaet, 
er begrUndet i, at ingen ftørre IndtistttUdstilling berammedes, og at 
man stadigen ventede at see en ftørre Udstilling afholdt i Kjoben- 
havn, at man ogsaa helst onskede Modet forlagt til Hovedstaden 
paa Gnlnd af de ftorre Kræfter, der her ere at raade over. 
Sagen har imidlertid nu herfra Odense modt en saa stor Velvillie, 
Imødekommen og Deeltagelse, at vi glæde os over, ikke at have 
opsat Modet længere, og over ikke at have været ængstelige i 

Valget af de Sporgsmaal, vi have antaget for flikkede til Foretagelse. 
Hvorvidt der vil fremgaae noget Resultat af vore Forhandlinger, 

vil natUrligviis afhænge af den storre eller ringere Interesse og 
Dygtighed, der fremtræder ved Sporgsmaalenes Behandling; men 

i hvert Fald holde vi os overbeviiste om, at ihvor modsatte end 
Anskuelserne funne være, DiscUssionen dog ikke vil funne svække 

eller nedbryde den smukke Stemning og gode Aand, der besjælede 
det forste Indnstrimode. Skjondt der paa dette blev os paalagt 

som et HoveddiscUssionsemne at forelægge Sporgsmaalet om Nærings
forholdenes Omordning, er det med en stor Tilfredsstillelse, vi have
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fimnet lægge denne Sag tilside. Den har ikke blot allerede i og 
Udenfor- Pressen fundet en saa omfattende, om end ikke oplysende, 
Behandling, at en Gjentagelse vilde have trættet, men har tillige 
ved den af Regjeringen vedtagne Lov gjort enhver videre Discussion 
orkeslos, da man ikke tor forndsætte en saadan Ringeagt mod den 
lovgivende Magt, at man skulde ville forsøge at omstyrte en ved
taget Lov, forinden dens Træden ikraft. Det er min fulde Over- 
beviisning, at man langt overvurderer de Tab, der af Haandværks- 
standen befrygtes som folgende Næringsfriheden, og at der vil 
hengaae flere Aar, forinden nogen Forandring i Forholdene spores. 
Haandvcerksstanden vil nok ved roligere og mobilere Overvejelse lære 
at indsee, at det ikke kan hjælpe at stampe imod Tidsaanden, som 
den ligesaavel som vi alle dog tilsidst maae boie sig for og Underkaste 
sig, at det ikke fan hjælpe længere at stræbe mod de Fremskridt, 
NUtiden fordrer og paaviser som nødvendige; den vil lære at indsee, 
at Frihed til at arbeide ikke blot er naturligt, men tillige aabnev 
en Uudtømmelig Velstandskilde for Nationen, indsee, at fun ved 

hoiere Indsigt i sin sande Interesse og ved sund Anvendelse af alle 
sine Evner formader IndUstrien at skride frem, Haandvcerksstanden at 

forfølge sit Maal og at forsøge samme Midler til Enhed og Stræben 
ester fælleds Vel som dem, der have hævet de andre næringsdrivende 

Stænder. Til sand Dannelse, til virkelig Civilisation horer der jo 
ikke blot Kundskab i denne eller hiin Retning, Anerkjendelse af denne 
eller hiin Videnskab, dertil Udfordres fremfor Alt Hjertets. For
standens og Smagens Forædling, en Stræben mod en bedre Tilstand, 
den bedste, for hvilken Mennesket er modtagelig, — dertil Udfordres, 
med Tilsidesættelse af egennyttige og egenmægtige Interesser, en Sam- 
arbeiden og Udvikling af Menneskenes bedste Kræfter og Evner til 
Fremme af det Hele, af Menneskeheden.

Kjobmand Bicrfrcund (Odense): Forinden vi gaae over tit dette 
Modes Forhandlinger, skal jeg tillade mig paa Odense Byes Vegne 
at byde den ærede Forsamling velkommen. Naar jeg siger: paa 
Odense Byes Vegne, er det ikke, fordi jeg har nogensomhelst officiel 
Bemyndigelse dertil, men fordi jeg har al Anledning til at troe, at 
jeg her kun gjor mig til Tolk for et Dnske, der almindeligt rorer sig 
hos denne Byes Indvaanere. Vi onske Alle, at De maae besinde Dem 
vel i vor Midte, og vi nære tillige det Haab, at De med Velvillie 
ville modtage, hvad vi efter fattig Lejlighed kunne meddele Dem. 
Jeg er derimod Udtrykkeligt bemyndiget til at meddele Forsamlingen, 

at Klubben og Læseforeningen her i Byen have aabnet Adgangen til
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deres Localer, saa at disse flnttede Selskaber ftaae aabne for enhver 
af de Udenbyes Herrer, ligesom ogsaa at Adgangstegnet til Indtrstri- 

modet aabner Adgang til JndnstriUdftillingen.
Hellmann meddeler i Forbindelse hermed, at Odenses Ind- 

vaanere velvilligt have stillet Baade og Vogne til Naadighed 
til de paatænkte Udflugter, samt at Karen Brahes Bibliothek, 

der er af historist Interesse, stod aaben hver Dag Kl. 5. Endelig 
meddeler han Brev-Posternes daglige Ankomst- og Afgangstider.

Under DiscUssion sættes derefter folgende:

Forflag til Uegler for Industrimoderne.

1) Moderne afholdes hver Gang en ftørre JndUstrmdftilling 
finder Sted i Danmark, og da i den Stad, hvor Udstillingen fleer. 
Skulde der hengaae indtil fem Aar, uden at nogen Udstilling 

berammes, bliver et Mode at sammenkalde i Hovedstaden.

2) Enhver, der onsker at deeltage i et Indnstnmode, maa 

lose Adgangstegn mod Betaling af 4 Rdlr.

3) I den forste Sammenkomst ved hvert Mode afgjores det, 

om Medlemmerne skulle deles i forskjellige Afdelinger til Behandling 
af de specielle Fag, saasom for chemifl-physifle, for mechcmiske eller 

for oeconomifle Sporgsmaal.

4) Alle Sager, der agtes forhandlede paa Modet, fllllle i 
Regelen være offentliggjorte betimelig for Modets Aabning, hvilke 
dog ikke skal forhindre Behandlingen af Sporgsmaal, der forst an
meldes under Modets Afholdelse, forsaavidt Bestyrelsen finder dem 

vigtige nok til at foretages Udenfor Reglen.

5) Enhver Sag forhandles to Gange; forste Gang i sin 
Almindelighed; 2den Gang i Henhold til den Indstilling, Bestyrelsen 
ved en af den valgt Ordforer sorelcrgger Forsamlingen til Afgjorelse. 

Kiln ved sidste Behandling finder Afstemning Sted, hvor da simpel 

Majoritet gjor Udflaget.

6) Bed den sidste Sammenkomst vælger Forsamlingen en For

mand , en Viceformand og tvende Secretairer. Disse ndgjore i 

Forening med tvende af dem tilkaldte Bosiddende i den Stad, hvor 
Modet flat holdes. Bestyrelsen for det næste IndUstrimode, berammer 

som saadan dette og ordner Alt, Modet vedkommende.

7) En trykt Beretning Uddeles snarest muligt efter hvert 

Modes Slutning til samtlige Deeltagere.
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Hellmann gjor opmærksom paa, at disse Regler ere saa kortfattede 
og holdte i saa stor Almindelighed som muligt, idet man var gaaet 
Ud fra, at det var nødvendigt at flaae Tanken fast, men at holde 

Adgangen til Forandringer med Hensyn til Formen aaben, da man 
endnu var saa godt som Uden Erfaring i saa Henseende.

Kobbersmed Fugmann (Kjobenhavn) stiller det Forflag, at 
Moderne skulde sluttes om Fredagen, for at det kunde blive muligt 
for de kjobenhavnske Deeltagere at være i deres Hjem Loverdag 
Aften.

Hellmann bemærker, at det saaledes stillede Forflag neppe 
henhorer unber den her foreliggende DiscUssion, da der ikke i Reglerne 
fandtes nogen Bestemmelse om Modernes Varighed. Sporgsmaalet 
var imidlertid af saamegen Vigtighed, at det skulde blive taget Under 
Overvejelse af Bestyrelsen.

Fugmann havde vel Intet imod, at Comiteen tog Sporgs
maalet Under Overvejelse, men maatte dog onske, at det kom til 

Afgjorelse i Forsamlingen. Han vidste, at det interesserede Flere, 
og han havde derfor allerede nu bragt det paa Bane.

Hellmann svarer, at det ikke havde ligget i hans Hensigt 
at forhindre, at Forsamlingen kom til at Udtale sig over Sagen, 
hvilken Anskuelse end Comiteen maatte nære derom.

Man gaaer nu over til at discutere det forste Forhand- 
lingssporgsmaal:

„hvorledes stnlle de Sfolcr, i hvilke der kan gives en 

grundig F-rdannelfe for vordende Industri driv en de, 

vcrre organiserede, og hvorledes fremmes deres Oprettelse.

Professor Holten (Kjobenhavn) Dirigent.

Professor Hummel (Kjobenhavn). Mine Herrer! Den Sag, 
som vi nu skulle gaae over til, er Uden al Tvivl af ftor Vig

tighed for Industrien- — det troer jeg at Alle ville indrømme - 
og det er smukt, at vi denne Gang fuiuie være samlede saamange, 
lom vi dog ere, vagtel vi ikke befinde os i Hovedstaden, for at 
sysselsætte os med dens Behandling. Det er i det Hele smukt, at 

vi ved dette Jndnstrimode have saamange Discttssions-Emner, og 

at her ere Saamange nærværende, der have baade Evne og Dillie 
til at bringe dem paa Bane. Forrige Gang, da vi afholdt et 

IndUstrimode, maatte jeg tilbyde at bringe dette Sporgsmaal frem, 
for at give et godt Exempel og for at faae Andre til at tage 
fat. Jeg ansaae det allerede dengang for nødvendigt at behandle
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denne Sag, og jeg maatte ansee det for hensigtsmæssigt, at de 

Indilstridrivende selv kom til at yttre sig derom. Man blev paa 
det nævnte Mode enig om, at Skoler as den Art, for hvilke jeg har 

tilladt mig at opstille et Program, det vil sige Skoler, i hvilke man 
navnlig gjorde Danfl, Tydsk, Mathematik Physik og lidt Chemi til 
Underviisnlngsgjenftande, — i det Hele vilde være hensigtsmæssige; 

men man var ikke enig om Detaillen. Der blev saaledes stærkt 

opponeret imod Underviisningen i Tydst, idet Nogle mcente, at man 
siet ikke flulde medtage SprogUnderviisning, ikke engang i Danfl, 
medens Andre mcente, at man istedetfor Tydsk flulde sætte Engelst. 
Imidlertid vedtog man, at Sagen skulde foretages paa næste Indnftri- 
mode, og man har nu bedet mig om atter at indlede den. Det 
har NU truffet sig faa heldigt, at en hermed i Forbindelse ftaaende 
Sag netop foreligger Negjenngen i dette Dieblik, — det er nemlig 
Sagen angaaende egentlige Skoler for vordende IndUstridrivende og 
om en Forbindelse af det technifke Institut i Kjobenhavn og det 
Under den polytechnifle Læreanstalt henlagte Institilt for Metal
arbejdere, — og at jeg, som Indenrigsministeriets Consnlent, for 
nogle faa Dage siden har faaet denne Sag til Erklæring. Jeg har 
nu forespmgtbaade i Indenrigsministeriet og i Kirke-og Uuderviisnings- 

mimsteriet, som egentlig har mere med Sagen at gjore, om der var 
Noget imod at jeg forelagde den her, for at hore de Industridrivendes 
Mening. Efterat Planerne ere ndarbeidede, har der nemlig ikke 
været Leilighed til at forelægge en storre Forsamling af Jndilstn- 
drivende selve Sagen, Uden forsaavidt den har været forhandlet i 

JndUstriforeningens Repræsentantstab.
Sporgsmaalet selv er meget gammelt. Jeg behover neppe at 

erindre Dem om, hvad der er passeret tidligere; jeg stal derfor 
fatte mig faa kort som muligt i denne Henseende. ForUden at der 
har yttret sig Bestræbelser for Sagen, som ikke ere komne frem for 

Pilblicilm, skal jeg anføre, at Professor Wilkens i November 1848 
skrev en Artikel i Industriforeningens kvartalsberetning, 8de Aarg. 

Pag. 218, hvori han Udviklede, at den polytechnifle Læreanstalts 

Underviisning er for hoi for egentlige Industridrivende, og at det 

var ønskeligt at faae lavere Indnstrifloler oprettede, hvor man lagde 

en mindre bred Basis, navnlig i reent videnskabelig Henseende. 
Dette Sporgsmaal blev i FebrUar 1849, see JndUstriforeningens 

Ovartalsberetninger 9de Aarg. Pag. 13, optaget af nnværende 
IernbanedirecteUr Rothe. Derpaa blev Sagen optaget af Indllstri- 

foreningens Repræsentantskab i April 1849, og der blev vedtaget
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et Andragende til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet 
om en Skole for Haandværkere, Fabrikanter og Konstnere, see 
Jndnstriforeninges Qvartalsberetnmger 9de Aarg. Pag. 49—64. 

Den skulde bestaae af to Dele. Den ene skulde indrettes som Asten- 
og Sondagsstole, og Gjenstandene for Underviisningen flnlde her 
være: elementair Mathematik og Plangeometri, Physik og Chemi, 
Maskinlære og Technologi; dernæst flulde der gives Underviisning i 
Tegning og Haandværksarbeider, navnlig saadanne, som Haand- 
vcerkerne ikke ordentligvüs funne lære paa selve Værkstederne, saasom 
Modellering, Ciselering og lignende Arbeider. Den anden Afdeling, 
Hovedskolen, flnlde være en Dagskole, rimeligviis baseret paa 
Freqvents af unge Mennesker. Som Betingelse for at kunne faae 
Adgang til den, opstilledes det, at de Paagjældende maatte kunne 
læse recnf, skrive lidt for sig, være i Besiddelse af Kundskaber i 
practisk Regning og Geographi. Der ffnlde indrettes to CUrftls 
for dem, hvert beregnet paa eet Aar. I det forste Aar stalde de 
lære Mathematik, især Oplosning af Ligninger og Logarithme- 

beregning, fremdeles Plangeometri og Stereometri, især Beregning 
af Arealer og Volumina, endvidere Mechanik, det vil sige Ligevægts- 
og Bevægelseslære, flottet paa Mathematik og Experimenter, dernæst 
Physik, nemlig Varmelære, Hovedtrækkene afElectricitet og Magnetisme, 
Lys- og Lydlære, fremdeles Chemi, nemlig Hovegnmdstoffernes 
almindelige Chemi, og endelig skulde enhver Elev være forpligtet til 
at deeltage i Dvelser i geometrisk Tegning, Skyggelære, Perspectiv, 
Opmaaling af lette Gjenstande og Frihaandstegning, samt Værksteds- 
arbeider, Træ- og Metalarbejder og Modellering. Her er altsaa 
temmelig meget at gjore paa eet Aar. Den anden Classe, som 

flulde gjennemgaaes i det næste Aar, beetles atter i to Dele. Den 
ene Afdeling var fælleds for samtlige Classens Elever, og her skulde 

meddeles det almindelige Videnskabelige: Trigonometri, Maskinlcere, 
Læren om Modtagelsesorganer for Hestekraft, Vandkraft og Damp- 
kraft, technisk Chemi med Hensyn til Læren om Brcendmaterialer 
og Technologi. I den anden Afdeling sknlde Underviisningen dele 

sig mellem Eleverne efter deres Fag, nemlig i mechanisk-tecbnisk og 

chemist-technisk Underviisning. Til den mechanist-technifle Under- 
viisning blev at henregne enkelte vanskeligere Beregninger under 
den hoiere Mathematik, Resten af Maskinlæren og Hovedresnltaternc 
af technisk Mechanik; til den chemifl-techniske Underviisning hen

regnedes Resten af technisk Chemi, Laboratoriearbejder, hvornnder 
flnlde indbefattes simple Analyser af practisk Vigtighed. Endvidere
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skulde der gives Ovelse i Tegning, speciel beregnet paa de enkelte 
Fag, saasom Maffintegning, ConstrUttionstegning o. s. v., Opmaaling 
og Frihaandstegning. Der blev ligeledes Udkastet cn Plan for 
Bestyrelsen. Skolen skulde herefter bestyres af Lærerne, der skulde 
danne et Undervlisningsraad, og en af dem skulde være Directeur. 
Da denne Sag kom til Repræsentantskabet for Industriforeningen, 
foretoges der cn Forandring, som man maa lægge Mærke til, thi 
den er Aarsag i, at vi her maaskee ikke have med Sagen at gjore 
saaledes som den var fremsat. Udkastet lod paa Oprettelsen af 
Skoler for vordende Jndustridrivende; men Repræsentantskabet 
strog Ordet „vordende", vi ville have Skoler, sagde man, for 
Indnstrien. Det er altsaa Uklart, om der tænktes paa Skoler for 
Unge Mennesker eller for Mdre.

Det næste Skridt i Sagen er dens Forelæggelse for Jndilftri- 
modet i 1852, som flere af de Herrer ville erindre. Her stilledes 
Sporgsmaalet i den Form, hvorvidt man ved Oprettelsen af nye 
Skoler og Tillægsclasser til allerede bestaaende Borger- og 
stoler omkring i Landet skulde tilvejebringe en Underviisning, der 1 
kande tjene den JndUstrielle til Grundlag for hans Livsvirksomhed. 
Man blev imidlertid her, som anført, ikke enig om Maaden, hvorpaa en 
Underviisning for den JndUstrielle skulde realiseres, eller om de Fag, 

der burbe være Gjenstand for Underviisningen, men Udtalte sig 
kun i Almindelighed for, at der blev givet den Industrielle Leilighed 
til at erhverve en storre Dannelse, end der nu er Adgang til, og 
vedtog, at Sagen atter stalde bringes paa Bane paa det næste 
Indvstrimode.

Hvad der senere er foretaget i Sagen, bestaaer i, at man er 
gaaet over til Udarbeidelsen af Planer, der forsaavidt skulle være ende
lige, som her ikke stalde blive Udtalt væsentlige Indvendinger imod dem. 

Sagen blev Under denne Form bragt paa Bane af Bestyrelsen for 

den polytechniske Læreanstalt i cn Erklæring til Ministeriet af 25de 
Mai 1855. Der blev det allerede foreslaaet med Hensyn til Frrtids- 

underviisningen for dem, der allerede ere Haandvcnkere, at forene 
det techniske Institnt i Kjobenhavn og Instinltet for Metalarbejdere, 

og det Udtaltes tillige, at man burde have en elementair Industri- 
stole, en Dagstole, i hvilken man ved Hjælp af ringe Midler 

knnde give Folk, der havde bestemt sig til at være Jndustridrivende, 
en mere fuldkommen Uddannelse for deres kommende Stilling, end 
man var istand til gjennem de sædvanlige Borger- og Realskoler. 
Sagen blev paa denne Foranledning overdraget til en Commission,

(2)
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der Under 16de Angnst og 20de October s. A. udnævntes af CnltUs- 
og Illdenrigsministeriet, og som kom til at bestaae af Professor 
Hetsch, Theatermaler Troels Lund, Etatsraad Ehlers og 
Professor Hum mel. Denne Commission afgav Under 20de Decbr. 
s. A. sin Betænkning, som indeholder folgende Forslag. For det 
Forste gjordes der Forflag til cit Forbindelse af Institutes for 
Metalarbejdere og det techniske Institilt og en Udvidelse af hele 
Underviisningen vcd disse Institilter, samt en Forandring af de 
mathematiske Foredrag, fom man hidtil har holdt ved det techniske 
Institilt, til Skolemidervnsning i Mathematik, fordi det ansaaes 
som givet, at Folk, som ikke kunne Mathematik iforveien, vilde ikke 
være istand til at folge Foredragene. Dernæst forefloges Oprettelsen 
af en Skole for vordende Indnstrielle, Drenge i en Alder fra 14 
til 16 eller 17 Aar. Cmsus skulde fordeles i 4 Halvaar. Under- 
viisningsgjenstandene skulde være: Dansk, Arithmetik, elementair 

Algebra, Plangeometri, Stereometri og Trigonometri, — forblindet 

med Ovelser i practifle Beregninger, — mechanist Physik med 

Anvendelse, chemist Physik, det vil sige Varmelæren og det Vigtigste af 
Læren om Elektricitet og Magnetisme; almindelig Chemi og Maskin- 
besknvelse, det vil sige saameget af Maskinlæren, som man Uden ftor 
Vidtløftighed kan fremstille ved hittet ekmentaire Midler. Skolen 
skulde have 16—18 Timers Underviisning Ugentlig i de nævnte Fag, 
men desilden 18 Timer Ugentlig Undervilsning i Tegning, altsaa tre 
Timers TegneUnderviisning om Dagen, og herpaa lagdes der 
særlig Vægt, fordi man meente at kunne betragte Tegning som 
Skriftsproget for de Industrielle. Endnil maa jeg opholde mig 
noget ved at omtale, hvorfor Dansk blev indfort i vor Plan. 
Dette Fag sindes ikke nævnt i Industriforeningens Plan; hos os 

er det derimod optaget endog i de to forste Halvaar, og man 
fordrede, at Eleverne skulde have taalelig gode Forkllndskaber deri, 
naar de traadte ind; det kan nemlig ikke nytte at indrette saadanne 
Skoler alene til Fagdannelse; naar Underviisningen ikke skal 
være mere eller mindre spildt, maa man tillige soge at opnaae en 

vis Grad af almindelig Dannelse. Man gik ub fra den Betragtning, 

at de unge Mennesker, som træde ind i Skolerne — det være sig nu 
Drenge paa 14-15 Aar, eller Undtagelsesmis ældre, der allerede i 
længere Tid have beftæftiget sig med IndUstri — ville i Regelen ikke 
være i Besiddelse af saadanne Kundskaber i deres Modersmaal, at 

de fumie skrive for sig, saaledes som man fan forlange det af enhver 

dannet Mand. Denne Mangel vilde man soge at afhjcrlpe og
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derved tillige tilvejebringe et Middel til Dannelse for dem, der 

gjennemgik Skolen. Bekostningerne ved disse to Skoler lobe imid
lertid ganske betydeligt op. Hele den aarlige Udgift beregnedes af 
Commissionen til omtrent 17,500 Ndlr. til begge Afdelinger. 
Indtægten af Dagflolen beregnedes nu til 8,900 Rdlr., idet man 
regnede paa 100 Elever, samt efter den Freqvents, som baade 
Institniet for Metalarbejdere og det techniske Institut have, og ben, 
der kunde ventes, og det manglende Velob, 8600 Rdlr., m aa tte altsa a 
Udredes Udefra, f. Ex. af Stat og Commune.

Denne Plan blev nu overvejet af Regjeringen, og den ene 
Deel deraf, som angik Foreningen af det techniske Institnt og 
Inftitntet for Metalarbeidere, blev optaget, det er den, som Regje- 
ringen i dette Oieblik nærmest har rinder Forhandling; — men den 

anden Deel, som angik Dagskolen for vordende Jndnstrielle, fandt 
Modstandere i Regjeringen. Man antog, saa vidt jeg veed, at der 
ikke havde tilkjendegivet sig en tilstrækkelig Trang til saadanne 
Skoler. Man vilde vel have indladt sig paa at give Noget til 
Hjælp til saadanne Skoler, naar de allerede existerede, og det viste 
sig, at de kunde gjore Gavn. Sagen blev altsaa ikke anseet for endt 

hermed, men der nedsattes en ny Comitee, bestaaende af Medlemmer fra 

de to Institutioner, der nærmest havde med den forste Deel af Sagen 
at bestille. Fra det techniske Jnstitilts Side blev Prof. Hetsch og 
dets daværende Formand, Theatermaler Troels Land Udnævnte og 
fra den polytechnifle Læreanstalts Side Prof. Steen og Hnmmel. 
Bi Udarbejdede en Plan, som har været trykt i Indnstriforeningens 
Qvarlalsberetning, 17de Aargang Pag. 147 o. f. Den handler flet 
ikke om Andet, end hvad jeg allerede for har omtalt. Undervlisningen 
skulde angaae alle de Fag, der ere henlagte til det techniske Institut, 
navnlig Tegning, samt allehaande Modellering, henhorende til de 

forskjellige Fag, og dernnder Fagene ved Znstitutet for Metalarbeidere, 

altsaa Drejning, Gravering, Ciselering, Modellering, Poussering i 
Box, samt Udvides noget Ud over dette, saaledes at der blev holdt Fore

drag over Gjenstandene, der ere af Interesse for Industrien idethele, til 
hvilke Foredrag da Skolens Elever fornemmelig skulde have Adgang. 
Hvad Dækningen af de dertil medgaaende Udgifter angaaer, da erholdt 
det techniske Jnstitiit allerede tidligere en Understøttelse deels af det 
Reiersenske Fond, deels af Industrifondet Under Indenrigsministeriet 

og deels fra det Classenske Fideicommis, som lob op til ialt 

1600 Rdlr., og der vilde da endnu behoves omtrent 1950 Rdlr.,

(2*)
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som maatte Udredes deels af Staten, deels eventualiter af Kjøbenhavns 

CommUne som den, i hvilken Institutet havde fin Beliggenhed.
Sagen er ikke bleven videre fremmet siden den Tid, og ©rimben 

dertil har været en Modstand fra det techniske Instituts Side imod 
den Bestyrelsesmaade, som af Comiteen var foreslaaet. Man har 
desværre, som det lader til, staaet i den Tro, at der var Personer, 
som vilde trænge sig frem og overtage Bestyrerposten; men jeg kan 
med Bestemthed sige, at man har gjættet feil: der var Ingen, der 
tænkte paa Sligt. Uagtet der siden har været corresponderet med 
Selskabet, syntes det Hele at skulle strande paa personlige Hensyn, 
der ikke have med Sagen at bestille. Ikke desto mindre maa jeg 
tilstaae, at. Uagtet jeg har ftor Deel i den Udkastede Plan til 
Bestyrelsesmoden, vilde jeg dog, miar jeg atter stal foretage den, 

ssge at simplificere den noget, — hvorledes, er det ikke her Stedet 

til nærmere at angive.
Jeg sagde, at Sagen ikke var kommen af Pletten, og det er 

ben heller ikke; men der er fleet Noget i Anledning af den. Der 

er nemlig foretaget 3o Skridt, rimeligviis for at huske Regjeringen 
paa Sagens Fremme. For det Forste blev der Under 1ste Mai 

1857 af IndUstrisoreningen nedsat en Comitee, bestaaende af Pros 
Hetsch, Directevr Hellmann, Konstdreier Schwartz, Prof. 
Steen og Prof. Hummel. Di flnlde tage Sagen Under Overvejelse 
i Anledning af det Forflag til en Forandring i Næringsforholdene, 
der dengang flnlde forelægges Rigsdagen. Vi foresloge folgende 
Beslutning til Vedtagelse af IndUstrisoreningen: 1) At Indvstri- 
foreningens Bestyrelse vilde for Regjeringen Udtale det Dnskelige i 
en snarlig Iværksættelse af den Plan, der var lagt til en Forening 
af Institutet for Metalarbejdere og det techniske InslitUt, og, saa- 

fremt Planens Realisation skulde mangle Fremme, da tilbyde 
Regjeringen sin directe Medvirkning dertil; 2) at Bestyrelsen vilde 
udtale det Dnskelige i, at AlmUestolerne Udvidedes med hoiere 
Afdelinger, der væsentligt fkiilde gjore Modersmaalet, Mathematik, 

Physik og Tegning til Gjenstand for deres Undervlisning, og til 

hvilke enhver flittig Elev af Almueskolerne, der tillige havde gode 
Anlæg, kunde sinde Adgang Uden Betaling, om han behøvede det. 
Det var vort Forflag; men Repræsentantskabet strog den Sætning 

af den forste Indstilling, hvori der tilbydes en directe Medvirkning 
fra Industriforeningen, hvis Sagen skulde mangle Fremme, ligesom 

ogsaa et andet Forflag fra d'Hrr. Hellmann og Schwartz, der ud

trykte en lignende Tanke. Jeg kan ikte forklare dette anderledes, end

äsan
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at Industriforeningen intet Offer vilde gjsre i Anledning af denne 
Sag (see Jndnstrif. kvartalsberetning 17. Aarg. Pag. 142 og 
LXXVI o. f.) — Vi komme mi til det sidste Skridt, der er fleet i 
Sagen; det bestaaer i, at endeel Mænd traabte sammen og i Marts 
Maaned d. A. indgave et Andragende til Indenrigsministeriet. 

Disse Mænd vare: Prof. Friis, Prof. C. Hansen, Architectm- 
maler Heinr. Hansen, Prof. Hetsch, Tømmermester Kayser, 
Theatermaler Tr. Lnnd, og Architekt H. Rebelong. Deres 
Andragende gik ub paa, at der maattc blive oprettet 1) en Aflen- 
og en Søndagsskole omtrent med famine Formaal fom det forenede 
JnstitUt for Metalarbejdere og det techniske Instiwt, kun med 
Tilfoielse af Natnrhistorien som Gjenstand for Foredrag, 2) en 
Dagskole med Adgang for Enhver, der kan godtgjore Færdighed i 
at strive Modersmaalet og i practifl Regning. Men practise 
Regning er der Ingen, der kan; det læres ikke godt i vore Skoler. 
Der er Intet, hvormed det er gaaet mere tilbage i Borger- og 
Almneskolerne, ja i omtrent alle Skoler. Underviisningsgjenstandene 

stnlde være: Elementair Mathematik i samme Udstrækning, som det 
var paatænkt ved den af den ovennævnte Commission foresiaaede 
Dagskole og derhos Begyndelsesgrundene af analytisk Geometri; 
dernæst Hovedsætningerne af theoretisk Mechanik, støttede til ele- 
mentair Mathematik og til bekjendte Erfaringer, oplyste med Ex
perimenter (det er omtrent det Samme, der tidligere var foreflaaet 
af Commissionen); fremdeles Physikens Hovedsætninger af Chemi 
med Anvendelse i Laboratoriet paa Udførelsen af Præparater og lette 
Analyser (dette Sidste er en meget kostbar Sag, og dertil kommer, 
at det fordrer en temmelig stor Aandsmodeuhed, naar man stal lære 
Chemi tilgavns, — faa at jeg ikke troer, at det vil fore tit 
Noget at drive det faa vidt med Chemien); endvidere technisk Chemi, 
organist og Uorganisk Technology Maskinlccre og technisk Mechanik, 

støttet til den clcmentaire Mathematik, Frihåndstegning, exact 
Tegning, Maftintegnmg, Opmaaling og selvstændige Constructioner, 

Modellering, Ciselering, Dreining o. s.v. Fem faste Lærere flulde 
danne Bestyrelsen, og et af Bestyrelsens Medlemmer stalde være 
Formand og have en Forvalter til Medhjælper. Snbsidiairt 

anbefalede denne Samling af Mænd at bevirke en Forening af 
Institntet for Metalarbejdere og det tecbnifle Institut, hvorhos den 
Udtalte det som ønskeligt at oprette SUpplementairclasser til Almue- 
og Borgerskolerne, overensstemmende med Forsiaget fra den af 

Indnstriforeningen Under 1ste Mai 1857 nedsatte Komitee.
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Det er, hvad der er passeret i Sagen. Jeg stal nu gaae over 
til at stille nogle Forslag. I det fremsatte Sporgsmaal fordres det 
deels Undersøgt, hvorledes Skoler for vordende Industridrivende 
bor være organiserede, og deels hvorledes deres Oprettelse fremmes. 
Hvad nu forst Organisationsmaaden angaaer, da mener jeg, at den 
bedste Plan, der foreligger, er den, der fremkom i den mider 20de 
December 1855 afgivne Betænkning fra den af CnltUs- og Indenrigs
ministeriet Udnævnte Commission. Jeg skal nærmere gjentagende 
angive, hvilke Underviisningsgjenstandene vare, og hvorledes de 
vare fordeelte.

Det hele Cnrslls deles i 4 Halvaar. I det forste Halvaar 
arbejdes der i 34 Timer Ugentligt; deraf ansættes 18 Timer til 
Tegning, 4 til Dansk, 8 til Plangeomctri, Arithmetik og practisk 
Regning og 4 til mechanist Physik. Dette vil ikke kunne bryde 
Hovedet for meget paa Eleverne. I det andet Halvaar sættes 
35 Timer, deraf igjen 18 til Tegning, 3 til Daufl, 8 til Mathematik, 
Fortsættelse af det forrige Cursils, 3 til mechanist Physik og 3 til 
chemist Physik. I det tredie Halvaar sættes 36 Timer, hvoraf 18 

til Tegning, 8 elementair Algebra, Stereometri og Trigonometri, 
3 til mechanist Physik med Anvendelse af Beregninger, 2 til chemi sk 
Physik, 3 til almindelig Chemi og 2 til Maskinbeskrivelse. I det 
4de Halvaar endelig anvendes af 37 Timer 18 til Tegning og 
Dvelser, og 19 til Ugentlig Skoleundervlisning, nemlig 8 Timer 
Mathematik, 3 mechanist Physik med Beregninger, 2 chemist Physik, 
2 Maskinbeflnvelse og 4 almindelig Chemi. Naar man i denne 
Plan taler om saadanne Ting som mechauifk Physik med Anvendelse 
paa Beregninger, saa er det netop skeet, for ikke at give Tingen for 

hoit et Navn og derved pleie den «salige honnette Ambition. Dette 

kmide let blive Folgen, naar man f. Ex. talte om technisk Mechanik, 

nagtet man fun er istand til at meddele gode Begyndelsesgrnnde. 
I hvilken Retning Beregningerne skulde gaae, er et Sporgsmaal, 
der i det Hele maa staae aabent; det har man villet overlade til 
Afgjorelse af den endelige Læreplan, som fsrst kan fastsættes, efterat 
den egentlige Bestyrelse er Udnævnt. Det vil sees, at der i de to 

forste Halvaar blandt Underviisningsgjenstandene sorst er optaget 
Dansk, og herpaa maa jeg lægge overordentlig Vægt, thi naar cn 

14 Aars Dreng kommer ind i denne Skole, har han ikke Aands
modenhed nok til at kunne tumle sig frit i Sproget, men han vil 
knnne naae det ved SkoleUnderviisningen. Hvad dernæst de andre 

Fag angaaer, da er det af stor Vigtighed, at Mathematiken læres
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med Anvende lse Paa Beregn inger, ligesom a t Physiken frem stilles  

g jennem  Experim en te r, ledsagede a f Beregn inger. Paa chem is t Phys ik  

anvendes der fo rs t i de t ande t Ha lvaar 3 T im er, derpaa 2 T im er i 

de t næ ste og 2 i de t s ids te , ia lt 7 T im er; men man har ogsaa kun  

tæ nkt s ig , a t der hera f sku lde læ res de t Væ sentligs te . A lm inde lig  

Chem i læ res fo rs t i de to s ids te Ha lvaar, cftc ra t Fork llndskaber i 

Phys ik ere erhve rvede , med 3 og 4 T im er Ugen tlig t, de t Samme  

g jce lde r om Mask inbeskrwe lse , hvortil der kun anvendes 2 T im er, da  

der kun er tæ nkt paa a t frem stille Læ ren om  Mask ine rne ved e lem en- 

ta ire M id ler og Beskrive lse.

Denne P lan , der a ltid kan Udvik les til noge t Mere og derved  

e fte rhaanden kommer til a t fy ldes tg jo re ho ie re Ford ringe r, er G jen-  

stcm den fo r m it fo rs te Forflag . Dersom man i P rov indsbyerne ikke  

fan opnaae a t faae fu lds tæ nd ige Jndustrisko le r a f de tte S lags, men  

maa indskræ nke s ig til a t opre tte Supp lem en ta irc lasse r ved bestaaende  

Sko le r, maa man dog v is tnok have noge t L ignende fo r D ie, hv is  

der v irke lig ska l komme Noge t Ud a f Bestræ be lse rne fo r denne  

v ig tige Sag.

Men dernæ st v il jeg fo re flaae , a t der overa lt, — baade i 

A jobenhavn og i P rov indsbyerne — hvor man ønsker saadanne  

Sko le r opre ttede e lle r T illæ gsc lasser med samme Form aa l ved  

a lle rede bestaaende Sko le r, danner s ig Foren inger med de t Form aa l 

a t sam le Pengem id le r til H jæ lp til deres Opre tte lse e lle r til a t 

sæ tte en Begynde lse i denne Retn ing igang . Jeg ska l frem sæ tte  

G runden til denne Inds tilling . Det er meget m illig t, a t, naar 

Regje ringen kommer til R igsdagen se lv b lo t med den s im p le P lan  

om Foren ingen a f Ins titilte t fo r Meta la rbe jde re og de t tcchu iske  

Ins titn t, da 'R igsdagen v il spø rge : ja , hv  orm  egen P rils sæ tte  

de Indnstrid rivende paa den Sag? R il ska l jeg fo rtæ lle dem , m ine  

Herre r! hvorm egcn P riis de sæ tte derpaa . Det v il maaskee ikke  

lyde ve l i Deres D ren , men v i skn lle dog he ls t s ige de t b land t os  

se lv , fo r a t ikke Andre skn lle s ige de t. Betrag te v i Forho ldene ved  

e t Ins titu t som de t techn iske Ins titn t i K jobeuhavn , faa har de t e t 

B id rag a f Med lemmer —  og andre friv illige B id rag fane r de t 

ikke —  der lobe r op til om trent 250  Rd l.; om trent | a f Med lemmerne  

crc Industrid rivende , de Z hore til andre Sam fundsc lasse r; a ltsaa  

be ta le de Indnstrie lle om tren t 150 Rd l. A f de t Ne ie rsenske Fond , 

de t C lassenske F ide icomm is og Indenrigsm in is te rie t faae r Ins titilte t 

a lle rede nu 1 ,600 Rd l., og de t behover, som jeg fo r an fo rte , enbnu  

1 ,950 Rd l. Jeg trøe r, a t de Industrid rivende ogsaa bor g jo re noge t
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Antageligt for Sagen; det er ikke nok at gjore Andragender. Det er 

derfor, at jeg stiller mit anførte Forflag. Jeg vil bede erindret, at 
selv Industriforeningen erklærede, at den intet Offer vilde gjore, og 
endog streg en ringe Hentydning i denne Retning. Jeg mener 
altsaa, at man skal danne Foreninger, helst bestaaende af faabanne 
Medlemmer, der kunne faae et Ord med at sige i Styrelsen af 
faabanne Skoler, og de skulle da gaae omkring til gode Venner 
og bede dem om en Rigsdaler eller faa. Naar Sagen paa denne 
Maade er kommen igang, og man seer, at der vises Interesse derfor, 

faa gaaer Resten af sig selv.
Konstdreier Schwartz (Kjobenhavn) Udbeder sig forst Ordet for 

at berigtige en Bemærkning, som Professor Hummel har gjort 
med Hensyn til Indnstriforeningen. Den nævnte Taler har yttret, 
at Industriforeningen ikke vil gjore noget Offer for Sagen, siden 
den har strøget en Sætning af en Comiteeindstilling, som tilbod et 
saadant. Men det vilde være urigtigt at opfatte dette paa samme 

Maade som Professor Hnmmel. Industriforeningen strog den 

anførte Passus, fordi Foreningen selv paa den Tid var indviklet i 
betydelige Bygningsforetagender, og dens Kasse ikke i den Periode 
formaaebe at bringe den foreliggende Sag noget synderligt Offer. 
Bestyrelsen meenfe, at hvor varmt man end maatte interessere sig 
for denne Sag, var det rigtigst at oppebie, hvorledes Regjeringen 
vilde optage Forslaget om en Sammensmeltning af Institntet for 
Metalarbejdere og det techmffe InstitUt. Taleren troer ligeoverfor 
Professor Hummels Bemærkning at binde Udtale som sin Over- 
beviisniug, hvilken vistnok deeltes af de andre tilstedeværende Re
præsentanter for Industriforeningen, at nærværende Sag aldrig vil 

finde varmere Understøttelse end hos Indnstriforeningen og navnlig 
hos dennes ilUværende Repræsentantskab.

Hummel kan kun glæde sig over at have hort Hr. Schwartz's 
Udtalelse. Der foreligger imidlertid ikke i Sagen Andet end For
eningens Befliitning om at stryge de anførte Ord, og det tager 

sig ikke godt nd.

Klædehandler Krarup (KjobenhaviU mener, at Ordføreren, og 
hvem der ellers har havt med Sagen at gjore, ikke tilstrækkeligt have 
taget det Sporgsmacil linder Overvejelse, om det er ønskeligt, at 
den egentlige Skolenndervilsning Udstrækkes indtil ester den sædvanlige 
Confirmationsalder. Han betvivlcr saa lidt som Nogen, at Kundskab 
og theoretisk Dannelse er gavnlig og nødvendig for den IndUstri- 

drivende; men han anseer det ikke for afgjort, at den egentlige
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Skoletid bor være ligesaa langvarig for den Indilstridrivende som 
for den Studerende. Naar en Dreng har gaaet i Skole en 8—9 
Aar, begynder han ialmindeligbed at floves derfor; men han er da 
sædvanligt vel ftikket til at gaae ind i det practiske Liv, og har 
han besogt en god Skole, vil han have et saadant GrUUdlag af 
Knndskaber, som er nødvendigt i de fleste Livsstillinger. Derimod 
kan det være meget ønskeligt, at der gives Anstalter, hvor den 
Unge, efterat have gjennemgaaet en Læretid i visse Aar — og med 
Hensyn til Læreaarene vil der jo nu efter den nyere Lovgivning 
indtræde en Forandring — kan nyde en saadan Underviisning, 
som er særligt passende for hans Stilling. Noget Saadant vil ogsaa 
nok komme, og det vil rimeligviis blive fremskyndet ved den nye 
Næringslov. Hvad de til Skolernes Oprettelse nodvendige Midler 
angaaer, da holder han ligesom Regjeringen og Rigsdagen meget 
af, at de Paagjældende selv virke efter Evne. Noget maa Enhver 
offre. Nattlrligviis er det ikke Meningen hermed at ville fraraade 
at give de paatænkte Anstalter Understøttelse, men det er godt, at 
der bliver gjort opmærksom paa den gamle Vane, der er tilbage fra 
Absolutismens Tid, at vi saa gjerne ville have Alt fra Regjeringens 
eller Communens Haand og ikke selv ville rykke nd med en Daler 
eller to. Skalle vi vinde sand Selvstændighed, mane vi see at 

hjælpe os selv. Skjondt han nu ikke vil unddrage sig for at 
hjælpe Andre, saa vil han dog nodigere Understøtte Skoler end 

Drenge, der trænge dertil; thi han vil ikke, at rige Folks Born 
skulle opdrages paa Comnnmens Regning. Han fjender en Mand, 
der tier idetmindste 80,000 Nd., og hvis Son dog nyder offentlig 
Understottelse, idet der kun betales 15 Mk. om Maaneden for ham 
i en lærd Skole.

Hummel vil ikke modsige, at det kan være ønskeligt at:af= 

fhitte Skoletiden med det 14be eller 15de Aar — ja, det skeer 

jo endog ofte med det 13de Aar — men Undervlisningsplanen er 
ogsaa lagt saaledes, at den tillige kan passe for unge Mennesker. 

Hovedhensynet, det, man nærmest er gaaet los paa, er at indrette 
Underviisningen saaledes, at den ikke overanstrenger Nogen. Derfor 
er der kun ansat fra 16 til 19 Timers Ugentlig Underviisning, 
altsaa 3 og hoiest 4 Timer om Dagen, det kan vel overkommes. 
Men ved Siden deraf er der fat 3 Timers daglig Dvelse, og det 
kan et ungt Menneske meget godt bestride. Den Commission, fra 
hvilken Planen er ndgaaet, onsker egentlig ligesaalidt som den sidste 
Taler Specialskoler; men for at bode paa den mangelfulde Under-
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vnsning i de sædvanlige Skoler, og for at virke til almindelig 
Dannelse har man i Planen optaget Dansk som et særeget Fag, 
og derhos har man tænkt, at der ved Fremstillingen af Physiken 

f. Ex. kande blive Lejlighed til at give Eleverne et Slags Sondags- 
blik over Natlirforholdene, hvorved der ligeledes arbeides paa al
mindelig Dannelse. Naar Hr. Krarup hellere vil Understotte Drenge 
end Skoler, da er det vistnok et ganske rigtigt Princip, at man 
helst bor Understøtte Individet; men den fremsatte Plan er ogsaa 
gaaet ub fra, at Underviisningen ikke skulde være fri. Der stal 
vel indrettes Fripladser, men de maae fremkomme ved Stipendier 

eller private Bidrag.
Kobbersmed Fugmann finder det meget tvivlsomt, hvorvidt 

de af Commissionen foreslaaede Skoler ville komme de Indilstn- 
drivende tilgode. Hvorledes kan man tænke sig, at en Mester 
vil give sin Læredreng tre til fire Timers Frihed om Dagen? 
Disse Skoler ville fim blive benyttede af velhavende Folk, 

ikke af de Jndustridrivende ialmindelighed. De Skoler derimod, 
der for Dieblikket bestaae med det Formaal at give de Indnstri- 
drivende en bedre technisk Forberedelse, ere hensigtsmæssigt ind

rettede, forsaavidt Underviisningen der er henlagt til en Tid, da 
Haandvcerkercn kan af fe c sin Dreng, og forsaavidt ben meddeles 
for en temmelig moderat Betaling. Hvad man nærmest maa have 
for Die ved en Forandring af de nnbestaaende Forhold, er ester 
hans Mening at give de Skoler, der nu besoges af Drengene ind
til deres Confirmation, en saadan Indretning, at Eleverne kunne 
faae et lille Indblik i, hvad de senere skulle brnge. Nil er det 
nemlig meget sjeldent, at en Dreng, naar han kommer i Lære, har 

de Forknudskabcr, som Professor Hilmmel har lagt Bcegt paa. 

Dernæst bor man arbeite hen til at fa ae saadanne Aftenskoler, hvor- 
paa vi nu allerede have et Monster i det tecbniste Institut, der 
netop giver et Indblik i forskjellige Fag, som ikke læres i Skolerne.

Hummel svarer den sidste Taler, at han ftaaer omtrent 
paa samme Standpunkt som Regjeringen for Dieblikket; den 

vil, saavidt han veed, nok Understotte Forslaget om Foreningen 

af det techniske Institut og Institntet for Metalarbejdere. Han 

har forøvrigt forstemet Hr. F n g m a n n saaledes, at bemie ønskede, 
at Drengene i det sidste Aar, de gik i Skole, eller i det sidste Par 
Aar sklllde have et lille Indblik i visse nye Fag; men det er omtrent 
det Samme, som blev udtalt i den af Industriforeningen nedsatte 

Comitees Betænkning. Den havde foresiaael, at det sknlde Udtales
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som ønskeligt, at Almueskolerne blive Udvidede med hoiere Afdelinger, 
der væsentligt skulle gjore Modersmaalet, Mathematik og Physik til 

Gjenstand for Undervnsning, og hvortil Enhver, der har gode An
læg, kan faae Adgang Uden Betaling, om han behover det. Jovrigt 
maa han gjentage, at efter Commissionens, den af ham her foreflaaede, 

Plan, kunne Skolerne benyttes af unge Svende ligesaavel som af 
Drenge. Naar denne Taler bar yttret Frygt for, at Skolerne kun 
ville blive benyttede af de Velhavende, saa kan man dog ialfald 
være vis paa, at de fint ville blive benyttede af dem, der ville 
være IndUstridrivende; man maa nemlig lægge Mærke til, at der 
ikke er projecteret nogen Underviisning i Tydsk, Franst eller Engelsk. 
Man maa snarere frygte for, at de ikke ville blive tilstrækkeligt be
nyttede af vordende IndUstridrivende.

Fug manu bar naturligviis ikke yttret Frygt for, at de 
Velhavende skulle besøge Skolerne, men frygtet, at disse idethele 

ikke ville blive benyttede af vordende IndUstridrivende, da Under- 
viisningen er henlagt til en for dem uhensigtsmæssig Tid.

Hummel troer, at det vil være let at komme til Enighed, 
hvis den sidste Talers Anskuelse sklilde finde Gjenklang. Man fan 
da blot gaae tid paa at faae FritidsUnderviisningen for Haand- 

værkere Udviklet saameget som muligt. Resten finder sig da nok af 
sig selv. Regjeringens Betænkeligheder bestaae netop i, at der ikke 
synes at have viift sig tilstrækkelig Trang til noget Saadant.

Schwartz mener, at baade Professor Rummel og Hr. Fug- 
mann kunne have Net, thi der er paa den ene Side Trang 
tilstede til Skoler, hvor niujc Mennesker, hvis Forældre have 
bestemt dem for den industrielle Stand, kunne modtage en passende 
Udvikling, og paa den anden Side har Hr. Filgmann Net i, at 
det unge Menneske, der ikke har bemidlede Forældre, ikke let vil 
faae Lejlighed til at frequentere en Underviisning, der optager den 

storste Deel af Dagen, da ban er henviist til den Tid, som Mesteren 

kan levne, — og som denne vil være vel tjent med at levne ham, — 

hvilket dog i Regelen vil være Aftentimerne. Man tor vistnok sige, 

at det i en Række af Aar et etableret som et Princip i Hovedstaden, 
at, naar cn mindre bemidlet Fader giver fin Son i Lære hos en Mester, 

gjor han det til Betingelse, at Sonnen stal have f. Ex. 2 Aften

timer om Ugen til sin Naadighed for at kunne nyde Underviisning 
i Tegning i det techniske Institut; det er nu engang blevet en Tale- 
maade. Dette hidrører fornemmelig fra, at en enkelt Mand har 
virket saameget for TegneUnderviisningen, at det er gaaet op for
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Forældrene ialmindelighed, at denne bar en hoi Grad af Vigtighed. 

Saa vist nu, som det er nyttigt, at en Haandvcerker kan tegne, 
saa vist er det ogsaa nyttigt, at han i den Tid, han lærer det 
Haandvanksmæssige af sit Fag, ikke glemmer sine tidligere erhvervede 
Kundskaber og Udvikler dem i nye Retninger, at han fortsætter sin Dvelse 

i Regning og Skrivning saavelsom Forstandsovelser. Den enkelte Mands 

Indflydelse har imidlertid ikke kunnet ftrække saa vidt; men var der 
forst oprettet en hensigtsmæssig Skole, vilde det snart gaae over i 
den almindelige Mening, at en saadan er nødvendig. Der er ligesaa 

megen Trang til en Skole, hvor den, der er bestemt for den 
indUstrielle Stand, kan nyde griludig Underviisning, — affect fra 
det egentlige Haandværksmæssige - som for den mindre Bemidlede 

til at faae Underviisning i Aftenskolen.
Krarup kan ikke tiltræde de sidste Bemærkninger, da hans 

Erfaringer gaae i en anden Retning. Naar man saaledes er gaaet 

nd fra, at Forældrene soge en Indnstriskole til deres Born, naar 
disse ere confirmerede, saa troer han derimod, at de Fleste vistnok 

soge en Mester, og at de ved Siden deraf — idetmindste gjælder 
det om de fornuftige Forældre — ønske, at deres Sønner skulle 

nyde Underviisning i Tegning. Han vil holde paa, at Drengen 
kommer i Lære, naar han er confirmeret; ellers vil han let blive 
„saadan et Slags Student" og faae StUdenternykker. Drengen skal 
kUN om Aftenen stildere paa det, han foretager sig om Dagen. Til 

at tilvejebringe den dertil fornødne Underviisning, behoves der neppe 
offentlig Understøttelse. Taleren maa ønske, at Jndnstriforeningen 
eller andre Private ville gjore et Forsøg med at bringe en Skole 
igang, for at man ikke skal behove at tye til det offentlige; thi 

SUpplicanter og Studenter, det er mine Fjender.
Grosserer W. Petersen (Odense) fan erklære sig enig mcd den 

sidste Taler i, at det er ønskeligt, at Skoletiden afbrydes, saaledes 
at Jndlistriskolen ikke bliver en «middelbar Fortsættelse as den 
almindelige Skolegang; men han kommer til denne Anfluelse ad en 

anden Bei. Hans Grund er den, at en Dreng paa en 14—15 Aar 
er gjerne kjed'af at gaae i Skole, Drengen skjonner da ikke paa, 

hvad Skolen yder; men kommer der en Afbrydelse, træder han forst 

Ud i det practifle Liv, saa vil han snart ffjonne paa, hvad han 
har modtaget i Skolen, og fole Lyst til at Udvikle det; saa kan det 
være paa Tiden at benytte en hoiere Underviisning. Forovrigt er 
det muligt, at begge Principer kunne nogenlllnde forenes. I Odense
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er der blevet gjort et Forsøg hertil, idet man maatte indrette sig 

efter de Midler, der støde tit Raadighed, og som vel ikke kunne 
sammenlignes med dem, man kan raade over i Kjobenhavn, om 
hvis Forhold Professor Hummel fornemmelig synes at have talt. 
I Odense er der for det Forste foretaget en Omorganisation af 
Borgerskolen, og der er da bcr lagt Vind paa Dansk, Regning, 
Geometri og Natnrlære. Det er, hvad man troede det muligt at 
gjennemfore, og at man ikke har været ganske Uheldig, derom vidner 
Skolens ret gode Fremgang. Men dernæst bestaaer der i Odense et 
technisk Selskab, der giver Haandvcrrkerne Underviisning i Tegning 
og Regning; det er Aftemindervlisning. Den væsentligste Deel af 
dens Indtægter er tilvejebragt ved private Sammenskud; maaskee 

faaes ogsaa en mindre Bidrag fra det Reiersenske Fond. Forbere
delse i Skolen, — saa Aftenskoler og derpaa de hoiere Skoler, — 

det er den natmligfte Bei for Udviklingen.
Cand. polil. Marius Gad (Kjobenhavn) anseer det for ørkes

løst at discntere om, hvorvidt den paatænkte Underviisning bor 
benyttes strax efter den sædvanlige Skoletid eller forst senere. Hvad 
man skal flaae fast, er, at der er Trang til to Slags Skoler: hoiere 
Skoler, hvor Underviisningen gaaer videre, og til hvis tilbørlige 
Benyttelse det er nødvendigt at offre fine Kræfter i en vis Tid, og 

dernæst Skoler, hvilke den Arbeider, som maa forblive paa et lavere 
StandpUnkt, og som heller ikke kan offre mere end en ringe Deel 

af sin Tid, kan benytte, altsaa Aften- og Søndagsskoler. I hvilken 
Alder de Vedkommende ville benytte disse Skoler, det bliver Enhvers 

egen Sag at afgjore med sig selv.
Hummel giver gjerne Grosserer Petersen Iset i, at Odense 

By fortjener Roes, fordi den har pleiet denne Sag bedre end 
mangen anden Stad i Landet; men her tales om Sagen ial- 

mindelighed, og, naar man skal opstille almindelige Forflag, faaer 
Tingen et andet Udseende. Saavidt han har opfattet de forskjellige 

Meninger, der her ere komne tilorde, da gaae de nd paa Folgende: 

For det Forste synes der at være en Stemning for, at man stal 
fremme Oprettelsen af Skoler til Fritidsunderviisning for Haandværkere, 

og hervnder vil da den specielle Sag, som i nærværende Oieblik 
foreligger Regjeriugen, Foreningen af JnslitUtet for Metalarbejdere 

og det tech ni ske InstitUt samt en Udvidelse af disses Underviisning, 
være indbefattet. Fremdeles vil man, at der maa indrettes Skoler 
for ældre Lærlinge og unge Svende, hvor saadanne ikke allerede 
findes, med Undervnsning i Dansk, Mathematik, Physik, lidt Chemi
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maaskee. Tegning og Regning. Planen til den af Taleren projecterede 
Skole er knn kommen paa Papiret i sin Tid og er blevcn omtalt 
her, fordi der fra de Indnstrielles Side er sagt, at saadanne Skoler 
maae vi have, og det er hans Mening, at de maae ialtfald komme. 
Man kan meget godt selv begynde paa deres Oprettelse, saa vil der 
heller ikke Udeblive Understøttelse fra Negjeringen, hvis der trænges 
dertil. Fremmede Sprog kan det derimod ikke være Statens Sag 
at offre noget paa, da der er Lejlighed nok til at lære dem. Det 
er heller ikke nødvendigt at optage dem blandt Undervisningsfagene, 
thi det er cn gammel Erfaring, som Enhver, der har truffet paa 
danske Svende i Udlandet, vil funnc bekræfte, at, na ar en saadan 
Mand har funnet sit Modersmaal tilgavns, bar han ogsaa taaleligt 
godt funnet hjælpe sig stem i det fremmede Sprog, men den, der er 
en Kludrer i sit Modersmaal, er det ogsaa med det fremmede 
Tungemaal.

Fngmann bemærker imod Candidal Gad, af det ikke vil være 
practisk, at indrette flere Slags Skoler. Man skal hellere oprette 
een Slags Skoler, og indrette dem saaledes, at det bliver enhver 
IndvstridriveNde muligt at benytte dem. Det er allerede blevet be
mærket nnder denne Discussion, at dct ikke er sjeldent, at Mestrene 
maae forpligte sig i Lærecontrakterne at give Drengene Adgang til 
TegneUNdervilsning, og at det derfor ikke er vanskeligt at gjore 
muligt, at Skolerne kunne benyttes. Det er netop den rette Bei. 
Tegning lagdes der hidtil særligt Vægt paa, fordi der Under nær
værende Forhold maa fordres cn heel Deel i denne Henseende; men 
det vil hellerikke være vanskeligt at Udstrække den nævnte Forpligtelse 
for Mestrene i andre Retninger, og naar Tiden for Underviisningen 
da henlægges til Aftenen, vil der være gjort et Skridt fremad, som 
for lang Tid vil vise sig at være tilstrækkeligt.

Gad troer netop, at det er practisk, ikke at blande to forskjellige 
Ting sammen. Stillingen er faa forskjellig i Livet, og det, der 
udfordres til hver Stilling, er saa lidet eensartel, at det ikke kan 
være practisk at sammenblande de forskjellige Arter af Skoler. Et 
Andet er det, om man ikke helft bor begynde med det ene Slags 
Skoler og Udsætte Oprettelsen af de andre; det er et remt Tids
spørgsmål. Den sidste Taler syntes jo at være for Aftenstoler alene.

Fugmann gjor opmærksom paa, at man allerede i den Poly- 
techniske Læreanstalt har en Skole, hvor man fan uddanne sig 
som Techniker.
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Gad svarer, at den polytechnifle Læreanstalt er hovedsagelig 
af videnffabelig Ratnr, medens de Skoler, der her ere Under Omtale, 
fluide være bestemte for det practiffe Liv.

Professor Hetsch (Kjøbenhavns anseer Aftemlnderviisningen for 
absolut nodvendig, men ikke for tilstrækkelig. Den Industrielle skal 
brage sit Hoved og navnlig sit Die ligesaa vel som sine Hænder; 
der maa derfor gives Lejlighed til en hoiere Uddannelse i Dagskoler 
for dem, der kan benytte dem. Hvad Foreningen af InstiUltet for 
Metalarbejdere og det techniske Institnt angaaer, da er den for
nemmelig strandet paa Modstand fra Bestyrelsen for det sidstnævnte 

lille Selskab, som har faa faa Medlemmer, at det er beklageligt 
for en Stad som Kjobenhavn, og som gjor det snWigt, at kunne 
ftigjore sig for disse Bidrag, der ikke ndgjor mere end 150 Ndl. 

aarligt. Modstanden fra dette Selskab har standset Udviklingen 
idetmindste i to Aar.

Hummel troer at kunne ansee Folgende for Resultatet af 
den hidtil stedfnndne Discnssion. Stemningen synes for det Forste 
at være for, at man skal soge faa meget som muligt at fremme 
Fritidslindervlisningen for Haandværkere, og dernæst at skaffe en 

veen SkoleUndervilsning tilveie — Uden Foredrag — navnlig 

for celdre Drenge og unge Svende, ligeledes i Aftentimerne. Dernæst 

vil der være Anledning til at foresla ae Dagffoler i Overensstemmelse 

med Commissionsbetænkningen af 20de December 1855, hvis Plan 
synes at være anerkjendt som rigtig selv af dem, der have Udtalt 

sig imod Dagfloler, hvis saadanne nemlig overhovedet skulde 
indrettes. Endelig vil han foreflaae, at man overalt, hvor man 
interesserer sig for denne Sag, skal soge at danne Foreninger, der 
kunne bringe Sagen i Gang. Man kunde maaskee nævne Odense 
som et Exempel paa, hvad der lader sig udrette ved egne Kræfter, 

men da det allerede staaer omtalt i Beretningen om de her forte 

Forhandlinger, er det dog ikke nødvendigt at nævne det i ResolUtionerne.

W. Petersen bemærker i Anledning af den sidste Yttring, at 
det ikke har været hans Hensigt at ville fremhæve Odense, men at 
han kun har villet vise ved dette Erempel, at der ogsaa i Provind- 
ferne kan arbejdes for Sagen.

Hummel kan kun sinde det ftlldkommen berettiget, hvad der er 
blevet sagt til Roes for Odense.

Fllllmann tor ikke lade staae uimodsagt, hvad der er blevet 
Yttret om det techniske Institnts Fremgangsmaade i Sagen an- 
gaaende den paatænkte Forening af dette med Instittltet for Metal-
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arbejdere. Han suffer ikke at komme ind paa det personlige Gebet 

og skal derfor indskrænke sig til at Udtale, at, naar man endelig vil 
soge at modarbejde det techniske Inftitilt, saa vil det ikke falde 
vanskeligt. Man kunde f. Ex. ved frivillige Sammensknd soge at 
danne en Forening til Oprettelsen af Skoler med det samme Formaal, 
og det vilde da vise sig, om vedkommende Forældre vilde lade deres 
Conner benytte disse Skoler eller det techniske Institut, som har 
bkstaaet i flere Aar og havt et ret heldigt Resnltat. Saavel 
Prof. Hetsch som Prof. HUM mel synes at mene, at Institntet 
ikke virker, som det bor; men det er da, som sagt, let at gjore et 

Forsog til at faae det ophævet.
Hummel beder bemærket, at han kun har omtalt det techniske 

Inftitilt for at forklare det Factum, at den omhandlede Sag er 
blcven forhalet. Han anseer det i øvrigt altid for burnt, at odelægge 

Noget, der bestaaer med nogen Berettigelse.
Hetsch har kun villet ndtale, at man havde stodt paa en 

beklagelig Modstand, hvorved enhver Forening af pecuniaire og 
intelligente Kræfter var bleven forhalet. Han maa onfle, at der i 
Kjobenhavn maa bestaae en Normalskole, og at Exemplet derfra maa 
blive Udbredt til Provindserne; men det er hertil nødvendigt, at 

Kræfterne concentreres, og at Tiden ikke spildes.
Fngmann vil ingenlnnde optræde som Defensor for det tech- 

niske Institut, men har ikke hirbet lade det staae Uimodsagt, at det 
(kulde være Skyld i, at Skolesagen ikke er kommen videre. Der 
er en anden Hindring, som ikke er bleven omtalt. Indenrigs
ministeriet vil vistnok betænke sig paa at sammenblande JnstitUtet 
for Metalarbejdere med det techniske InstitUt eller noget andet, da 

der existerer en testamentarisk Glauful, som ikke let lader sig rokke.
Hummel maa erklære, at der ikke i de her omtalte For

handlinger om Sagen har været spildt et Ord paa dette Punkt, 
og at det altsaa heller ikke har kunnet være nogen Hindring. Han 
flal ikke indlade sig nærmere paa selve Sporgsmaalet, da det ikke 

horer hjemme her.
Fugmann indseer ikke, hvorledes det er muligt at omgaae 

Testators Ord, som Udtrykkeligt gaae ub paa, at han har givet en 

vis SUM til et bestemt Institut.
Dirigenten troer ikke, at Sporgsmaalet om den testamentariske 

Disposition angaaer den foreliggende Sag.
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Fugmann maa dog ansee sig berettiget til at tale om et 
Sporgsmaal, som ogsaa er blevet berørt fra en anden Side, men 
stal forsvrigt ikke videre Udbrede sig derovcr.

Da Ingen ellers begjærer Ordet, erklæres Forsamlingens forste 

Forhandling for fluttct.
Modet hævet Kl. l3/4.

Andet Mode.

Mandag Aften, Kl. 7.

Directeur Hellmann gjor nogle Meddelelser om Adgangen til 
Udstillingen for Industrimsdets kjobenhavnske Deellagere.

Heglerne fer Jnduftrimsderne

sættes atter Under Discussion. Da Ingen forlanger Ordet, vedtages 

de eenftemmigt ved en Afstemning en bloc.
Apotheker Lotze (Odense) holder derefter folgende Foredrag

om Kulstoffets Betydning for det industrielle Liv:

Mine Herrer!
Imellem den Uendelige Rigdom af Stoffer, som Maturen byder 

Mennesket til Tilfredsstillelse af sine Fornødenheder, findes der vel 
mange, der ligefrem kunne anvendes i den Form, hvorunder de frem- 
træde, men Storstedelen af dem maa dog rmdergaae en Paavirkning, 
en Forædling, inden de knnne opfylde deres Diemed. Menneskets 
Bestræbelser for at forædle disse RalUrens Raastoffer fremkalder In- 
dnstri, og denne benytter, for at naae sine Diemed, i videste sld- 
strcekning de Hjælpekilder, som Natnren selv byder den. Blandt de 

Stoffer, som saaledes virksomst arbeite i Industriens Tjeneste, men 

tillige selv ere Gjenstand for Industri, indtager Knlstoffet maaskee 
den meest fremragende Plads, og for at godtgjort denne Paastand, 
skal jeg tillade mig her i Aften for en kort Tid at Udbede mig De

res ærede Opmærksomhed.
Klllstoffct er et GlUndftof, det vil sige, eet af de 61 eller 62 

enkelte Legemer, hvoraf vor Planet bestaaer, og hvilke vi ikke, ved noget 
for Oicbllkket kjendt Middel, knnne adskille i andre Bestanddele. 

Det forekommer overordentlig Udbredt; fjcldent i reen Tilstand som 
Diamant, hyppigere som den næsten rene Graphit og meget almin-

(3)
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delig navnlig i England, Belgien og Mellem-Europa som Steenklll 
med et Knlstofgehalt af indtil 90 p. Ct.; i det sjeldnere forekommende 
Anthracit naaer Killstofgehaltet endog indtil 95 p. Ct. Det er des- 
Uden en væsentlig Bestanddeel af alle organiske Legemer. Kulstoffet 

optræder saaledes med meget forskjellige saakaldte allotropiffe Egen- 
flaber, men er dog i ethvert Tilfælde et fast, lugt- og smagløst Le
geme, Ufordampeligt, selv ved den hoieste Varmegrad, Undtagen ved 
Galvanismens Hjælp. I Ilt og tildecls i atmosphærifl Lvft for

brænder det derimod til den luftformige Kulsyre.
Diamanten er Kulstof i rem og krysta liseret Tilstand; den er 

det haardeste af alle Legemer, men lader sig dog let spalte ved et rafl 
Slag og kloves da efter sin Krystalforms Flader. Den Udmærker 
sig ved sin ejendommelige Glands, der betinger dens Værd som 
Wdelsteen. I Ilt kan den antændes ved Hjælp af et Brændespeil 
og forbrænder til Knlsyre Uden at efterlade nogen Rest; ved meget 
hoie Varmegrader forandres den til Graphit, en Ubehagelig Erfaring, 
man har gjort Under Forsøgene paa at sammensmelte smaa Dia

manter til een større. Den findes i Indien, Uralbjergene og paa 

Borneo og navnlig i Brasilien, hvorfra de fleste Diamanter bringes 
til Eirropa. Den forekommer oprindelig i Bjergene, men er der 
meget vanskelig at efterspore; de tropiske Regnskyl fore imidlertid 
store Masser af Fjeldenes Bestanddele med sig og aflcire dem igjen 
i Dalene i Flodsengen. Her sindes Diamanterne, revne med af 
Vandets Magt, imellem Klippestykker, Stene, GrUUs, Sand og 
Dynd, og man kan let tænke sig, at det maa være ct vanskeligt Ar
bejde imellem disse heterogene Masser at sinde Gjenstande, der sjel- 
den overgaaer en Wrt i Størrelse, men i de fleste Tilfælde ere 

langt mindre og for det meste fun see Ud som store Sandskorn. 
Det er navnlig i Provindsen Minas Geracs i Brasilien, hvor Dia- 
mantvadskerierne sindes, og det er især Floden Ieqilitinhonha, der 
ansees for at fore de fleste Diamanter med sig. Diamantvadskerierne 
ved denne Flod have været drevne i mange Aar, og man vinder 
der tillige en ringe Mængde Guld og Platina, som Floden ligeledes 

forer med sig.
I den torre Tid begynde Forberedelserne til Arbejderne med at 

asdæmme Floden ved Hjælp af Sandsække og lede dens Pand bort 
i en, i dette Diemed gravet, Kanal. Det i Flodsengen tilbage* 
blivende Vand Udpumpes, og ml Udgraves Flodlejet i en Dybde af fra 
6 indtil 10 Fod. Massen, den saakaldte Cascalho, fores af Negre 
hen til Dadskehnsene og ophobes der i den torre Aarstid, indtil
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m a n  a n t a g e r  a t  h a v e  s a m l e t  e n  t i l s t r æ k k e l i g  M æ n g d e  M a t e r i a l e  t i l  

N e g e r n e s  B e s k æ f t i g e l s e  i  R e g n t i d e n . E r f a r i n g  h a r  g o d t g j o r t ,  a t  

h v e r  G u  b i f  f o b  a f  d e n  o p g r a v e d e  M a s s e  i n d e h o l d e r  o m t r e n t  l i g e m a n g e  

D i a m a n t e r  h v e r t  A a r ,  e t  F o r h o l d ,  d e r  l e t t e r  O v e r f l a g e t  b e t y d e l i g t .  

D e t  h æ n d e s  i m i d l e r t i d  d o g  o g s a a ,  a t  m a n  U n d e r t i d e n  f l o d e r  p a a  

„ C a s c a l h o " ,  d e r  e r  U s æ d v a n l i g  r i g h o l d i g ,  m e n  d e t t e  h o r e r  d o g  t i l  

S j e l d e n h e d e r n e . V e d  R e g n t i d e n s  I n d t r æ d e l s e  b e g y n d e  A r b e j d e r n e  i  

V a d s k e h n s e n e ,  l a n g e  B y g n i n g e r ,  i  h v i l k e  T r æ t r u g e ,  s a a k a l d t e  „ C a 

n o e s " ,  e r e  o p s t i l l e d e  i  R æ k k e r ,  o g  h v o r  e t  S y s t e m  a f  I s e n d e r  o g  R o r  

f o r e  e n  V a n d s t r ø m  t i l  h v e r t  T r u g . D e n  a r b e j d e n d e  R e g e r  b r i n g e r  

o m t r e n t  e t  h a l v h U n d r e d e  P a n d  „ C a s c a l h o "  i  T r u g e t ,  l e d e r  V a n d 

s t r o m m e n  d e r i ,  r o r e r  M a s s e n  o m  o g  v e d b l i v e r  S l e m n i n g e n ,  i n d t i l  

a l t  D y n d  e r  b o r t f o r t ,  o g  V a n d e t  l o b e r  a l d e l e s  k l a r t  a f . D e t  t i l b a -  

g e b l i v e n d e  G r n U s  b l i v e r  n u  t a g e t  U d  m e d  H æ n d e r n e  o g  n n d e r s o g t  

o i n h y g g e l i g t ;  n a a r  e n  N e g e r  f i n d e r  e n  D i a m a n t ,  r e i s e r  h a n  s i g  o p  

o g  g i v e r  e t  S i g n a l ,  h v o r p a a  O p s y n s m a n d e n  m o d t a g e r  h a n s  F u n d  

o g  l æ g g e r  d e t  i  e n  m e d  V a n d  f y l d t  S k a a l ,  d e r  h æ n g e r  m i d t  i  H i l 

s e t . O m  A f t e n e n  o v e r l e v e r e s  a l l e  d e  f u n d n e  D i a m a n t e r  t i l  O v e r 

o p s y n s m a n d e n ,  d e r  i n d f o r e r  d e r e s  s a m l e d e  V æ g t  i  e n  B o g .

S t o r e  D i a m a n t e r  c r e  y d e r s t  s j e l d n e . M a n  h a r  b e r e g n e t ,  a t  d e r  

i b l a n d t  1 O O O O  s j k l d e n t  s i n d e s  f l e r e  e n d  e e n ,  d e r  v e i e r  2 0  K a r a t ,  m e 

d e n s  d e  8 0 0 0  a f  d e m  m a a s k e e  v e i e  l a n g t  U n d e r  e e t  K a r a t  h o e r .  

V æ g t b e n æ v n e l s e n  K a r a t  v e d  W d e l s t e n e n e  k o m m e r  e g e n t l i g  a f  K u a r a ,  

e n  a f r i c a n s t  B e n æ v n e l s e  f o r  F r ø e n e  a f  A b r u s  p r e c a t o r i u s . D i s s e  

F r o  c r e  d e  a l m i n d e l i g  b e k j c n d t e  s m a a  r o d e  K j e r n e r  m e d  e n  s o r t  

P l e t  i  d e n  e n e  E n d e ,  s o m  o f t e  h j e m b r i n g e s  f r a  T r o p e r n e  a f  S o f o l k ,  

o g  s o m  i  A f r i c a  o g  I n d i e n  b r n g e s  s o m  P æ g t e e n h e d ;  i  I n d i e n  k a l 

d e s  d e  R a t i .  D i s s e  F r o  h a v e  n a t u r l i g v i i s  e n  m e g e t  f o r s k j c l l i g  V æ g t ,  

f a a  a t  m a n  i n t e t  n o i a g t i g t  B e g r e b  f a a c r  o m  W d e l s t e n e n e s  V æ g t  e f 

t e r  d e n n e  B e i n i n g s m e t h o d e . D e t  e u r o p æ i s k e  K a r a t  s o m  W d e l s t c e n s -  

v æ g t .  L e r  i k k e  m a a  f o r v e x l e s  m e d  B e n æ v n e l s e n  K a r a t  s o m  B e s t e m 

m e l s e  f o r  G i l l d g e h a l t e t  a f  G l l l d l e g e r i n g e r ,  e r  p a a  d e t  n æ r m e s t e  * / 8  

Q u i n t i n  e l l e r  3 1 / 3  G r a n .

I  d e  n æ v n t e  B a d s k e r i e r  v e d  I e g n i t i n h o n h a - F l o d e n  s i n d e r  m a n  

s j e l d e n t  m e r e  e n d  2 - 3  S t e n e  o m  A a r e t ,  d e r  v e i e  f r a  1 7 — 2 0 K a r a t  

S t y k k e t ,  o g  i  s a m t l i g e  B r a s i l i e n s  B a d s k e r i e r  f a n d t  m a n  i  L o b e t  a f  

2  A a r  k u n  e e n  W o e l s t e c n  a f  3 0  K a r a t s  V æ g t .  I  A a r e t  1 8 5 1  f a n d t  

m a n  v e d  P a t r o c i n h a - F l o d e n s  K i l d e  i  P r o v i n d s e n  M i n a s - G e r a k s  e n  

M d e l s t e e n  a f  1 2 0 3 / g  K a r a t s  V æ g t ,  s e n e r e  v e d  R i o  d a s  B e l h a s  e e n  

p a a  1 0 7  K a r a t  o g  e n  a n d e n  v e d  C h a p a d a  p a a  8 7 ‘ / a  K a r a t . D e n

( 3 e )
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største i Brasilien fundne Diamant er „Sydstjernen", som for Slib

ningen veiede 254 Karat, omtrent Lod.

Deels ved Belønninger og deels ved streng Opsigt har man 

sogt at hindre Negerne i at pntte Diamanter tilside, og de maae 

saaledes Undertiden paa et givet Signal skifte Plads ved Vadsketni- 

gene. Den lykkelige Finder af cn Diamant paa mindst 171/2 Karat 

eller 1 Qvintin erholder sin Frihed og Tilladelse til at arbeite 

videre for egen Regning; for mindre, men dog værbifulbe. Stene er

holde Finderne passende Belønninger.

Hele DiamantprodUctionens aarlige Udbytte er gjennemsnitlig 

300000 Karat eller noget over 130 % dansk Vægt, men man fan 

ingen Forestilling gjorc sig om det nhyrc Arbeide, som Indsamlin

gen af disse faa Pund jrnaa, matglasagtige Stene koste. Tusinder 

af Negere maae arbeide strengt under Tropernes brændende Sol, be

vogtede af Opsynsmandenes ArgUsoine og ansporede til flittig So

gen af den altid aarvacigne Svobe, et Liv, der næsten var UUdhol- 

deligt, naar ikke Haabet om Belønning, ja maaskee endog om Fri

hed holdt Modet oppe og gjorde Arbcidet mindre trykkende.

Det er nu paa Tiden , at jeg afvæbner det Sporgsmaal, som  

maastee mangen af dem, mine Herrer, allerede længe i Tankerne 

har gjort mig: Hvad kommer det Indilstrien ved, at en Slump 

Negere blive plagede i det fjerne Amerika for at samle en faa Unyt

tig eller idetmindste Unødvendig Steen, som jo Diamanten er? Det 

er heller ikke den Side af Sagen, som ligger indenfor JndUstriens 

Omraade, men Amerika leverer fim Raastoffet, som Europæernes 

Klogt, Udholdenhed og Smag forstaaer at give cn Skjonhed og 

Glands, som gjore de store, jlebnc Diamanters Navne „Koh-i-Nur" 

„Lysets Bjerg" og „Sydstjernen" fuldkommen berettigede. Det er 

med andre Ord Slibningen af de raae Diamanter, som foranledige 

en meget betydelig Industri, der næsten ndelilkkende har sit Sæde i 

Amsterdam, men dog ogsaa drives noget i Antwerpen. Liverpool 

er den Plads i Europa, hvorhen alle Brasiliens Mdelstene sendeö, og 

disse gaae derfra næsten alle til Amsterdam, der er det forste Iv- 

veelmarked i Europa. Handelen dermed er næsten Udelnkkende i Jo

dernes Hænder, og ifølge statistisk-mercantile Optegnelser drive de 

10000 af Amsterdams 28000 Joder middelbart eller Umiddelbart 

Handel med raae og slebne LEdelstene.

Slibningen, der forst giver Diamanten fit rette Værd, er et 

Arbeide, der Udfordrer megen Erfaring og megen Taalmodighed.
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Den foretages Paa egne Slibemoller, hvoraf Amsterdam har fem, to, 
tilhorende Privatpersoner, de tre andre Diamanthandler - Compagniet. 

I disse fem Etablissements findes 872 Drejeskiver, der blive satte i 

Bevægelse af fem Dampmaskiner fra 6 indtil 60 Hestes Kraft, og 
henved 3000 Mennesker beskæftige sig med denne Industri. Hen- 
ved 300000 Karat raae Diamanter blive aarligt siebnc i Amsterdam, 
og, da Arbejdsomkostningerne omtrent ndgjore 6 Gylden pr. Karat, 
bliver Arbejdernes Fortjeneste ikke mindre end 1 Million 800000 
Gylden. Allerede denne betydelige Sum mantte berettige mig til at 
nævne Diamanten paa dette Sted, hvormeget mere fortjener den da 
ikke, at jeg dvæler lidt nærmere ved den, uaar jeg siger Dem, mine 
Herrer, at den aarlige OmscetningssUM i Diamanthandelen belober 
sig til 50 Millioner Gylden eller henved 38 Millioner Rigsdaler*).

Inden man skrider til den egentlige Slibning, bliver Diaman
ten forst raat tilhugget, om jeg maa Udtrykke mig saaledes; dette 
Arbeide Udfores i Regelen i de ovede Arbejderes Hjem. En vis 
Mængde raae Diamanter bliver dem tilveiet, som de levere tilbage, 
dcels som tilhnggede Diamanter, deels som Splinter og deels som 
Stov. Dette Arbeide Udfordrer megen Erfaring og Dvelse og har 
til Hensigt, ved at benytte Diamantens Spaltelighed efter dells 
Krystal forms Flader, at fjerne alle beskadigede og mindre skjonne 
Sider af den og forberede den til den anden Proces, Facetternes 

raa Tilflibning. Denne foretages ganske paa fri Haand; Arbejderen 
befæstiger to Diamanter i to fmaa Haandtag og gnider nu Begges 
Facetter imod hinanden; det affaldende Stov opfanges omhyggeligt, 
da det har en Værdi af 60 £ pr. Unce, circa 270 Ndl. pr. Lod, 
og det er det eneste Slibemateriale for Diamanten, man fjender. 
Naar Facetterne ere nogenlunde tildannede, bringes Stenene paa 
Slibemollen, for at modtage den egentlige Politur, hvorved dens 
Glands forst rigtig fremtræder. Enhver Arbeider har en horizontal 

Dreieskive af Metal foran sig; denne lober rnndt med en faa bety
delig Hnrtighed, at man undertiden har drevet det til 3000 Om

drejninger i Minutten. En lille Vcegtstang af Træ er anbragt saa
ledes over Drejeskiven, at Arbeideren har det i fin Magt at lade 
den trykke med forfljellig Kraft imod Skiven; det hoieste anvendte 
Tryk har været 15 1E. Et ejendommeligt Amalgam, det vil sige en

♦) Ester Archiv der Pharm., af Chambers Journal og Ameiican Journal of 

Sciences and Arts.
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L e g e r i n g  a f  Q v i k s o l v  m e d  e e t e l l e r  f l e r e  M e t a l l e r  e r  a n b r a g t p a a  

d e n  E n d e  a f  D c r g t s t a n g e n , d e r  v e n d e r  i m o d  D r e j e s k i v e n . D e t t e  

A m a l g a m  o p v a r m e s . D i a m a n t e n  b e f æ s t i g e s  d e r i , o g  n o g l e  s a a  

D r a a b e r  O l i e  e g  e n  l i l l e  S m u l e  D i a m a n t s t o v  b r i n g e s  p a a  D r e j e 

s k i v e n ,  d e r  N U  b r i n g e s  i  h u r t i g  R o t a t i o n  v e d  a t  s æ t t e s  i  F o r b i n d e l s e  

m e d  D a m p m a s k i n e n . V e d  a t  t r y k k e  V c e g t s t a n g e n  n e d  i m o d  D r e i e -  

s t i v e n , a f s l i b c s  D i a m a n t e n  a l d e l e s  b l a n k t p a a  d e n s  i m o d  S k i v e n  

v e n d t e  S i d e ,  o g  m a n  k a n  f a a e  e n  I d e e  o m  d e n  F o r s i g t i g b e d ,  h v o r 

m e d  d e t t e  A r b e i d e  m a a  U d f o r e s , n a a r  m a n  s e e r d e  U e n d e l i g t  s m a a  

m e d  m a n g e  F a c e t t e r  s i e b n e  D i a m a n t e r ,  s o m  d e  A m s t e r d a m m e r  E t a b 

l i s s e m e n t s  l e v e r e . T i l  P a r i s e r - I n d u s t r i - U d s t i l l i n g e n  v a r  d e r  s a a -  

l e d e s  s e n d t  s l e b n e  D i a m a n t e r  f r a  A m s t e r d a m , d e r  v a r e  s a a  s m a a ,  

a t  d e r  g i k  1 5 0 0  S i k r ,  p a a  e t  K a r a t ,  o g ,  n a g l e t  h v e r  e n k e l t  a f  d i s s e  

s a a l e d c s  i k k e  v a r  f t o r t  s t ø r r e  e n d  e t  a l m i n d e l i g t  S a n d s k o r n , h a v d e  

d e n  d o g  s n l d k o m m e n  a c c u r a t e  F a c e t t e r . D e n  W r e s m e d a i l l e ,  f o m  b l e v  

t i l d e e l t d e  A m s t e r d a m m e r  D i a m a n t s l i b e r e , v a r  s a a l e d e s  i s l l l d e s t e  

M a a l  f o r t j e n t ,  o g  d e r e s  O v e r l e g e n h e d  f r e m f o r  d e r e s  s a a  a t  s i g e  e n e 

s t e  C o n c u r r e n t e r , S l i b e r n e  i  A n t w e r p e n , s k a l e n d o g s a a  i  d e n  G r a d  

ß j e r c  s i g  g j a l d e n d e  i  d e r e s  P r æ s t a t i o n e r ,  a t  e n  d y g t i g  I n v e l e e r  s t a l  

k u n n e  k j c n d e  e n  i  A m s t e r d a m  f l e b e n  D i a m a n t f r a  e n h v e r a n d e n .  

D i a m a n t e r n e  t a b e  i R e g e l e n  v e d  S l i b n i n g e n  H a l v d e l e n  a f  d e r e s  

V æ g t ;  i  t i d l i g e r e  T i d ,  d a  S l i b n i n g e n  e n d n u  i k k e  v a r  b r a g t  t i l  d e n  

F n l d k o m m e n h t d  s o m  m i , c n b n u  l a n g t  m e r e . D e n  b e r ø m t e  f r a n s t e  

D i a m a n t  „ R e g e n t e n "  t a b t e  s a a l e d e s  n æ s t e n  t o  T r e d j e d e l e  a f  s i n  V æ g t ,  

h v o r i m o d  D r o n n i n g  V i c t o r i a s  s t o r e  D i a m a n t ,  K o h - i - N u r ,  L y s e t s  

B j e r g ,  d e r  v a r  s i e t  s i e b e n  o g  e n d o g  h a v d e  e n  l i l l e  R i d s e  i  S p i d s e n ,  

v e d  O m f l i b n i n g e n  k u n  b l e v  r e d u c e r e t f r a  e n  V æ g t  a f  1 8 6 7 1 6  K a r a t  

t i l  1 0 6 V 1 6 - D e t t e  A r b e i d e  b l e v  U d f o r t  i H r .  C o s t e r s  E t a b l i s s e m e n t  

a f  d e n  f o r s t e  K o n s t n e r  H r .  D o o r s a n g e r  i 3 8  D a g e , m e d e n s  R e g e n 

t e n s  S l i b n i n g  m e d t o g  2  A a r . T i l  K o h - i - N m s  S l i b n i n g  b l e v  d e r  

k o n s t r u e r e t e n  l i l l e  D a m p m a s k i n e  a f  4  H e s t e s  K r a f t ;  f o r  a t f j e r n e  

R i d s e n  m a a t t e  m a n  g i v e  D r e j e s k i v e n  d e n  f o r b a n s e n d e  H u r t i g h e d  a f  

3 0 0 0  O m d r e j n i n g e r  i  M i n u t t e n , o g  s e l v  d a  g i k  A r b e i d e t  k u n  l a n g 

s o m t . C m f ü b n i i i ß c n  l y k k e d e s  i m i d l e r t i d  f u l d s t æ n d i g t ,  s a a  a t  K o h -  i -  

N u r  n u  e r  e n  a l d e l e s  r e g e l m æ s s i g  B r i l l i a n t*)  a f 1 0 6 ’ / i 6  K a r a t s

* )  D i a m a n t e r n e  s l i b e s  p a a  f o r f f j e l l i g  M a a d e . N o s e t t e r n e  h a v e  e n  p l a n  

G r u n d f l a d e ,  o v e r  h v i l k e n  2  R a d e r  t r i a n g u l a i r e  F a c e t t e r  h æ v e  s i g ,  a f  h v i l k e  

d e  6  ø v  e t  i l e ,  S t j e r n e s a c c t t e r n e ,  l o b e  s a m m e n  i  e n  S p i d s . B r i l l i a n t e n s  

F o r m  k a n  m a n  b e d s t  t æ n k e  s i g  s o m  t o  a f s t u m p e d e  K e g l e r ,  h v i s  G r u n d f l a -
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Vægt eller lidt over 5‘/2 Qvintin. „Sydstjernen" veiede for Slib
ningen 254 Karat og efter samme 127 Karat eller 7 Qvintin. Den 

er ligeledes sleben i det Costerske Etablissement, og overgaaer ved 

sin fortrinlige Slibning ligesom Koh-i-Nm alle de enropæiske Son- 
verainers andre store, i ældre Tid slebne. Diamanter. Hvad de slebne 

Diamanters Priis angaaer, da pleier man at laxere en Steen paa 

eet Karat til 8 £ eller 70 Rdl., hvorimod en paa 2 Karat koster 

32 £ eller 280 Rdl. Værdien Udtrykkes saaledes bedst ved Forme- 

len: Vægtens Qiladrat X den som Eenhed satte Steens Priis — 
Værdien. „Koh-i-Nur" skulde herefter være 90000 £ værd og 
„Sydstjernen" 125000 £, men ved meget store Diamanter er Vær
dien ganske vilkaarlig; Koh-i-Nur er saaledes solgt for 6 Millio

ner Francs, og „Regenten" er opfort i den franske Negjerings Jn- 

ventarinmsliste over Kronjuvelerne endog til 8 Millioner Francs. 

Diamantens funklende Pragt træder imidlertid forst rigtig frem ved 

Indfatningen, og denne foranlediger igjen en meget betydelig In
dustri i alle civiliserede Stater. Diamanten, idetmindste den vand- 

klare Art, fattes i Regelen i Solv, hvorved dens Farveglands træ

der smukkest frem, hvorimod de andre Wdelstene af forste Rang som 

Rnbiner, Saphirer og Smaragder i giegelen fattes i Guld. Fransk- 

mændene vinde Palmen ogsaa i denne Retning som i Forfærdigel- 
sen af alle andre Smagens og Elegancens Luxnsgjenstande, og i de 

franske Juvelerers glimrende BøUtikkcr feer man, ved en smagfuld og 
konstnerisk Sammenstilling af de forskjelligt farvede Wdelstene, frem

stillet de meest pragtfillde Blomster, f. Ex. Isoser af Rubiner med 

Blade af Smaragder; midt i Rubinerne fünfter en Diamant af det 
reneste Vand, der i straalende, skinnende og hvid Farveglands næsten 

overgaaer Dllgdraaben, den skal forestille.
Foruden saaledes at være en roen Luxusgjenstand har Diaman

ten dog ogsaa cn ikke ubetydelig Anvendelse i det practiske Liv. An

vendelsen er begrundet paa dens Haardhed, og man benytter den 

saaledes til Tapleier i fine kronometre, til Boring i andre Wdel

stene og endelig til Spaltning af Glas. Raar en skarp Kant af en 

naturlig Diamantkrystal, helst af den Form med runbe Flader, fattet 

i et lille Haandtag, fores imod cn Glasplade, frembringer den en 

temmelig dyb Jkibse; ved et rask Tag brækkes Pladen efter Snittet, 

og herpaa beroer dens Anvendelse til Beskæring af VindUesglas og 

og tyndere Speilglas.

der stede sammen. Ester Fatningen er fan den overste Kegle, Kronen 

eller Pavillonen, synlig.
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Fra denne Kulstoffets glimrende Repræsentant i veen Form stal 
jeg nu tillade mig at introducere Dem hos dens mere beskedne, men 
mere almeennyttige, sorte Staldbroder Graphiten, der har sit Navn 
af det græske ypacpstv, at strive, — en Benævnelse, der passer godt 
til dens afsmittende Egenskab. Graphiten, maaskee mere bekjendt 
Under Navn af Blyant, sindes meget Udbredt, navnlig i England 
ved Borrowdale i Cumberland, ved Passau og Oberzell i Tydskland, 
i Osterrig og Spanien og Udenfor Europa navnlig i Grönland og 
Nordamerika.

Ligesom man har antaget Diamanten for Knlstof, der har været 
smeltet Under et uhyre stort Tryk, — en Hypothese, der dog er vanskelig 
at bevise, fordi Diamanten aldrig sindes paa sit oprindelige Sted, — 
saaledes har man med en hoi Grad af Rimelighed paaviist, at Gra
phit er Steenknl, der ligeledes har været Udsat for en meget stærk 
Underjordisk Hede, idet Steenkillslag, navnlig i Nordamerika, gaae 
over i Graphillag, og den omgivende Bjergmasse, Porphyr, er dan
net ved Smeltningen af andre Steenarter. Graphiten findes i Na- 
turen af meget forstjellig Reenhed; den reneste indeholder 96 p. Ct. 
Kulstof og er langt blödere end den urene. Graphitens Anvendelse 
i Indnstrien beroer paa dens afsmittende og fedtagtige Ådre og dens 
Jldfasthed. Den rene Graphit anvendes i stor Mængde til Blyanter, 
deels Udsavet i tynde Stænger og deels pulveriseret og formet ved 
et Bindemiddel og senere indfattet i en blod Træsort, til de bedre 
Blyanter sædvanlig Cedertræ. BlyantindUstrien er meget betydelig 
og drives i alle Europas Stater, her i Danmark cndogsaa med 
Held, saa at de danske Blyanter ere vel renommerede, og cndogsaa Ud
satte for at eftergjores i Udlandet. Graphiten anvendes ligeledes i 
tor, fiintmalet Tilstand som Antifrictionsmiddel, navnlig hvor Træ 
griber i Træ, og, blandet med Fedtstoffer, som Maskinsmorelse i den 
videste Udstrækning. Graphitens fuldkomne Jldfasthed gjor den, 
blandet med ildfast Leer, fortrinlig skikket til Smeltedigler, og i 
PassaU og Oberzel ere saaledes betydelige Fabriker heraf. (Sn 
meget almindelig mindre Anvendelse for Graphiten er til Pnds- 
ning af Kakkelovne og andre Iernvare, til hvilket Brng den flint« 
malede Graphit formes i fiirkantede Stykker.

Graphiten kan ligeledes fremstilles ved Konst. Naar Klllstof 
ved en eller anden chemifk Proces Udskilles, f. Ex. ved Afkøling af 
store Masser Stobejern, der indeholder en betydelig Mængde Klllstof, 
fleer Udskilningen aldrig som Diamant, men derimod altid som 
Graphit i ftørre eller mindre Blade. Den saaledes dannede sonstige
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Graphit indeholder i Reglen lidt Jern, men har i øvrigt samme 
Egenskaber som den naturlige.

Jeg kommer nu til den tredie og vigtigste af de allotropiske 
Former, hvorunder Klilstoffet fremtræder i Naturen, Steenkullene. 
Under denne Skikkelse fremkalder det ikke Industri paa samme Maade, 
som dets to tidligere nævnte Repræsentanter, Diamanten og Gra
phiten, der foranledige den ved at blive overforte i en ædlere Form, 
men det er som Brændemateriale, at det er aldeles Uundværligt og, 
faa at sige, er en Basis for al Indnftri.

Jeg vil her ikke videre fordybe mig i Killformationens Mysterier, 
men blot anfore, at Steenkullene ere Levninger af en Planteverden, 
der ved en Naturrevolution for Menneskets og de hoiere Dyrs Ska
belse er gaaet til Gnmde. De kæmpemæssige Planter, som bedækkede 
Jordens Overflade paa den Tid, havde et ganske ejendommeligt Ådre, 
og horte til Plantefamilier, hvis Individer vi nu i Regelen kun 
sinde som Urteagtige Baxter. Jordskorpens betydelige Varme, hid- 
rorende fra den indre glodende Kjerne, der dengang var langt storre 
end NU, Atmosphærens Rigdom paa Kulsyre, og de gunstige Fngtig- 
hedsforhold fremkaldte en Drivhnustemperatur, langt hoiere end Bar
men i Tropernes Urskove, og medens Kulstoffet gav de skovdannede 
Lepidodendrer, Sigillarier og (Salamifer deres colossale Former, be
friedes Atmosphæren lidt efter lidt fra Kulsyren, og forberededes til 
at blive respirabel for de kommende Dyrgenerationer. Havet be
dækkede en storre Deel end nu af Jordens Overflade, og ikke langt 
Under dens paa fine Steder vel neppe størknede Skorpe glodede vor 
Klode endnU ligesaa stærkt, som da den blev til. Den Jordrevolution, 
der odelagde hiin gamle Planteverden, er maaskee opstaaet af en 
Kamp imellem disse to modsatte Elementer — en Kamp paa Liv 
og Dod imellem Ild og Vand. Vnlcanffe Ernplioner vare dengang 
langt hyppigere end nu; flydende Ildmasser brode frem og modte 
det Uhyre Verdenshav, Vandet skummede og kogte, slukkede tildeels 
den vnlcanske Ild og styrtede igjennem de aabnc Kratere ned i Jord
klodens hvidglødende Indre. Sprængt i Atomer flyngedes Vandet 
tilbage, en uhyre Explosion som af Millioner sprængte Dampkjedler 
rystede den hele Klode, Overfladen revnede, flydende, halvsmeltede og 
glodende Steenmasser kastedes omkring milevidt. Havet veeg tilbage, og, 
hvor der var Hav, blev der Land, og hvor der var Land, blev der Hav. 
Skammende og sydende sogte det sredlose Element sig cn Plads, 
oversvømmede Alt, bortskyllede Jordklodens mægtige Vegetation, og 
drev den sammen i Uhyre Lag; nye Explosioner paafulgte, og glodende
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Masser kastedes ovenpaa Planterigets sammenhobede Levninger i et 

Uendeligt Omlæggelsens Chaos. Saaledes laa Jordkloden maaskee 
i HilndredetUslnder af Aar, for at see det samme mægtige RatUrspil 
gjentaget, og Lagene af him svundne Planteverdens, af glodende 
Bjergmasser'forkullede og sammentrykkede, Levninger sprængte og for- 

Ddte faa chaotisk, som vi sinde dem mi; men midt i al sin ødelæg
gende Storhed, beskrev Natmen selv sin Daad og ristede Rnner i 
Bjergenes Indre, som Nutidens Videnstaber efter mange Aartnsin- 
der forstaae at tyde. Selve Steenknllene eller rettere sagt de den 
ledsagende Skifte ere overalt bedækkede med Aftryk af de Planter, 
som dannede hiin Tids svnndne Vegetation; Geologien og Botaniken 
ere gaaede Haand i Haand, og NesUlratet af deres forenede Be
stræbelser er Kjendskab til 1000 Arter af SteenkUlformationens 

Planter.
Alle Plantedele ere sammensatte af de fire Grundstoffer, Kulstof, 

Brint, Ilt og lidt Kvælstof. Kalstofmængden i tort Træ naaer ind

til Halvdelen af dets Vægt, men den Udfordrer dog en langsom Aar- 
tusinder gammel Transmiltationsproces, for at Udskille Kulstoffet i 

Form af Steenkill. See vi hen til vore Torvemoser, da have vi et 

Billede af. hvilket Prodnct en langsom Hensmnldring af de Torve
massen dannende Planter kan frembringe, men der er dog en himmel- 
viid Forfljcl imellem den lose brune Torv og de faste sorte Steen- 
ful. Er Torven derimod frembragt mider saadanne Forhold, at den 
har erholdt et betydeligt Tryk af paaleirede Sand- eller Lcermasser, 
har den allerede antaget en fastere Form og morfere Farve (Mar- 
torv) og ligner nu næsten Brmmkul, en yngre flutart, der indeholder 

indtil 75 p. Ct. Ktllstof, medens den sædvanlige Torv kun indehol
der 60 p. Ct. Ktllstofmcrngdtn er her stegen paa LUftarternes Be

kostning, og tage vi nu desuden i Betragtning de Aartnslnder, som 
Steenkulsformationens Planter have ligget i Jordens Indre, de 
Uhyre Tryk og de mægtige plntoniske Pirkninger, der have befordret 
de nævnte Lnftarters Udsondring, faa kunne vi sorstaae, hvorledes 

Steenkullenes Structnr er blcven haard og fast, deres Farve sort, 

og at deres Knlftofgehalt er steget til 5 p. Cl. af deres Bægt. Den 
tilsyneladende Ddelæggelse af en heel Vegetation, hvis Knlstof vi nu 

brage som Steenkill, har saaledes i Forsynets Haand været en For

holdsregel, hvis Diisdom vi nu tilfalde ffatte. Den famme styrende 
Haand, der endnu den Dag i Dag leder de store Floders Vande, 
lader dem træde over deres'Bredder og skylle Aarhnndreder gamle 

Træer med sig i et saadant Antal, at de famle sig udenfor Flod-
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mundingerne som svømmende Oer, — den samme styrende Haand 
leder Strømningerne i Havet og lader dem fore de samlede Driv- 
tommermasser til de fjerne trælose Polarlande, og giver derved Menne
sket Midler til at modstaae Polarklimaets frygtelige Kulde. Hvad 
der saaledes skeer endnu i vor Tid, det er skeet for Aartnsinder siden 
ved den Iordrevolntion, der odelagde den daværende Vegetation, ikke 
for blot at tilintetgjore den, men for at opbevare dens Uhyre Kul- 
stofrigdom til Brug for de kommende Tider. Naturen tilintetgjor 
aldrig, den lader aldrig noget ganske forsvinde, men den drager ndaf 
den tilsyneladende Ddelæggelse nye Stoffer ind i det store Kredslob, 
— en Sandhed, vi idelig ved Betragtning af Naturen fee gjentaget. 
Selv NU, hvor vi bruge Utrolige Masser af Steenknl i alle mutige 
Diemed, forsvinder Intet af deres forffjellige Bestanddele, ikke et 
Gran gaaer tabt i Naturens store HnUsholdning, men Killstoffet 
bliver ved Optagelse af Atmosphærens Ilt til Kulsyre, og den Kiil- 
lene næsten altid i ringe Mængde vedhængende Brint til Pand, me
dens Asken tilbageholder de tilfældige, faste Uorganiske Bestanddele. 
Kulsyren decomponeres af Planternes Livskraft i Kulstof og Ilt; det 
Forste optages af dem og danner saaledes Træ paany, som det alt 

tidligere engang har gjort for Aartvsinder siden, hvorimod Ilten igjen 
vender tilbage til Sutten, faa at cn stadig Ligevægt vedligeholdes. 
Det ved Forbrændingen dannede Vand gaaer over i Atmosphærens 
Fugtighed og bidrager tilligemed det af Jordens Overflade overalt 
fordampende Vand til Dannelsen af de atmosphæriske Nedflag.

Den ved Forbrændingen frembragte Varme betinger Steen- 

knllenes Anvendelse, og det er en Selvfølge, at de paa Grnnd af 
deres Vigtighed overalt efterspores, hvor man med nogenlUnde Sand
synlighed kan vente at finde dem. I Tydskland er der navnlig paa 
mange Steder foretaget cn Mængde tildeels planlose Boringer for 

at sinde Kvl, — Forsøg som blive forstaaelige, naar man tager i 
Betragtning, at Killlagene meget vel kunne bearbejdes paa eet Sted, 

men ikke egne sig dertil paa et andet nær derved, idet de meget ofte 
kile sig Ud og ophore, eller have Spring, det vil sige ere forskudte 

saaledes ved Iordrevolutionen, at Lagene ikke mere funne gjensindes. 
For at oplyse, hvor megen Værdi et Kullag paa sine Steder kan 

have, vil jeg blot mifore, at man i Diickinsield i Chesshire i Eng
land fornylig efter 12 Aars Arbeide og med en Bekostning af 100000 £ 
bar fuldendt cn Schacht, der vistnok er den dybeste i Verden, nemlig 
6S61/2 engelske Alen. Tager man dertil endml i Betragtning de Uhyre 

Vanskeligheder, som Kullenes Brydning foraarsager, det besværlige
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Grilbevand, der ligesom Knllene maa hæves op ved Dampmaskiner 
fra flige Dybder, og de hyppige Explosioner af brændbare Luftarter, 
hvorved ikke blot enkelte Arbeideres Liv sættes i Fare, men endog 
hele Gruben knnde styrte sammen, hvorved Hundreder af Menneskeliv 
ere gaaede tabte, -- ligger det klart for Dagen, at det Materiale, 

som man saaledes med Livsfare og Utrolig Moie soger i Jordens 

Indre, maa være af en uhyre og gjennemgribende Vigtighed.
De nylig nævnte brændbare Lvstarter hidrøre fra Lamner imellem 

Kullene. Idet nemlig Kulstoffet af de Steenkullagene dannende Plan
ter har isoleret sig, er en Deel deraf samtidig lraadt sammen med 
den frigjorte Brint deels til det alle Steenklll mere eller mindre led
sagende Bitllmen eller Iordharpix, og deels til en Luftart, saakaldet 

let Kulbrinte. Denne, som i Bjergværkssproget kaldes „schlagende 
Wetter", „feuriger Schwaden", “feu tenon’’ “fire damp , findcs i 

Aabningerne imellem Lagene og træder ved Sprængningen af Knllene 
nd i Schachterne og blander sig der med den atmosphærifke Luft. 

Selv i ringe Mængde er den skadelig for Aandcdrcettet, og man har 

derfor ved sonstig Ventilation maattet sorge for Lnftens Forbedring. 

Den lette Knlbrinte er i og for sig brændbar, og brænder med en 
blaaagtig lidt lysende Flamme; blandet med den atmosphcrriske Luft 

og antændt, exploderer den med Voldsomhed, og, da i fiukjruberne 

Arbeidet selvfølgelig maa foretages ved konstig Belysning, ei natnr- 
ligviis Faren for Antændelsen af den lette kulbrinte særdeles stor. 
Ded almindelige Lamper skeer Antændelsen saaledes sieblikkelig, og 

frygtelige Explosioner opstaae, hvorved hele ©ruber ere styrtede sam
men og have begravet samtlige Arbejdere. Da construerede Davy 

sin berømte Sikkerhedslampe, der bestaaer af en lille Olielampe, der 
overalt er omgivet med et meget flint Metalnæt. jßjcnncni dette 
funne Erplofioner ikke finde Sted, fordi Metalnettet afføler Luft
blandingen faa stærkt, at den ikke kan brænde, og der sinde derfor 
kun smaa Detonationer Sted inden i Lampen, naar den bringes i 
en explosibel Luftart. Arbejderne kunne saaledes trække sig tilbage 

i Tide, indtil Ventilationen har forbedret Luften; men uagtet de godt 

kjende Faren, er deres Ligegyldighed for den dog saa stor, al man 

paa mange Steder ved at lægge Laaö for Lamperne maa hindre dem 

i at aabne dem, en Handling der i et Nu kan med fo te deres egen 

Undergang.
Ere nu Knllene endelig efter Moie og Kamp bragte til Jordens 

Overflade, begynder et nyt Liv for at fore dem videre. Jernbaner 

fore Steenknllene, navnlig i England, til Udskibningsstederne, hvor
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T u s in d e r a f S k ib e v e n te P a a d e m , fo r a t s p re d e d e m o v e r n æ s te n  

a lle J o rd e n s R a u b e . F o r a t n æ v n e e t E x e m p t! p a a d e t L iv , s o m  

K lile x p o r te n f ra G rilb e d is tr ik te rn e fo ra n le d ig e , v il je g b lo t h e r a n 

fø re , a t a le n e L o n d o n o g S y d -E n g la n d s K u lfo rs y n in g b e s k æ ft ig e r  

8 0 0 S k ib e , d e n s a a k a ld te K U lfla a d e , a f h v is B e s æ tn in g E n g la n d re -  

c ru tc rc r s in e b e d s te M a tro s e r . S to rb r it ta n ie n s u n d e r jo rd is k e S k a tte  

c re G ru n d la g e t fo r d e ts R ig d o m  o g M a g t; th i V æ rd ie n a f d e ts  

B je rg v æ rk s p ro d llc te r b e lo b s ig i A a re t 1 8 5 6 t il d e n U h y re S u m  a f  

2 7 5 M illio n e r N d l., h v o ra f K n lle n e s  B æ rd i n n m e r if f v e l f im  re p ræ 

s e n te re d e d e 1 5 0 M illio n e r , m e n p a a e n M a a d e d o g ø g s a a b e tin g e d e  

R e s te n ; th i u d e n S te e n k u l —  in g e n M e ta lp ro d n c tio u , o g E n g la n d s  

M e ta lr ig d o m  v ild e  v æ re e n d o d S k a t, n a a r d e t ik k e t ie d e K u lle n e  

t i l E rts e rn e s U d s m e ltn in g . D e n h e le K n lp ro d U c tio n b e lo b s ig i 

A a re t 1 8 5 6 t i l 6 6 M illio n e r T o n s , m e d e n s d e t h e le ø v r ig e E u ro p a  

fu n p ro d u c e re d e 2 0 M illio n e r T o n s .  *)

*) En Tov — 2000 D.

D e r k a n n a tm lig v iis ik k e v æ re T a le o m h e r a t g a a c n æ rm e re  

in d p a a a t o m ta le d e fo rs k je llig e  In d v s tr ig re n e , h v o r i K n lle n e f in d e  

A n v e n d e ls e , d a d e b rn g e s s a a g o d ts o m  i d e m  a lle , m e n m a n k a n d o g  

k la s s ific e re A n v e n d e ls e n a f K n lle n e n o g e t, o g b e tra g te d e m  e n te n l ig e 

f re m  s o m  B ræ n d e m a te r ia le , s o m  V a rm e k ild e , e lle r s o m  M a te r ia le t i l  

d e ra f a t f re m s til le P v o d U c te r v e d d e n tø rre D e s til la t io n , t i l G a s -  

U d v ik lin g  o g  d e n s  B ip ro d U c te r , h v o r til n a v n lig  d e b itu m in ö s e  K u l o g  

S k ifre e g n e s ig b e d s t. D e n fo rs te A n v e n d e ls e k a n ig je n b e tra g te s  

f ra  to S id e r ; e n te n b e n y tte s d e n v e d K illle n e s F o rb ræ n d in g  f re m 

b ra g te V a rm e l ig e fre m  i f le re fo rs k je llig e In d ilftr ig re n e , s o m  f . E x .  

v e d a lle m e ta lln rg is te O p e ra tio n e r , fa a fo m  E rts e n s I io s tn in g , M e ta l-  

U d s m e ltn in g e r , J e rn - o g  M e ta ls to b e r ie r , S m e d n in g , o . s . v ., e n d v id e re  

v e d G la s fa b r ic a t io n e n , F a y a n c e - o g P o rc e la in s fa b r ik e rn e , T e g lv æ r 

k e rn e o g fa a f re m d e le s , e lle r o g s a a b e n y tte s K u lle n e t i l D a m p 

m a s k in e r l it a t f re m b rin g e  m e c h a n is t K ra s t o g p a a  c n b ill ig e re o g b e -  

q v e m m e re  M a a d e  e rs ta tte  d e n  k o s tb a re  A rb e jd s k ra ft v e d  ly d ig e , v illie lo s e  

o g  U træ tte lig e  M a s tin e r , d e r in g e n  a n d e n  F o d e  b e h o v e  e n d  V a n d  o g  K u l.  

D e t  v a r  I  a  in  e  s  W  a  t  t  s  G e n i, d e r lo s te  d e n n e  In d u s tr ie n s  s to rs te  O p g a v e  

o g  læ r te  d e n  fo rb a v s e d e  M e n n e s k e h e d  a t læ n k e b in d e  d e n  f ly g tig e  D a m p  o g  

g jo re  d e n t i l e n v illig  A rb e id e r i J n d n s tr ie n s  T je n e s te ; V e rd e n s  fo rs te  

M e c h a n ik e re k a s te d e s ig o v e r Id e e n , o g M ittä te rn « ? d e ra f c re d e  

tu s in d e r o g a tte r tu s in d e r D a m p m a s k in e r , d e r e re ' s p re d te o v e r a lle  

V e rd e n s d e le , s o m re p ræ s e n te re r M illio n e rs H æ n d e rs A rb e id s k ra ft .
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A lene i E ng land benytte r S ilke -, U ld -, B om u lds- og  Lccrredsm ann fac- 

tlire rne M ask ine r a f 161,435 H estes K ra ft, der sæ tte 33 x/2 M illion  

S p ind le r i B evæ ge lse og  desnden beskæ ftige  682 ,000  A rbe jde re . D am pen  

er e t a ls id ig t A gens, der ligcsaa le t fo rm aaer a t træ kke den arm tykke  

Je rns tang som den s ine M eta ltraad , hvo rm ed v i ove rsp inde Q vin ten  

paa vo re V io line r, ligesaa le t sp inde r L in iesk ibe ts A nkertong som den  

fines te C ytraad , og som ligesaave l fo rm aaer a t lo fte en „Lev ia than"  

i V ande t, som a t flibe F acette r paa den U endelig lille knap syn lige  

D iam an t. M en ikke b lo t læ nke t til s it S ted v irke r D am pen som  

M enneske ts U træ tte lige  A rbe jde r, ne i! R obert F n lton gav  D am pen  

V inge r, og hans lille D am per, der 1807 fo r fo rs te G ang k lø vede  

H ildson -F lodens V ande , er nu b leven U dvik le t til N utidens kæ m pe 

m æ ssige D am psk ibe , der m ed T us inde r a f H estes K ra ft trodse V er-  

densbave ts B o lge r, og fo re a lle vo r K lodes R aasto ffe r og a lle Indn --  

s triens F rem bringe lse r fra og til a lle Jo rdens Lande . E n M æ ngde  

F orsø g b leve g jo rte , fo r ogsaa a t benytte D am pen som M otor fo r 

Locom otiver, dog d isse havde a lle den F e il, a t de ikke benyttede  

S porve ie . D a kastede S tephenson s it m æ gtige G en i i V æ gtskaa len , 

han beaandede de dode Z ernm asse r og gav dem L iv og B evæ ge lse . 

H vad  F ill ton havde  begynd t til S oes, de t fu ldendte S tephenson til 

Lands, da han 1814 byggede s it fo rs te Locom otiv . T ræ kke v i en  

P ara lle l im e llem dengang og nu , da ere R esulta te rne i S andhed  

fo rbanstude. M edens S tephenson ene  byggede s it Locom otiv fo r a t 

flæ be G ods, da Ingen v ilde bctroe s it L iv til s lig en H e lvedes-M a 

sk ine , og de t langsom t bevæ gede s ig henad de fu lfrfom m cn t horizon 

ta le S kinne r, en G jenstand fo r næ sten a lm inde lig M istillid , —  fa re  

nu Locom otive r i T ns indv lls m ed M illione r M enneske r og a lle N atn -  

rens og V erdens indU striens F rem b linge lse r m ed L indens H nrtighed  

hen ove r B jerge og D a le , F lode r og H ave, —  In te t s tandse r Loco - 

m otive ls F art; ligge r e t B je rg i P e ien , b live r cn m ile lang T unne l 

s laae t iß jcnncm de t, og er de t fo r s to rt, da fa re v i hen ove r de t som  

ved S em m ering i de jn liske A lpe r.

' O g a lt D ette sky ldes D am pen , denne a lm æ gtige M oto r, der i 

N aü lrens H aand rys te r Jo rdk loden og kaste r dens g lodende Indvo lde  

ho it op ig jennem  V u lkanernes K ra te re , og sp rede r O de læ gge lse og  

U ndergang trind tom kring ; her er den den raa U tæ m m ede N atnrkra ft, 

m en i IndU ftriens H aand er den tæ m m et a f M enneskets S n ille og  

K log t, og dens Id ræ t s tille og frede lig . I u ta llige M ask ine rs S kik 

ke lser lade r Indnstrien D am pen fo ra rbe jde a lle N atn rens R aasto ffe r 

til nyttige P roducte r, og D am psk ibe og Locom otive r g jo r den til
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fine taalmodige Lastdragere, der maa forsyne den med de Raa- 
materialer, den bruger, og siden flæbe dem bort i forædlet Skikkelse 
til nære og fjerne Consumenter.

Men Dampen, hvorledes Udvikle vi den? Derpaa er Svaret 
let, altid ved Kulstoffets og det ledsagende Brints Forbrænding; 
enten vi som Brændemateriale Under vore Dampkjedler bruge Stem- 
kul eller Trækul, Brænde eller Torv, i alle Tilfælde er det Brænde- 
materialets Kulstof og Brint, som ved Optagelse af Lnstens Ilt, under 
Dannelsen af Kulsyre og Vand udvikler den Varme, der frigjor 
Dampen. I Brænde, Torv og BtUUnknl sindes forriden Knlstoffet 
ikke Ubetydelig Mængde Brint, der altsaa virksomt deeltager i Varme- 
udviklingen, men i den for nævnte Anthracit, der navnlig i Amerika 
bruges meget som Brændsel endog til HUUsholdningsbrng, naglet 
den just ikke er let at antænde, findes slet ingen Brint, og i vore sæd
vanlige Dampskibs- og Smedeknl kun Ubetydelige Qvantiteter; altsaa 
hidrore Steenkllllenes Darmeildvikling fim fra Knlstoffets Forbræn- 
ding; i ethvert Tilfælde beroer den ved et Brændeinaleriale Udviklede 
Barme ene og alene paa den Iltmængde, det fortærer Udefra, og det er 
forsaavidt ganske ligegyldigt, om Ilten fortæres afKulstof eller Brint; 
enhver i selve Brændematerialet indeholdt Zltmængde ligesom ogsaa 
hygroskopisk Fligtighed er derimod absolut skadelig, og Varmemængden, 
som Udvikles, bliver netop saameget mindre, som den indeholdte Ilt
mængde repræsenterer. Da Steenkullene imidlertid paa lidt nær erc reent 
Äulitof, saagobtfom ingen Ilt indeholde, og de heller ikke erc modtagelige 
for hygroskopisk Fngtighed, som vore andre Brændselsmaterialer, ere de 
det fordeelagtigste Brændsel, som vi kunne anvende, og de blive 
derfor forbrugte i uhyre Masser. Hvis Natnren ikke havde gjemt 
store Perioders Ktilstofmasser i sit Jndre, og vi saaledes ikke havde 
Stecnklil, men ene vare henviste til Brænde og Torv, vilde snart 
Jordklodens Skove blive ryddede og Torvemoserne opfkaarne, Brænd
selet vilde fordyres i en uhyre Grad og efterhaanden ganske flippe. 
At der Under saadanne Omstændigheder ikke vilde kunne tænkes paa 
at benytte Dampmaskiner i den Udstrækning som nu, er let forstaae- 
ligt, og det indUstrielle Liv, som nu ved Kulstoffets eller rettere ved 
Steenkllllenes Hjælp er vakt, vilde aldrig være fremtraadt.

Uagtet SteenkUllene saaledes maae betragtes som den rigeste 
Varmekilde til Menneskets Brug, maa man dog ikke Undervnrdere 
de meget betydelige Knlstofmængder, som de levende Planter byde 
os. Brænde og Torv ere imidlertid, som alt nævnt, meget tilboielige 
til at tilbageholde Filgtighed, og, hvad vi kalde tort Brænde inde-
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holder endnu 25 P.Ct. Vand. Til adskillige indUftrielle Oiemed, hvortil 
Brændet -ruges, fordi det giver en saakaldet lang Flamme, er denne Tor
hed ikke tilstrækkelig, og i Glashyttcrne Udtørrer man saaledes Brændet 
endog til en begyndende Fork»kling. Det saaledes torrede Brænde 
giver en halv Gang mere Varme end det Utorrede. Ved Stem
ning og Presning af Torvemassen har man ligeledes opnaaet at be
stie ben fra Jord, Sand og Fugtighed, og den saaledes pressede Torv 
har næsten Steenkullenes Haardhed.

Da Bnlgen af Slecnkul Undertiden medfører Ulemper saasom 
Rog og Lllgt af brændt Svovl, afsvovles eller forcokes de enten i 
egne Ovne, Cokesovne, eller i Gasfabrikkerne med Afbenyttelse af 
Blprodncterne, Belysningsgas, Gaskalk, Kultjære og Ammoniakvand, 
hvorved man erholdcr de saakaldte Cokes eller Cinders, der navnlig 
finde Anvendelse i Lokomotiverne, hvor rygende Steenkul vilde genere 
Persontrainene formeget. Den samme Proces foretages med Torv, 
dog mest for Biprodnctets, Paraffinets Skyld, der anvendes til meget 
smnkke Lys, og hvis Fremstilling navnlig i Irland har fremkaldt en 
livlig Industri, medens et lignende Anlæg her i Landet ikke synes 
at ville faae Fremgang. Bed Træets ForkUlling enten paa den raa 
empiriske Maade i Miler eller i egne Ovne med Opfangning af Bi
produkterne Træalkohol, Eddikesyre og Tjære, erbolder man de befjcnbte 
Trækill, der, naar de ere vel Udbrændte, endog give stærkere Varme 
end Steeuknllene. Træknllene anvendes i ftor Mængde i de trærige 
Egne som Brændsel til mange indnstrielle Diemed, navnlig til mindre 
Metalmassers Smeltning, Lodning, Fortinning og desl.; blive tillige 
benyttede som Affarvnings- og Desinfections-Midler, og have des- 
ilden en meget betydelig Anvendelse til KrUdt, hvortil især de lette 
Træsorters svagt brændte Kul benyttes.

Ved en Ufuldstændig Forbrænding af harpixagtige Træarter i 
egne Ovne dannes fonibcn Tjære en tyk sort Nog, som ledet igjen- 
nem store Beholdere afsætter det medrevne Knlstof i Form afKjonrog, 
der tillige altid indeholder nogle Kulbrinteforbindelser. Disse give 
det et ejendommeligt fedtagtigt Ådre, der skader dets Anvendelse 
til Malerfarve; ved Ombrænding befries Kjonrogm fra Knlbnnte- 
sorbindelserne og gaaer derpaa i Handelen som sort Malerfarve Under 
forskjellige Navne. En finere Art Kjonrog dannes ved at opfange 
Soden, der fremkommer ved Sesamoliens Forbrænding, og giver 
navnlig i China Anledning til en egen Industri, Fabrication af 
Tusch.



49

. ®en ved Trækullene nævnte affarvende Virkning have imidlertid 
de saakaldte Beenkul i en langt home Grad; de erholdes ved For- 
knlling nf de ftorre Dyrs Knokler i egne Ovne, hvorved et værdi
fuldt Biprodnct, kulsyret Ammoniak, erholdes. Veenklillene indeholde 

et betydeligt Qvantlim phosphorsyret og kulsyret Kalk, fra hvilken de 
i enkelte Tilfælde befries ved Behandling med Saltsyre, Udvadskning 

og Torring; i Regelen anvendes de derimod ligefrem i grovt kuilset 
Tilstand og sinde en meget betydelig Anvendelse i SUkkerraffinade- 
rierne til Sukkerets Affarvning.

Det er ikke blot i de her nævnte forskjellige allotropiske For

mer, at Kulstoffet griber ind i det hele industrielle Liv; dels For
bindelser med Ilt navnlig Kulsyren danne en stor Mængde Salte af 
technist-chemiff Vigtighed. Potaske og Soda anvendes i mangfoldige 
industrielle Diemed, og deres Tilvirkning, navnlig Sodaens, beskæftiger 

meget Udstrakte Fabriker især i England og Skotland; det kulsure Am
moniak tilberedes ligeledes i chemiske Fabriker, hvorimod den kulsmeKalk 
findes i mægtige Lag som Levninger af Undergaaede Koraldyrs Byg
ninger og Inflisoriers Skaller. Den kul sure Kalk anvendes i den 
blode, hvide afsmittende Form som Kridt; den graae fastere Varietet 
foranlediger den overalt drevne Kalkbrænding, hvis Product, den 
brændte Kalk, er af Uberegnelig Vigtighed. Det knlsure Blyilte eller 

Blyhvidt tilvirkes i egne Fabriker i Holland, England og Frankrig 

og har en betydelig Anvendelse som Malerfarve.

Diose cre de vigtigste af Kulstoffets Ilteforbindelser; føler jeg 
fyertü endnu dens Brinteforbindelse, Belysningsgassen, hvis Frem
stilling næsten foretages i hver By af nogenlunde Størrelse i Europa 

og Amerika, og saaledes foranlediger en meget udbredt Virksomhed, 
troer jeg ikke at sige for meget, naar jeg i Henhold til mit Tidli
gere tillægger Kulsloffet en nhyre, gjennemgribende Betydning for
del industrielle Liv, og kalder det den egentlige Livskilde til Derdens- 
indUstriens nuværende Opsving.

Tredie Mode.

Tirsdagen den 21de September Kl. 9l/2.

Direktem Hellmann indkrcrver Wndringsforflag til Udkastet til 
Resolutionen i deil igaar forhandlede Sag om Skoler for vordende 
Indvstridrivende. Han meddeler dernæst, at Garver Albech fra

(4)
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Svendborg har onflet at reise en Discussion om Behandlingen 
af vore Prodncter som Handelsvarer, navnlig af Skind. Der vil 

da være Leilighed for andre IndUstridrivende at bringe deres særlige 
Fabrikationsgrene nnder Omtale og fremkalde bestemte Udtalelser om, 
hvad Handelen fordrer af vore Prodncter, for at de funne concurred 

med fremmede.
Det andet i Programmet opstillede Forhandlingssporgsmaal:
„paa hvilke Maader kunne vore private Pengeinstitnier 

lette Omsætningen for de Industrielle, 05 kan Oprettelsen af 

Lreditfrreninger for Fabriker ansees fom snskelig? 

sættes nnder Discnssion.
Konstdreier Schwartz dirigerer.
Grosserer Julius 9?éc (Kjobenhavn): Som Ordforer ved Be

handlingen af den foreliggende Sag skal jeg tillade mig at ind

lede DiscUssionen med et Par Bemærkninger.
Da Penge, som er en Regulator for alle Værdier og tillige selv 

en Værdi, er et af de vigtigste DrivehjUl i den in-Ustrielle Virksom

hed, saa folger heraf, at det er af største Vigtighed for Zndtlstrien, 
at Adgangen for solide og dygtige Industrielle til at erholde de for 
dem nødvendige Pengelaan bliver saa let som mulig. Det maa 
derfor være af Interesse at undersøge, om vore private Penge-In- 
stitUter virke, hvad de formaae, for at lette Omsætningen for de IndU- 
stridrivende. De vigtigste private Penge-Institllter hertillands ere 
som bekjendt: Sparekasserne, Disconto-Bankerne og Cre- 
ditforeningerne. Sparekasserne, som forst fandt Udbredelse 

i England, indfortes hurtigt derfra til de fleste civiliserede Lande. 
I Danmark betragtede man dem i Begyndelsen som Institllter, der 

ndelUkkende havde til Hensigt at fremme Sandsen for Sparsomme- 
ligheden i Folket. Man tog derfor ikke i Betænkning at indsætte 
Pengene til Forrentning i Statskassen. Derved tabte Landet, idet 
Pengene droges Ud af Circulation, i alt Fald fra den Egn, i hvil
ken de indsamledes; ogsaa Statskassen, som forrentede Kapitalerne, 
tabte herved, idet man af Frygt for Opsigelse ofte lod Pengene hen
ligge «frugtbare, og endelig erholdt Sparekasserne en lavere Rente 

af Statskassen, end de kande have faaet ved Udlaan selv imod den 
bedste Sikkerhed, og de havde altsaa herved et indirecte Tab. Stor- 

ftedelen af Sparekassernes Midler ere efterhaanden blevne Udtagne af 
Statskassen; fun nogle faa Sparekasser have endlm Kapitaler inde- 
staaende i Statskassen, og det vilde sikkert være ønskeligt, at ogsaa 

disse Udtoges deraf, især paa en Tid da der trindt om i Landet er
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Trang til at erholde Pengelaan selv imod god Sikkerhed, medens 
derimod Statskassen har en saa ftor Kassebeholdning, at ben i Ud
landet maa discontere Vexler mod en lav Rente. Størstedelen af 
Sparekassernes Midler er imidlertid som sagt nu udtagen af Stats
kassen og Udlaanes i Almindelighed mod Sikkerhed i faste Ejen
domme og mod haandfaaet Pant. Nogle Sparekasser befatte sig 
vel ogsaa med at discontere Vexler; men det forekommer mig, at 
Interessenterne have et Krav paa, at Midlerne kun Udlaanes imod 
Sikkerhed. Ved Discontering af Vexler Udsætte Sparekasserne sig 
alt for meget for Tab; ved indtrædende Kriser rystes let Tilliden, 
Opsigelse af store Summer vil da neppe Udeblive, og megen For
styrrelse bliver Folgen heraf. Derimod forekommer det mig, at 
Sparekasserne binde Udlaane de i en Række af Aar opsamlede tem
melig betydelige Overskud til Haandværkere og andre mindre, især 
begyndende. Næringsdrivende mod Cantioner af vederhæftige Mænd. 
I Hamborg bestaaer der flere Jnstituter, som eie temmelig betyde
lige Kapitaler og som Udlaane disse paa den anførte Maade. Laanene, 
hvoraf svares en moderat Rente, tilbagebetales med visse Procent 
aarligt. Disse Institnter have hidtil intet Tab havt herved. Mange 
dygtige Mænd ere ved disse Laan blevne ftemhjulpne og Mange, 

som herved ere blevne hjulpne, ere senere blevne antagne som Ga
ranter for nye Laantagere. Det er især det Slags Laan, som solide 
Begyndere af Haandværksstanden trænge til. Mindre Haandværkere 
ere i Almindelighed ikke tjente med at erholde Penge mod Vexler. 
De indvikles ved Vexel-Engagements, hvortil de i Almindelighed 
ikke funne have noget noie Kjeudskab, i mangehaande Vidtløftigheder 
og paatage sig strengere Forpligtelser, end de selv i Almindelighed 
have nogen Anelse om. Man vil maaflee indvende, at Sparekas
serne med deres Overskud ikke kunne Udrette meget; men da Over- 
flndet alene ved Kongerigets Sparekasser er over en halv Million 
Rigsdaler, faa vil det indsees, at der dog kan virkes endeel dermed. 
Selv et lille Laan, ydet paa den af mig her antydede Maade til en 
Begynder, som har ærlig Villie til at arbeite sig frem, kan oste 

give Anledning til hans Opkomst. Man maa jo i det Hele onffe, 
at Enhver, som ikke har Formne, begynder i det Mindre og fsrst 
Udvider sin Pirksomhed efterhaanden, som hans Evne tillader det. 

Benjamin Franklin fortæller, at han paa en Tid, da han ikke var 

rig, men dog onskede at Udrette saa meget som muligt med det Li
det, han knnde undvære, uMaante til en Bekjendt 100 Dollars paa 
den Betingelse, at Laantageren, naar han faae sig istand til at imd-

(4*)
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være dem, stnlde laane dem videre til en Mand, som var unter 

samme Omstændigheder, og faa fremdeles. Han haabede „ved denne 
nye Maade at laane Penge Ud paa" at funne med en lille Sum 
hjælpe Mange. Naar nu Sparekassernes Overskud ndlaantes paa 
saadan Maade, som det fleer ved de af mig omtalte Laane-Institn- 
ter i Hamborg, faa vilde sikkert Mange, som enten nu heelt afholdes 
fra at begynde nogen selvstændig Virksomhed eller som begynde Un
der uheldige Forhold, blive fremhjUlpne. Discontobankerne, hvis 
Virksomhed jeg nu skal tillade mig at omtale, have Udfoldet megen 
Virksomhed. Den forste private Discontobank hertillands oprettedes 
i Odense, og efterhaanden er der oprettet saadcmne Banker i de fleste 
storre Byer. Disse Banker have ikke alene anbragt deres Actie- 
kapitaler i Vexler, men de have tillige, soniden at modtage store Ind- 
sknd, hvormed de have disconteret, ved Rediscontering Udvidet deres 
Dexel-Engagements. Disse Banker ville i Fremtiden sikkert snarere 
indskrænke end Udvide deres Virksomhed. Det maa ogsaa ansees for 
ønskeligt, at Bankerne ikke, ved en for vidt dreven Rediscontering og 

ved at modtage nbegrændsede Indflud, Udfolde en Virksomhed, som 
ikke ftaaer i et passende Forhold til Størrelsen af deres Aktiekapi
taler; ville de Udvide deres Virksomhed, faa bor de forst foroge de
res Actiekapitaler, men under de nnværende Pengeforhold vil dette 
sikkert falde vanskeligt. Fabrikanterne, som tilligemed de Handlende 
have modtaget megen Assistance af disse Banker, funne derfor neppe 
vente forøgede Laan af dem, og Haandværkere bor som sagt i Al
mindelighed, saavidt muligt, helst nndgaae at laane paa Vexler. Af 

Creditforeninger har man hertillands som bekjendt 3, nemlig 1 
for Dstifterne, i hvilken saavel Kjobstad- som Landeiendomine opta
ges, og 2 for Jylland, af hvilke den ene uMuffenbe er for Land
ejendomme og den anden for Kjobstadeiendomme. Disse Foreninger 
ere ved deres StatUter forhindrede fra at optage Fabriker, og det er 
derfor tidligere blevet foreflaaet at oprette en særskilt Credikforening 
for Fabriker. Det kan imidlertid ikke nægtes, at der for Oprettel- 
sen af en saadan Forening stiller sig flere væsentlige Hindringer i 
Dcien, og at Tidsomstændighederne i det Hele ikke ere gnnstige for 
Oprettelsen af nye Creditinstituter. Den Vanskelighed, som strax 

moder ved Oprettelsen af en Creditforening som den nævnte, bestaaer 
i at sinde gode Regler for Taxationen af Fabriker. Værdien 
af en Fabrik beroer nemlig mere end en Land- eller Kjobstad- 

eiendom paa Tidsomstændighederne, og er ofte tillige tildeels af- 
hangig af Fabrikantens Dygtighed. Der gives imidlertid dog ad-



53

Willige industrielle Anlæg, som vort Land ikke kunne Undvære, og 

lorn saaledes kunne antages til enhver Tid at have en virkelig Værdi 
En Creditforening for Fabriker bvrde derfor fun optage saadanne 
Anlcrg, som ere Ulindværlige for Landet, og selvfølgelig fun saadanne, 
hertil hore Grnnd og Bygninger. Der maatte tillige betinges en 

noget høiere Rente og hurtigere Amortisation end ved de navnte tre 
Creditforeninger, og endelig vilde det, for at Obligationerne knnde 

nyde Tillid og finde Afsætning, være nødvendigt at normere For- 
eningens ^tonelic. Del vilde maaskee have været ønskeligt, at de 

nuværende Clcditforeningers Størrelse ikke havde været ubegrændset; 
thi Hovedgrnnden til deres Obligationers temmelig lave Cours maa 
vel netop soges i den Omstændighed, at man ikke forud har fastsat 

en Norm for hver Forenings Størrelse. De øvrige Bestemmelser, 
som gjalde for de nuværende Creditforeninger, burde i det Væsent
lige ogsaa gjalde for en Creditforening for Fabriker.

Kjobmand Bicrfrcund anseer det for givet, at Fabrikanterne 
hertillands ikke saaledes Understottes af Pengemand som andre Steder, 

og maa sinde det særdeles ønskeligt, om der kan ydes dem den for- 
nodne Assistance; men nærer paa den anden Side Tvivl om, at det 
lader sig gjore at oprette Creditforeninger for Fabrikanter hos os 

allerede af den simple GrUnd, at Danmark ikke er noget Fabrikland, 
faa at Sagen neppe vil finde Indgang. Det efterstræbte Maal, at 

yde Fabrikanterne Lettelse, vil formeentlig kunne naaes paa en 
simplere Maade, og Midlet dertil maa da ndgaae fra Fabrikanterne 
selv. De bor nemlig funne blive enige med sig selv og indbyrdes 

om, hvorledes de ville drive deres Forretning. Man tor Uden Tvivl 
gaae nd fra, at den, der anlægger og driver en Fabrik, er i Besid
delse af de fornodne Nessonrcer, hvad enten han nu selv tier dem 
eller har tilvejebragt dem ved Laan; men den store Gene for Fabri
kanten bertillands ligger i den Maade, hvorpaa han faaer Betaling 
for de Varer, han leverer. I andre Lande stiller Forholdet sig saa

ledes, at han UdelUkkende er Fabrikant; han har alene at modtage 
sine Ordres, Commissionairerne komme til ham og kjobe Varerne, og 
han faaer sin Betaling om kort Tid. I England præsteres Betalin
gen i Regelen 14 Dage, efter at Varerne ere leverede, eller i det 

hoieste maa Fabrikanten lade sig noic med en 3 Maanedcrs Bezel. ' 

Hos os derimod maa Fabrikanten tillige være Kjobmand, og det er 

deri, at Ulykken ligger. M er det vistnok vanskeligt under vore 
smaa Forhold at bringe det dertil, at Fabrikanten Udelukkende 
bliver Fabrikant; men de bor sorge for at indrette sig saaledes, at
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be, hver Gang de levere deres Barer, fun strlge pr. Eontant til 

hvem det end er, — mnligen mod en Rabat, som allerede nu 
finder Sted, men desværre fun i ringe Udstrækning — eller mod 
tre Maaneders Accept. Naar et saadant Princip kUnde indfores, og 
Fabrikanterne strengt overholdt det, saa vilde de være faa betydeligt 
lettede i deres Virksomhed, at de kunde drive deres Forretninger med 
storre Kraft nden kreditforeninger, som navnlig i nærværende Die

blik ville være særdeles vanskelige at kalde tillive.
Tømmermester Meyer (Kjobenhavn) mener, at man nærmest 

maa have sin Opmærksomhed henvendt paa den Side af Sagen, der 
angaaer Midler til at skaffe den dygtige unge Fabrikant eller Haand- 
værker Penge til sin Drift. Han vil i denne Henseende foreflaae, 
at man skal soge at benytte Discontokasserne efter en mere udstrakt 

Maalestok. Naar Haandværkeren har modtaget Bestilling paa en 
Entreprise, og har fluttet en Accord eller Contract derom, bor han 

funne deponere denne i en Discontokasse istedetfor en Bexel, og imod 
at tilstaae Discontokassen visse Procenter gjennem den faae Ud
betalt de Penge, som han efterhaanden bruger tit at betale sine Ar
bejdere med, og tilsidst, naar Arbeidet er Udfort, det tilbagestående 
Belob, der tilfaldet ham efter Fradrag af Discontokassens Fortjeneste. 
Det er vel saa, at det har sine store Vanskeligheder at tilvejebringe 
den forste Kapital, der ndfordres, for at man kan nedsætte sig; men 
noget Værktsi er det dog muligt,at komme i Besiddelse af. Derimod 
ligger der en langt storre Vanskelighed for Haandværkeren deri, at 
han, naar han forst faaer lidt Arbeide, mangler Driftskapital, og 
denne Ulempe kan man komme over ved det antydede Forslag.

Cand. Marius Gad har opfattet Hr. Meyers Forflag som 
en Plan til at give Forsknd paa Arbeide. Det kan nu meget godt 
lade sig gjore ved en Privatmand, der note kjender de Personer, 
hvem han giver Forskad; men for et offentligt InstitUt vil det være 
meget vanskeligt at skabe en Control, som kunde bevirke, at den til- 
staaede Credit ikke blev i allerhøjeste Grad misbrngt. Det maatte 
gjores til en nødvendig Betingelse, at der fra Instittttets Side holdtes 
stadigt Tilsyn med, at vedkommende Arbeidscontract til enhver Tid 
virkelig overholdtes, saa at Forsklldet ei kom til at staae i et altfor 
stort Misforhold til det efterhaanden præsterede ProdUct; selv om dette 
kunde gjennemfores, kunde der opstaae saa mange tilfældige Hin
dringer for Arbejdets FUldforelse, at al Sikkerhed forsvandt. Med 
Hr. Bi erfr en nd maa han være ganske enig i, at det er onsteligt 
for den JndUstridrivende med nogenlunde Sikkerhed at kunne beregne,
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til hvilken Tid han kan vente atter at faae sin Udestaaende Kapital 
til egen Raadighed, og at en væsentlig Hindring for de JndUstri- 
drivende her i Landet netop bestaaer i, at der saa ofte sælges paa 
aldeles los Credit, og at det endog ligefrem betragtes saaledes, at, 
selv om der sælges, som det hedder paa 3 eller 6 Maaneder, behover 
man dog ikke at regne det saa nsie. Have vi til den Tid anden 
Bnlg for vore Penge, tænker saare ofte Skyldneren, eller er det 
os vanskeligt at skaffe Penge tilveie, saa kunne Vedkommende vente. 
Hvad Ordførerens, Hr. Rse's Foredrag angaaer, da deler Taleren 
ganske den Mening, at Sparekasserne ikke alene skulle have det Die- 
med at samle de fmaa Kapitaler og bringe dem frem for Dagens 
Lys, men at de tillige skillle bidrage til at lette Omsætningen, men 
man maa dog huske paa, at deres Hovedoiemed altid maa blive at 
samle og sikkre de smaa Kapitaler. Sparekasserne maae altsaa for
nemmelig see paa streng Sikkerhed, og der er derfor ikke meget at 
vente af deres Virksomhed til Lettelse for Omsætningen, om der end 
kan være endeel at gjore. Han troer neppe, at hele Overskildet bor 
anvendes paa den antydede Maade. Om Discontokasserne yttrede 
Ordføreren, at han ikke troede, at deres Virksomhed klinde ventes 
synderligt Udvidet, ja, han meente endog, at den mutigen vilde blive 

noget indskrænket. Forsaavidt der derved er tænkt paa Rediscon- 
tering, som er et af de Midler, hvorved Discontokasserne have Ud

videt deres Virksomhed, idet de derved have bragt deres Kapitaler 
til at virke, som om de belob det Dobbelte eller endog derover, da 
er det vistnok rigtigt, at dette ialtfald ikke bor drives ester nogen 
stor Maalestok, da Risicoen er for stor; men, forsaavidt der er Tale 
om at modtage Indflnd, da kan Virksomheden mange Steder betyde
ligt Udvides, og det er hans Haab, at det vil skee. Et vigtigt Mid
del tll at fremme Jndskndene, er netop at sorge for en hoi Grad af 
Sikkerhed. Naar man veed, at Discontokasserne ere saaledes ind

rettede, at man vanskeligt Udsættes for Tab, saa er der stor Opfor
dring til at benytte dem til Forrentning af en lille Kapital, da der 
ikke gives nogen lettere Maade til at gjore denne ftUgtbringende. 
Naar den Ulykkelige Krisis's Virkninger forst have tabt sig, og Kapi

talerne atter voxe, er det at haabe, at der vil blive en stærk Til
strømning til Discontokasserne, og naar disses Forretningsgang er 

baseret paa fornuftige og solide Grundsætninger, er Faren ci stor, 
naar ei et betydeligt Misforhold mellem GrUndkapital og modtagne 
IndskUd fremkommer. Hvad Creditforeninger angaaer, da er han 

ikke alene enig med Referenten, at Sagen har sine store Vanskelig-
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heder, men maa endog lægge en endnU stærkere Vægt paa disse 
Vanskeligheder. Han troer ligefrem, at de ere umulige. Hvad der 

gjor Creditforeningerne hensigtsmæssige for faste Eiendomme, kan 
nemlig ikke finde Anvendelse med Hensyn til Fabriker: det er den
særlige Sikkerhed, der er tilstede baade for Creditor og Debitor,

hvorpaa det kommer an. For Creditor er den naturligvis af 
Yderste Vigtighed, men Sikkerhed er ligesaa vigtig for Debitorerne,
thi de flulle svare Alle for Een og Een for Alle, og det fan fim
lidt hjælpe at faae et Laan, naar man skal modtage det i Obliga
tioner, der maae sælges til en meget lav Cours. Naar man be
tragter de UUværende Creditforeninger for faste Eiendomme, er det 
vel faa, at den meget stærke Overstromning af Obligationer, som 
kommer frem i hver enkelt Termin, er af stor Betydning, men paa 
den anden Side vedbliver der dog at bestaae en stadig Sikkerhed, 
naar man ganer nd fra, at Taxationerne Udfores nogenlunde samvit
tighedsfuldt. Dertil kommer, at ved faste Landejendomme kan man 
til hver given Tid nogenlimde beregne Værdien, den er altid omtrent 
ens — om ikke i hver Mands Haand, faa dog forsaavidt Uafhængig 

af Gieren, som Mange kunde træde i hans Sted og Udbringe det 
samme Udbytte som han — og naar der er Eiendomme paa saamange 
Hænder som i Creditforeningen, kan et forceret Salg af en enkelt Ejen
dom ikke tænkes at ville trykke Prisen synderligt. Ped Fabriker der
imod afhænger Værdien i en saa overordentlig Grad af vedkom
mende Fabrikants Personlighed, og det ikke blot af hans Egenskaber som 
Fabrikant, men tillige af hans Egenskaber som Entrepreneur, som 
Bestyrer. Om han er nok faa duelig en Arbejder og Mester i sit 
Fag, Udfordres der derhos den Egenskab hos ham, at han er en 

duelig Driftsherre. Hvori skulde dernæst Sikkerheden bestaae, som 
Fabrikanten kunde byde? Redskaberne, Maskinerne flides hnrti'gt op, 

og efter nogle Aars Forlob blive de maaskee mindre brugelige, fordi der 
er gjort en Opfindelse, som formindsker den gamle Maskines Værdi. 
At stille Sikkerhed i Varerne er ogsaa en mislig Sag, thi Fabri
kanten kan ikke undvære fine Varer, han maa nødvendig have Naa- 
dighed over dem for at kunne afsætte dem, som det er ham bedst 
tjenligt. Ester alt det Anforte saae Taleren derfor ikke rettere, end 

at Fabrikanten maa for en stor Deel være henviist til den personlige 
Credit; han maa soge at faae sit Papir disconteret ved enDisconlo- 
kasse — og saadanne findes jo næsten nu overalt — hvor man vil 

være saa temmelig noie bekjendt niti) hans Personlighed, hans Dyg

tighed, hans Pengekræfter og Kapital. Naar der vises nogen For-
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sigtighed, hvad man vist vil have lært at vise efter den sidste Krisis, 
idetmindste for nogle Aar, saa ligger der heri et hensigtsmæssigt 
Hjælpemiddel.

Meyer kan ikke med Hr. Gad troe, at der ikke skulde ligge 
tilstrækkelig Sikkerhed i en om et Arbeide affluttet Contract eller 
Accord. Der kan lkke være større Risico for en Discontokasse 
at indkassere Belobet efter en saadan Accord end ved, som den 
gjor, at indkassere Vexler for Private. Discontokassernes Be
styrere maa antages at have Udstrakt Personalkundskab, og hos dem 
knnde Begynderen derfor vente at fa ae god Underretning om de Folks 
Soliditet, som han tager Arbeide fra. Vilde en Discontokasse ikke 
antage et Papir som det ofte antydede, saa var der al Grund 
for Haandvcerkeren til ikke at indlade sig med Papirets Udsteder. 
Han troer, at hans Forflag vil vise sig at være practisk, og det vil 
yde den begyndende IndUstrielle stor Hjælp, idet ban paa denne 
Maade forstrækkes med, hvad han Uge for Uge skal brnge. Credit- 
foreninger derimod knnne ikke være til synderlig Nytte, thi de laane 
ikke nd Uden imod haandfast Pant i (Stenbomme eller Sligt, og det 

medforer mange Omkostninger, megen Tidsspilde og mange Vanskelig
heder for den Industrielle.

Ree vil vel give Hr. BierfreUnd Ret i, at det vilde være 
ønskeligt, om det blev mere Skik og Brug at sælge pr. Con- 
tant; men han er overbeviist om, at den Indtlstridrwende, som 
vilde holde strengt paa dette Princip, maatte snart i en betydelig 
Grad indskrænke sin Virksomhed. Man maa ogsaa tænke paa Kjo- 
berens Dnsker og Interesse, og det var da klart, at Afsætningen 
vilde betydeligt formindskes, naar der fim knnde kjobes mod contant 
Betaling, ligesom ogsaa kun Faa vilde indlade sig paa i alle Til
fælde at acceptere en tre Maaneders Voxel. Hr. Meyers For
flag vil neppe nogen Discontokasse gaae ind paa. Allerede Be

nævnelsen paa disse Institutioner taler imod et saadant Arrangement, 
tbi „Disconto" er fim Navnet paa den Rente, der hæves af en 

Vexel, og heri ligger en klar Antydning af den Virksomhed, 
hvortil Discontokasserne ere henviste. Men dertil kommer, som Hr. 
Gad har bemærket, at Deponeringen af en Contract ikke afgiver til

strækkelig Sikkerhed. Naar Hr. Gad med Hensyn til Talerens 
Nttringer om, at endeel af Sparekassernes Midler, navnlig deres 
Oversklld, bor anvendes til Udlaan, imod at der af Laantageren 
stilles en personlig Garanti, har bemærket, at det ialifald var for 
meget at anvende hele Overfllldet paa denne Maade, saa maa han
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(Taleren) være af en modsat Mening. Han troer, at Sparekasserne 
funne anvende hele deres Overskrid og maaskee endog noget mere paa 
den angivne Maade, og at det vilde kunne stifte overordentlig megen 
Nytte for begyndende Industrielle. Det er blevet yttret, at Begyn
dere altid have saa mange Midler, som de behove til at begynde med; 
men man glemmer, at der ere Mange, som flet ikke kunne komme 
til at begynde, fordi de mangle Kapital til at indlede en Virksom
hed, og i denne Retning knnde der ydes ikke ringe Hjælp fra Spare
kassernes Side. Hr. Gad fremhævede, at Sparekasserne ved Siden 
af deres Bestemmelse at virke som LaaneinstitUter fsrst og fremmest 
have til Formaal at samle Kapitalerne, og at de derfor maae see 
saa meget paa Sikkerheden. Der kan imidlertid ikke være Grand 
til at frygte for Tab, naar man veed, at der i Hamborg har bestaaet 
Laane-JnstitUter i mange Aar, som have virket paa den foreflaaede 
Maade, og at disse, saavidt vides, aldrig have lidt Tab ved deres 
Udlaan. Den samme ærede Taler maa have misforstaaet ham, naar 

han tillægger ham den Yttring, at Discontokasserne ikke bor Udvide 
deres Virksomhed. Han har fun sagt, at det var ønskeligt, at de 

ikke Udstrakte deres Forretninger, dersom de ikke samtidigt forogede 
deres Actiekapital. Det er nemlig nødvendigt, at ben Kapital, hvor
med der virkes, staaer i et passende Forhold til Actiekapitalen. Hr. 
Gad mener, at der er Fare ved Rediscontering, men ikke ved at 
modtage Indlaan. Taleren derimod troer, at, naar der modtages 
IndftUd til et Belob, der ikke staaer i Forhold til Actiekapitalen, 
bliver Risicoen omtrent den samme som ved Rediscontering. I 
Gjennemsnit have Discontokasserne virket med en Kapital, der var 
langt over tre Gange saa stor som den, de eiede; vilde man nu 

modtage Indsknd i et saadant Omfang, at Belobet f. Ex. blev det 
Firedobbelte, saa nyttede det fun lidt at indskrænke Redisconteringen. 
Naar man altsaa gaaer Ud fra, at der vel bor modtages Indskud, 

men at da disse skulle staae i Forhold til Actiekapitalen, og man 

derhos maa erkjende, at Tidsomstændighederne for Dieblikket ikke ere 
gunstige til at faae Aktiekapitalerne forogede, saa tor man ikke for 
M Ferste vente sig nogen foroget Virksomhed fra Discontokassernes 
Side. Om Kreditforeninger for Fabriker har han allerede tidligere 
udtalt, at Sagen i og for sig har mange Vanskeligheder, og at disse 
blive endnu storre Under de nuværende Forhold. Han kan derimod 

ingenlUnde ansee dem for UMUlige. Hr. Gad lagde især Vægt paa 

den Sikkerhed, som faste Eiendomme frembyder. Han (Taleren) har 
jo imidlertid fun havt saadanne Fabriker for Die, til hvilke der horer
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faste Ejendomme. Gads Bemærkninger om den Garanti, der ligger 
i Fabrikantens personlige Dygtighed, falde sammen med Talerens tid
ligere Mtringer. Det har so netop været hans Tanke, at der fim 
flillde vælges saadanne Fabriker, hvis Værdi ikke i hoi Grad er 
afhængig af Fabrikantens Personlighed, og som desuden ere af 
den Beskaffenhed, at de efter de bestaaende Forhold aldeles ikke 
kunne Undværes. Som Exempler paa saadanne vil han nævne 
Moller, Teglværker, Kalkbrænderier, Jernstøberier og lignende. At 
Sagen, fom sagt, har sine Vanskeligheder, og at disse forøges ved de 
nærværende Conjuncturer, har det aldrig kunnet falde ham ind at 

benægte.
Meyer troer ikke, at der kan lægges faa stor Vægt paa Navnet 

Disconto, som den sidste Taler syntes at ville lægge derpaa. Men 
ialtfald kan der jo ved Siden af Discontokassen godt tænkes at 
bestaae en Laanekasse, som træffer saadanne Arrangements, som 
de af ham antydede. I Hamborg oprettedes saadanne Laane- 
kasser efter Branden; Haandværkerne hentede her hver Loverdag deres 
Penge. Saavidt han veed, bestod der tre saadanne InstitUter i 

Hamborg.
R6e gjor opmærksom paa, at de af den sidste Taler nævnte 

Laanekasser i Hamborg ere forskjellige fra de af ham omtalte. Han 

har fim talt om nogle hamborgske Jnstituter, der uMaane deres 
Penge paa samme Maade, hvorpaa han mener at Sparekasserne ber 
Udlaane deres Overskud. Med Discontokasserne, som ere byggede 
paa Actier, er det en ganske anden Sag, thi de maae jo fornemmelig 
have Actionairernes Interesse for Die, og med denne stemmer det 

ikke at foretage saadanne Udlaan.
Bierfrcnnd kan ikke med Hr. Roe mene, at der næsten er 

ligesaa ftor Fare ved at modtage Indskild Ud over et vist Belob 

som ved at drive Rediscontering. Det er Nedisconteringen, der 

har været Skyld i, at en stor Deel af disse Institnter ere komne i 
Forlegenhed, Uagtet flere af dem ikke have drevet den i noget stort 
Omfang; men der fan ikke drages nogen Parallel herimellem og Mod
tagelsen af Indskud. I samtlige bestaaende Discontobanker staae 

JndflUdene i et vist Forhold til Actiekapitalen; Forholdet er omtrent 

som tre til to, lidt storre eller lidt mindre. Men der kan ingen 

Fare være ved at modtage nok jaa mange Indskud, da det maa 
være Bestyrelsens Opgave at anvende dem paa en fornuftig Maade. 
Det vilde endog være et stort Gode for et saadant Institut at faae 
Indskud i det Uendelige. Hr. Meyers Forflag vilde fremkalde store
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Vanskeligheder, og skulde det faae practisk Betydning, maatte der ind
rettes en Art Assurance, som vilde medfore et kompliceret Maskineri. 
Talerens eget Forslag er neppe blevet opfattet rigtigt af Referenten. 

Det er sandt, at den Fabrikant, som nu vilde stille contant Betaling 
som Betingelse for sine Kunder, samtidigt med at hans ßoncurrcnter 
lode det gaae i den gamle Slendrian, rimeligviis vilde gaae til- 
grUnde. Men den i Vinter modtagne Lære bor dog opfordre til at sætte 
Reb i Seilene, og Taleren troer, af, naar Fabrikanterne bleve enige 
om at stille t - vel ikke meget strenge Betingelser, thi Isen maa ikke 
brydes paa eengang, — men dog strengere Betalingsvilkaar end de 
nnværende, saa at de ialtfald kvude gjore Regning paa at have deres 
Penge til en bestemt Tid, saa vilde der være Udrettet meget, og det 
funbe lade sig gjore. Ktlnderne vilde vel maaskee ikke synes derom; 
men det vilde dog ikke vække stor Forargelse, thi de maae kunne 
indsee, at Fabrikanten virker nu under andre Forhold end tidligere. 

Dertil kommer, at Sagen vilde være til Gavn for selve Kmlderne, 
thi, hvad der har været til Skade i Vinter, er, at Ktlnderne have 
været overlæssede med altfor store Lagere, og naar man vidste, at 
der blev stillet strengere Betingelser, vilde man ogsaa indrette sig Paa 
anden Maade. Kjobmændene ville være langt bedre farne, naar de 
betale til en vis bestemt Tid og holde deres Lagere i Forhold til 
deres pemniaire Midler. Creditforeninger kunne ikke realiseres i 
nærværende Dieblik; han troer derfor, at hans Forflag vil være 
bedst tjenligt baade for Fabrikanterne og for det Almindelige.

Hellmann seer i den hidtil forte Discussion et talende Vid
nesbyrd om, at det idag forhandlede Sporgsmaal i lang Tid har 
været et brændende, og at det er heldigt, man her har bragt det 

paa Bane. Angaaende Sagens Historie meddeler han folgende Op
lysninger: Allerede i 1844 havde Industriforeningen erkjendt, at 
Oprettelsen af en Laanekasse var ligesaa nodvendlg for IndUstri- 
drivende som for Handlende, og, da man for den kjobenhavske Han
delsstand og tildeels for Udenbyes allerede havde et Hjælpemiddel i 
Centralkassen, tænkte man paa at fremkalde et lignende for de IndUstri- 
drivende. IndUstriforeningen erhvervede et Privilegium, erholdt Fri

tagelse for Brugen af stemplet Papir og flere BegUnstigelser, og Ud
stedte derefter en Actieindbydelse. Det viste sig imidlertid snart, at 

man nok vilde tegne Actier, men helst i Forlystelsesforetagender, ikke 
i PengeinstitUter, og Sagen dode hen. I 1853 reistes Sporgs- 
maalet atter, og denne Gang bragtes det frem af Fabrikanter, 

medens der tidligere især var Tale om Haandvcerkere. Nogle og
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tredive Fabrikanter traadte sammen, valgte en Comitee og Udstedte 
en Indbydelse til at danne en Creditforening. Man tænkte her
ved Udelnkkende paa saadanne Fabriker, hvortil der horte faste Ejen
domme, men vilde ikke ndelnkke disse Fabrikers andre Værdier, Raa- 
stoffer osv. Det fremtraabte nu, at de smaa Fabrikanter, som Intet 
eiede, vare meget villige til at gaae ind paa Foretagendet, men de, 
der fllllde lægge Ryg til for at bære det solidariske Ansvar, holdt sig 
tilbage. Sagen dode atter hen. Omtrent paa samme Tid havde 
man felt Nødvendigheden af at hjælpe paa Haandværksstauden ved 
en Laanekasse, og den private Laanebank blev da oprettet med en 
Kapital af 20,000 Rdl. Den var nærmest beregnet paa at gjore Udlaan 
i smaa Smnmer til Haandværkere og andre Næringsdrivende imod 
antagelig Sikkerhed og den mnligst billige Rente; men denne Plan 
blev snart opgiven, og, istedetfor en Laanekasse for Handvcerksstanden, 
fik man et Pengeinstitut for dem, der ville have gode Renter af 
deres Penge. Dette altsaa til Orientering. Mail kan af det saa- 
ledes Fremstillede Uddrage den Lære, at, vil man oprette Anstalter, 
hvor Fabrikanter og Haandværkere funne soge Hjælp, maa man forst 
sikkre sig for, at Anstalterne komme til at virke for disse, paa det at 
Diemedet ikke stal aldeles forfeiles. Bedst vil man Uden Tvivl naae 
Formaalet, naar Haandvccrkerne og Fabrikanterne selv oprette en 
Laanekasse. „Hjælp Dig selv, saa hjælper Dig Gud," — det er 
den GrUndsætning, der har gjort den engelske Nation saa ftor, som 
den er. Sporger man, hvorledes man stal gaae frem for at staffe 
Midlerne tilveie, saa viser Taleren atter her, som ved en tidligere 
Lejlighed, tilbage til Associationen. Lidt funne de Fleste Undvære, 
og slaaes alle disse Smaasnmmer ^sammen, kan der dog maaflee 
komme en ganske kjon Skilling Ud, tilstrækkelig til Grilndfond for en 
saadan Kasse. Men Anvendelsen bor være ikke saa lidet forskjellig 
fra den Maade, man tidligere har tænkt sig. Bi funne af England, 

og navnlig af Skotland, lære overordentlig meget i denne Henseende. 
Hvad der har hjnlpet den flotske Haandværksstand i saa hoi Grad, 
er den hensigtsmæssige Indretning af Bankerne; de ere ikke oprettede 
for at discontere DeLler, men for at give Credit. Man siger f. Ex. 
til en Haandværker, der vil etablere sig: Du har Credit for 500 Rd., 
naar Du stiller to agtede Mænd som Cautionister. Pengene faaer 
han dog ikke strax Udbetalt, men efterhaandm som han skal bruge 
dem, og han forrenter da natlirligviis ikke et større Belob end det, 
han har faaet udbetalt; faaer han en Regning betalt, kan han, ved 
at afbetale paa sit Forskud, formindske sine Forpligtelser. Det er et
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overordentligt Gode for en Haandværker at vide, hvor han saaledes 

kan gaae hen og hæve Penge, naar han flat bulge dem. Gjen- 
nemforelsen af denne Tanke vil uben Tvivl funne stifte betydelig 
Nytte. Man kllnde tildeels grUndlægge en saadan Creditforening 
ved Kapitaler, som de Vedkommende selv ydede i smaa maanedlige 
Jndfllld, der ikke maatte funne uddrages igjen, men fflllde ftaae hen 
som Sparepenge, som en lille Stamkapital. Saaledes skaffede de 
Paagjældende sig paa eengang en Sparekasse og en Credit. Han 
vil henstille til Overvejelse, om der ikke ad denne Vei kllnde gjores 

Noget for Haandværksstanden og Fabrikanterne.
Ree kan paa ingen Maade Underskrive Hr. Bierfreunds 

Uttring, at Discontokasserne gjerne kunde modtage Jndsklld i 
det Uendelige; der opstaaer, som alt yttret. Fare, saasnart Ind- 
sklldenes Belob ikke ftaaer i et passende Forhold tit Aktiekapitalen. 
(Bierfreund: Det kommer nok af sig selv). Dog vel ikke, naar 
Jndskudene flee i det Uendelige? (Bierfreilnd: Jo!). Taleren maa 
gjentage, at Discontokasserne hidtil allerede ere gaaede temmelig vidt; 

dersom de ganske ophore med Rediscontering funne de maaskee nok 
gaae noget videre med Modtagelsen af Jndsklld; men vedbliver Redis- 
conteringen, er det nødvendigt at indskrænke Modtagelsen af Jndfllld. 
Bankerne maae ikke gaae videre end at funne bibeholde den Tillid, 

som intet Pengeinstitut kan nudvcere.
Somfabrikant Names (Kjobenhavn) anseer Hr. Meyers For

slag for farligt. Sagen gik vel til Nod i Hamborg, men deels 
fandt her extraordinaire Forhold Sted, da den store Brand netop 
havde fremkaldt disse Indretninger, og deels blev det endelige Re- 
sUltat, at en Masse halvfærdige Bygninger maatte sælges Under 

Værdien af de Omkostninger, der vare anvendte paa dem. Der vil 
altid mode den store Vanskelighed, at halvfærdige Arbeider ikke kunne 
siges at have den Værdi, der svarer til det Udlæg, der er gjort. 
Hvad Discontokasserne angaaer, da ere de herlige Bnndsforvandte, 
saalæuge man (laaer i et godt Forhold til dem, men, naar de tage 
Magten fra os, da blive de let til arge Fjender. Han vil onske, 

at man i Regelen ikke vil benytte dem. Hr. BierfreUnds Forslag 
vil han inderlig gjerne see gjennemfort: men han frygter, at det 

horer til de ftomme Dasker, thi ingen Fabricationsgreen fan fritages 
fra Concurrence med Udlandet, og, da man ikke kan faae Udlandet 
til at fastsætte de fordrede Betingelser, maae vi vel altsaa see at 
lempe os efter Forholdene. Oprettelsen af Creditforeninger vil lige
ledes stede paa store Vanfleligheder, idet navnlig, som bemærket, de,
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der skUlle lægge Ryg til, vilde trække sig tilbage. Han seer saa- 

ledes ingen anden Udvei end at flaffe selve Fabrikerne Agtelse og 
Tillid, og om dette end for en stor Deel beroer paa de Personlig
heder, der ftaae i Spidsen, saa er det dog ogsaa et vigtigt Moment, 
at Fabrikerne selv staae paa en funb og solid Grand og stolte sig 
til de naturlige Forhold. Man bor altsaa stræbe hen til, at Fa
brikerne ikke skulle være sonstige Planter, og et Skridt hertil er Be
stræbelsen for at tilvejebringe en mere fornuftig og liberal Toldtarif, 
saa at Fabrikanterne ikke behove at frygte, at et Pennestrøg ftal 
berøve dem hele deres Virksomhed. Dette Punkt kommer vel senere for, 
men han har troet, at det ogsaa fortjener ved nærværende Sporgsmaal 
at bemærkes, at, naar Fabrikerne hovedsagelig ere grnndede paa Landets 
Forhold, ville de nyde storre Agtelse og som Folge deraf ftorre Credit.

Marius Gad skal, efter at der er blevet Udtalt saamange 

Indvendiger imod Hr. Meyers Forflag, endnu fun gjore opmærk
som paa, at en Vexel ikke, som fleet er, kan stilles sammen med 
Accord paa Arbeide, thi ved den sidste mangler den strenge Vexelret, 
og en Vexel hviler desuden i Reglen paa den ForUdsætning, at de 
Værdier, som begnlnde sammes Udgivelse, ere tilstede i Virkeligheden 
om end ei disponible; en Accord er derimod kun en Forpligtelse til 

i Fremtiden at producere Noget. Sagen maatte desilden enten ord
nes saaledes, at vedkommende Institnt blev forpligtet til at give et 
Laan Paa en deponeret Contract, eller saaledes, at der blot var en 
Mttlighed tilstede for at erholde Laan. En Forpligtelse i saa Hen
seende er imidlertid utænkelig, og den blotte Mulighed, der da ene 
blev til Virkelighed, naar Vedkommende nod personlig Credit, vil kun 
let forlede Fabrikanten til at indlade sig i storre Foretagender, end 
han senere kan magte. Hvad Hr. Rse's Bemærkninger om Spare
kasser angaaer, da har Taleren allerede tidligere fremhævet, at det 
er deres vigtigste Diemed at samle Kapitalerne. Saalcenge der ikke 
existerede Discontokasser, kinide der maaskee være Anledning til at 

fordre, at Sparekasserne skulde udlaane deres Overskud paa den af 
Hr. 9tée antydede Maade; men nu er det rigtigst at lade hver be
holde sit. Bestyrelserne for Sparekasserne ville ifolge deres Sammen
sætning ikke kunne forndsættes at være i Besiddelse af et faadant Kjend- 

skab til personlige Forhold og Handelens Gang, at Risico kunde und- 

gaaes ved Udlaan som antydet. Det er derfor rigtigere, at Sparekasserne 
kjobe sikkre Papirer eller give deres Penge anden sikker Anvendelse. 
Den Kapital, der var bunden ved disse Papirer, bliver derved dis
ponibel og kan soge til Discontokasserne. Han troer ikke, at det
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kan være betænkeligt for Discontokasserne at modtage Indskud, thi 
komme de i stor Mængde, saa er det, fordi InstitUtet nyder Tillid, 
og Under saadanne Omstændigheder vil det være en let Sag at til
vejebringe en storre Actiekapital efter Udstedt Indbydelse. Kredit
foreninger for Fabriker maa han vedblivende ansee for farlige, selv 
om de indskrænkes til Fabriker, der have faste Ejendomme, thi 
Crediten vil dog ikke knytte sig til den faste Eiendom alene; det er 
altsaa ingen principiel Forandring af Forflaget, om denne Jnd- 
flrænkning fastsættes. Hr. R a me s 's Bemærkninger kan han ganfle 
tiltræde, men herpaa vil ban komme tilbage Under Toldsagen.

Kobbersmed Fugmann indvender imod Hr. VierfreUnds 
Forslag, at Danmark ikke er et Fabrikland, og at derfor Fabrikan
terne her ikke kunne Udrette Noget, naar Udlandets Fabrikanter ikke 
ville slntte sig til dem. Selv om Forslaget kunde gjennemfores i 
en enkeltFabricationsgreen, som Hr. Bierfrennd formodentlig for- 
trinsviis har havt for Die, vil det ialtfald være aldeles Uanvendeligt 
for Haandvcnkernes Vedkommende. Den Tanke, hvorpaa Hr. Meyers 

Forslag hviler, synes at have meget for sig, især naar man tager 
Hensyn til den Art Arbeide, som Hr. Meyer ifolge sin Stilling 

nærmest maa have for Die. Om imidlertid noget Jnstitilt vilde 
gaae ind paa et Arrangement som det foreflaaede, kan han ingen 
Mening have om. Hr. Hellmanns Wringer kan han ganfle 
slntte sig til. Klin frygter han, at de storre Indstridrivende ikke 
ville fole saa levende Interesse for deres mindre velhavende Concnr- 
renter, at de skulde ville anbringe Penge i et Instilnl, der egentlig 
gaaer nd Paa at stabe nye Concllrrenter. Hvis et saadant kommer 

istand, bor det ialtfald være organiseret efter Hr. Hellmanns An
tydninger, saaledes at Begynderen ved Ccmtionister kan skaffe sig et 
Laan til at sætte sin Virksomhed i Gang.

Klædehandler Krarup gjor med Hensyn til Hr.Bi erfreunds For
flag opmærksom paa, at de gode, solide forste Haands Fabrikanter aldrig 
have indladt sig paa at give stor Credit, men at det fim er Mellem- 
handlerne, Agenterne, der lokke de Unge Mennesker ind paa en far
lig Bei ved at tilbyde en altfor let Adgang til Credit. At frem
tvinge contant Betaling vil nu vel være vanskeligt for enhver Fa

brikant om ikke Umnligt; men naar Fabrikanten leverer enten bedre 
eller billigere Varer end Mellemhandlerne, vil det ikke være vanske- 
ligt sor ham at sælge imod 3 Maaneders Vexel, naar han kun har
en fast Dillie. Den billige Priis eller den bedre Dualitet af 
Varerne maa nødvendig folge med de strengere Betalingsvilkaar.
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Hellmann har naturligviis ikke tænkt sig, at en Forening 
vilde staae fix og færdig, saasnart man blot flog i Jorden. Der 
maa Tid til at flabe den, men det gjælder fornemmelig om at 
gjore det forste Skridt og vise Beien, man har at gaae. Fornden 
Laan mod personlig Caution som de i hans forrige Wringer an
tydede, vil han ogsaa anbefale Laan paa anerkjendt Regningskrav. 
Dersom han stod i Spidsen for et saadqnt Institut og havde til
strækkelig Personalkundskab, vilde han ikke tage i Betænkning at 
laane successivt paa et anerkjendt Regningskrav; man vilde der
ved komme Haandværkeren til Hjælp ad en Bei, der hidtil har væ
ret ham aldeles spærret. Hvis man finder Betænkelighed derved, 
kan man ialtfald med en saadan Fremgangsmaade forene en Assu
rance. I England og Frankrig bestaaer der Anstalter, hvor man mod 
en billig Præmie kan sikkre sig Tilbagebetalingen af sin Fordring, 
og, hvis det skttlde vise sig, at disse Anstalter have redet den sidste 
Storm af med noget Held, saa kan det vel være værdt at gjore et 
Forsog i denne Retning.

Grosserer W» Petersen mener, at Discussionen har faaet en 
vis Dobbelthed paa Grund af den Maade, hvorpaa Sporgsmaalet 
er stillet. Hvad der passer for de storre Industrielle, sinder ikke An

vendelse paa de mindre; Fabrikantens Forhold ere forskjellige fra 
Haandvccrkerens. Forslaget om at tilveiebringe Laan paa cn Con
tract o in Arbeide finder han UUdforligt; naar der er Tale om an- 
erkjendte Regningskrav, faaet Sagen allerede et bedre Udseende. Bed 
den blotte Contract er der cn dobbelt Risico; thi deels er det Usik
kert, om Pengene for det leverede Arbeide ville gaae ind, deels 
maa Laaneinstitntet fordre Sikkerhed for, at Arbeidet bliver le
veret. En Assurance maatte ander alle Omstændigheder gjores 
til Betingelse. Imod Hr. Bierfrennds Forflag gjentager han den 
oftere anførte Indvending, som hentes fra Concurrencen i Udlandet, 
og dernæst gjor han opmærksom paa, at, om ogsaa de Fabrikanter, 
der staae i Forbindelse med Kjobmcrnd, funnc Udrette Noget i den 
antydede Retning, vil det dog ikke lykkes dem, der staae i directe 
Forbindelse med Forbrugerne. Han har folt sig meest tiltalt af Di- 
recteur Hellmanns Forflag, men anseer det for nødvendigt, at 
Kjendfkab til de skotske Banker bliver mere Udbredt, for der tænkes 
Paa dets Realisation. Det vilde allerede være et godt Nesvltat af 
nærværende DiscUssion, om man vilde bejlutte sig til gjennem Pres
sen at virke til Udbredelsen af Kjendflab til de skotske Bankforhold.

(6)
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Ree kan naturligviis ikke ville Udtale sig imod Oprettel

sen af nye Foreninger, der stille sig til Formaal at hjælpe begyn
dende Haandværkere, da han selv i sit tidligere Foredrag har paa- 
viist det Dnskelige i at hjælpe Begyndere mere, end det mi finder 
Sted; men for det Nye bor man ikke glemme det Gamle. Spare
kasserne ere netop istand til, naar de ville, at yde Haandværkerne 
betydelig Hjælp, naar de ville anvende deres Overskud til Udlaan 
imod personlig Sikkerhed. Hr. Gad har vel mcent, at man skal 
lade hver Forening beholde Sit, saaledes at Sparekasserne kun Ud- 
laane imod reel Sikkerhed, og Discoutokasserne alene befatte sig med 
Udlaan imod mere personlig Sikkerhed. I fine Indlednings- 
bemærkninger har Taleren ogsaa erkjendt det Dnskelige i, at Spare
kasserne ikke befatte sig med Discontering af Bexler, ialtfald ikke i 
stor Udstrækning. Men, idet Sparekasserne ublaanc til Begyndere 
imod personlig Caution, lade de dog i Virkeligheden Disconto- 
bankerne beholde deres; thi disse befatte sig hin med Discontering af 
Vexler, og det er almindeligt erkjendt, at Begyndere ikke bor Udstede 

Vexler i noget synderligt Omfang. Han kan derfor ikke opgive 
Dasket om, at Sparekasserne ville anvende deres Overskud paa den 
antydede Maade. Hvad Creditforeninger for Fabriker angaaer, har 
han allerede Udtalt, at der er betydelige Vanskeligheder, som hindre 
deres Oprettelse, navnlig nnder de nuværende Forhold; men det er 
ligeledes blevet bemærket, at vi have nogle Industrigrene, der ere 
sikkrere end andre, saadanne nemlig, der ikke trænge til Beskyttelse 
ßjennem Told. Det er navnlig for saadanne, at han har tænkt sig, 
at Creditforeninger engang i Tiden, om end ikke for Dieblikket, maae 

knnne virke gavnligt.
Marius Gad bemærker imod den sidste Taler, at For- 

skjellen mellem Disconto- og Sparekasser ikke maa sættes deri, at 
de forste fun discontere Dezler, medens de sidste Udlaane imod an
den Sikkerhed, men snarere fan bestemmes saaledes, at Sparekas
serne fortrinsviis have til Diemed at samle fmaa Midler, som ellers 
let ligge Uvirksomme eller forbruget, medens at Discoutokasserne 
derimod som virkelige Creditanstalter (Banker) drive egentlige Penge- 

forrelninger i dette Ords mest ndftrakre Betydning, altsaa med andre 
Ord optræde som et Medinm for Omsætningen. Hvad Hr. Hell
manns Forslag angaaer, da fjender Taleren ikke de skotske Banker 
noie nok til at kunne bedomme det ftildstændigt; men han mener 
dog, at det ialtfald anbefaler sig fremfor Hr. Meyers Forslag, især
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derved, at der kræves flere Mænds Garanti, og at den indrømmede 
Credit begrændses til et vist mindre Belob.

Rec gjor gjaldende, at Sparekasserne, der jo tillige ere Laane- 
institUter, kunne, da de ikke ere byggede paa Actier, være mere 

Uegennyttige ved Udlaan end Discontobankerne. Sparekassernes 
Overskud henligger kun som Sikkerhed for Interessenterne for 
at dække eventuelle Tab. De behove ikke nogen stor Rente af 
Overskudet, og derfor kan dette anvendes til stor Nytte for det 
Almindelige.

Hcllmann troer ikke, at de flotske Banker have nogen anden 
vcesentlig Ejendommelighed end den anførte, at de ved Siden af 
deres ovrige Bestemmelse som Bank tillige gjore Udlaan mod personlig 
Sikkerhed. Hvad Grosserer Petersens Yttringcr angaaer, maa han 
bemærke, at Sporgsmaalet ganske vist er holdt saa almindeligt, at det 
giver Anledning til en Discussion i dobbelt Retning; men det er med 
Forsæt stillet saaledes, fordi Trangen til Lettelse i Omsætningen ei
lige stor for storre Fabrikanter som for mindre Haandværkere.

W. Petersen har blot mcent, at det maaskee havde været ønske
ligere, at de to Momenter vare blevne holdte bestemt adskilte.

Da ellers Ingen begjcerer Ordet, flattes Sagens forste Be
handling, og det overdrages til Ordføreren og Comiteen at redi
gere Forflag til Forsamlingens Beflutning.

Ester et Qvarteers Forlob optages Forhandlingerne atter, og 
man gaaer over til det 7de Forhandlingssporgsmaal:

„Giver (rsrvindnstriens nuværende Standpunkt i 

Udlandet Anledning til at foretage llrget, før at overføre 

dens Erfaringer paa Danmark og derved give denne Fabri

cation en til den danske Industri passende Udvikling?"

Professor Holten overtager Dirigentposten, og giver Ordet til 
Administrator Holm:

Af den ærede Komitee er jeg bleven anmodet om at indlede Dis- 
cUssionen af det 7de Sporgsmaal; jeg har været noget i Tvivl om, 
hvorledes jeg rigtigst stulde gjore det, for hverken at blive Uforstaae- 
lig ved at fatte mig for kort, eller at trætte Dem mine Herrer ved 
at gjore det for vidtløftigt. Imidlertid har jeg dog troet ikke at 
kunne gjore det paa nogen rigtigere Maade, end ved at give 

Dem en Oversigt over Lorvindnstriens nnværende 
Standpnnkt, uagtet Stoffets Rigdom vil bringe mig til at 
blive noget vidtloftigere, end en saadan Indledning egentlig burte

(5*)
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være; men jeg har fundet Kundskaben om denne Sag saa ringe Ud

bredt herhjemme, og Begreberne om Torvens Behandlingsmaader i 

Almindelighed saa forvirrede, at jeg ikke har troet at funne gjore 

det paa nogen bedre Maade; jeg flal imidlertid bestræbe mig for at fatte 

mig saa kort som muligt. Uden at dog noget Væsentligt forbigaaes.

Forinden jeg gaaer over til det, der saaledes skulde 

danne den egentlige Gjenstand for dette indledende Foredrag, maa jeg 

dog, forat Undgaae Misforstaaelser, forst tale et Par Ord sm Torven 

og dens Egenskaber.
Torven er, som De ville vide mine Herrer, et Forraadnelses- 

eller FormUldningsproduct af Plantelevninger, der for Størstedelen 

hidrøre fra Planter, der have voxel paa Stedet, hvor Tsrven sindes 

leiret, men dog ogsaa for en større eller mindre Deel kunne være 

hidførte fra det omliggende, skjondt vel fim nærmeste Territorium. 

Dannelsen deraf, der altsaa fun er en Omdannelse, forudsætter en 

lav TemperatUr og Filgtighed; vi sinde derfor Tørven fun at danne 

sig paa fugtige Steder i Lavninger, ved Kildevæld paa Skrænter, ja 

selv hoit oppe paa Bjerge, hvor kolig og ftlgtig Luft sindes. Ester 

deres Dannelsesmaade maa man fkjælne mellem to Hovedarter af 

Moser, Lavmoser og Hoi moser, de forste som dannede Under Vand, 

de sidste over Vand. Lavmoserne forekomme saavel for sig (Eng- 

og Kjær-Moser), som Under Hoimoserne. En tredie Art Moser, der 

ofte hores nævnet, er Skovmoserne, disse ere dog fun en Varietet 

af Hoimoserne. Martorven endelig er en Art fossil Torv, en Torv, der 

ved Overlejring af andre Lag er bleven stærkt sammenpresset og torret.

Lavmosetorven karakteriserer sig som en fiinfornet, sort, los 

Masse, der som staaren giver en fljor, let sonderbrydelig Torv med 

sædvanlig over 1O°/O Aste.

Højmosernes Torv viser sig derimod i de oberste Lag af Mosen 

som en lys ofte næsten hvidgUl, feig, stærkt trevlet Torv, der nedad

til i Mosen igjennem alle Nuancer af BrUnt gaaer over i sort, fed, 

plastisk Torv og derved tillige tit Lavmosedannelsen. Askemængden 

er i det Hele meget ringe, den tiltager vel nedefter, men naaer sjel- 

dent over 5°/0.

Blandt Torvemassens almindelige Egenskaber har Svindin- 

gen Under Tørringen stor Betydning, idet den torrede Torvs Vægt

fylde tiltager dermed. Svindingen er desto ftom, jo mere siindeelt, 

jo mere oploste Plantedelene ere; vi finde derfor ogsaa den mindste 

Vægtfylde hos den lyse Hoimosetorv, i Gjennemsnit c. 10 pr. 

Kubikfod, störst hos de fede, sorte, plastiske Arter, indtil 70 T; nogen
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Indflydelse paa Vagtfylden faaer natUrligviis ogfaa Askemængdens 

Størrelse.
Tørvens Fasthed og Styrke, der er af stor practifl Betydning 

ved dens Transport og Anvendelse, afhænger meget af den Behand
ling og de Forhold, hvorunder den er torret. De sorte fiinkornede 
Arter kunne vel ved langsom regelmæssig Torring blive næsten steen- 
haarde, men blive de for raskt torrede eller flere Gange vaade og 
tørre, faa blive de i hoi Grad skjore; den blot flaarne Lavmosetorv 
er dog næsten altid skjor og daarlig; de trevlede Varieteter taale 

langt bedre saadanne UgUnstige Torringsforhold.
Brændværdien tiltager med Torvens Alder og Torhedstilstand 

og er, Alt forresten lige, altid noget hoiere end for Træ.
De almindelige Behandlingsmaader ere Skæring og 

Mining. Skæringen kan, saaledes som det er almindeligt, fore

tages med en Spade, men, forat det ikke stal blive til en for Mosen 
fordærvelig Pytgravning, er det nødvendigt, at en Vandafledning 
tillige finder Sted. En saadan kan dog midgaaes ved Anvendelsen 
af Torveftikkere, Redstaber som af mig tidligere ere blevne beskrevne i 
„Ugeskrift for Landmænd". Denne Behandlingsmaade egner sig 
egentlig kun for Hoimosetorven; ved Lavmoser kan den i Reglen fun 
give en skjor og daarlig Torv. For disse egner derfor Wltningen 
sig bedre, hvorved den optagne vaade Masse æltes med Fodderne af 
Mennesker eller Dyr, formes eller Udlægges paa Jorden, for fener c 
at deles i Stykker. Torringen foregaaer ved begge Methoder almin

delig i fri Lnst.
Begge Methoder have mange Mangler, om ogsaa i forfljellig 

Grad. Forst maae nævnes de, der hidrore fra Lnfttorringen. Lnft- 
torringen, hvor fuldstændig den ogsaa er, efterlader dog altid mindst 
'/< Fugtighed, der formindsker Brændværdien betydeligt (med ^3); 
men oste tillader et Ugunstigt Venligt Torven knapt, at blive faa tor, 
ja en Mosebniger, især ved en meget ftor Prodnction, risikerer ofte 

at maatte lade en ftor Deel Torv, som han ikke kan faae tørret, ' 
blive staaende paa Mosen Vinteren over.' Dernæst har det UgUnstige 
Peir ogsaa den fordærveligste Indflydelse paa navnlig den sorte og 

bedste Torvs Fasthed, faa at den knap taaler Omlæsninger og 
Transport, og paa Nisten falder den i Smuld, hvilket Forhold meget fan 
formindske dens Nyttevirkning. At Tørven, for at lufttørret, fordrer 

en stor Toneplads, kan ogsaa have sin store Ulempe.
En anden Mangel ved Tørven, der er fremstillet paa disse Maa- 

der og som navnlig gjælder Skæretorven, er dens store RumMe der
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betydeligt foreger Omkostningerne ved Opftabling, Læsning, Op
bevaring og Transport, ligesom den ogsaa giver en Formindskelse 
i Nyttevirkning, da den medforer Nødvendigheden af et storre Ildsted, 
end der ellers vilde være Tilfældet.

Endelig kunde ogsaa Affens Mængde og Lethed og Svolvholdig- 
heden, der i mange Tilfælde blive meget besværlige, nævnes, i hvilke 
Henseender disse Methoder ingensomhelst modvirkende Indflydelse 
have. Det er, for at bode Paa alle disse Mangler eller idetmindste 
en Deel deraf, at man har forsogt sorskjellige andre Methoder, hvilke 
i Modsætning til de nævnte kunde kaldes:

De forbedrede Behandlingsmaader. Trangen til saa- 
danne fremkom, da man iagttog, at Brændet gik for stærkt med, og 
at man maatte soge at erstatte det med et andet Brændsel, der for 
Lande, der manglede Steeukul, men havde nok af Torv, nærmest 
maatte blive dette; dette Tidspunkt indtraf for Tydsklands og Frank
rigs Vedkommende i Slntningen af det 18de Aarbundrede.

Torvemoserne vare dengang paa de Steder i Almindelighed faa 
lidet og faa daarligt benyttede, at man i Begyndelsen ansaae det 
allerede for en ftor Forbedring at efterligne Hollands Ezempel, hvor 
Moserne havde været meget vel drevne fra idetmindste det 16be 
Aarhundredes Begyndelse, og regelmæssig Torvcffæring endog be- 
kjendt fra det 12te Aarhimdrede af.

Det er imidlertid forst med det 19de Aarhundrede, at Tanken alvor- * 
ligere henvendtes paa at behandle Tørven omhyggeligere og forvandle 
den til et værdifuldere Brændsel, end Skæring og simpel Wltning 
vare istand til, idet med den tiltagende Industri ogsaa Savnet af et 
billigt og godt Brændsel blev mere foleligt, og man indsaae Nødven

digheden af at bode paa idetmindste nogle af de ovennævnte Mang
ler ved de almindelige Behandlingsmaader. Mangfoldige Forslag 
ere Tid efter anden fremkomne, men forholdsviis fim faa ordentlige 
Forsog anstillede forat lose denne Opgave, og Sagen maa endnu 
betragtes som værende i sin Udvikling. I det Folgende skal jeg da 
omtale de vigtigste af de Forsog, der ere gjorte.

De Midler, hvorved man saaledes har haabet at naae Maalet, 
er Presning, fonflig Torring og mechanist Wltning, hver for sig eller 

combinerede med hinanden. Derefter og tillige i Overensstemmelse med 

Sagens Udviklingsgang knnne vi da inddele de forsøgte Methoder i 
fire Grupper. 1) Presning af vaad Torv, 2) Mechanist Wltning, 
3) Konstig Torring og 4) Presning i Forbindelse med sonstig Tor
ring.
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t. Presning af vaad Torv. Det var en af de forste Metho

ds, hvorved man troede at kunne opnaae de Forbedringer, der havde 

viist sig som de mest ønskelige, nemlig saadanne, hvorved man kunde 

blive uafhængig af Venliget og erholde en tæt, haard stenkul- 

lignende Torv, idet man nuente, at man maatte kunne presse den 

fnflffaarne eller gravede Torv sammen til en tør, fast Kage. Mang

foldige Forsog i større og mindre Maalestok cre blevne anstillede; 

de bekjendteste og ftorste ere de af Lord Willoughby d'Eresby i Aa- 

ret 1834 i Nærheden af Edingborg anstillede. Resultatet af dem alle 

er blevet, at Torven vel med Besvær lader sig sammmenpresfe ril 

en Kage, men denne maa endnit nogen Tid tørres i Luften, og at 

Fordelen derfor med Hensyn til Uafhængiggjorelsen af Vejrliget er 

faa godt som ingen. Dernæst synes Omkostningerne at ville stille sig 

altfor store, til at Produktet fan fa ae nogen Betydning i Industri 

og Handel, fa a at der snarere synes at være tabt end vandet Noget 

ved denne Methode, fremfor ved almindelig Skæring og Mining; 

man har derfor ogsaa overalt opgivet Haabet om ad denne Bei at 

naae det attraaede Maal.
Da Presningen paa denne Maade flog feil maatte man see sig 

om efter andre Midler; man vendte paa den ene Side tilbage til Mlt- 

ningen og haabede ved Indførelsen af Maskiner at erholde et baade 

billigere og tnngere Product, paa den anden Side sogte man ved 

konftig Tørring ved varm ßuft at sikkre sig mod Ugnnftigt Veirlig.

2. Ved Anvendelse af Maskiner til Wltning haabede 

mau at kunne Udfore Fordelingen og Blandingen med Vand til ftone 

Fuldkommenhed, hvoraf Erfaringen havde lært, at Productets Tæt

hed for en Deel afhang; dernæst vilde man derved blive bedre istand 

til at blande de forftjellige Lag i Moserne (navnlig i Højmoserne) 

med hinanden til en ensformig Torv, og endelig vilde man tillige 

kunne befrie Arbeiderne for et meget besværligt og Usnndt Arbeide 

og derved tillige for en Deel stigjore sig for Afhængigheden af 

dem.
De forskjellige Maader, hvorpaa man har sogt at bringe det i 

Udførelse, dele sig i tre Klasser nemlig:
a) Den simple Maskinæltning, der staaer den almindelige Wlt

ning nærmest og kun adskiller sig derfra, ved at man lader Maskiner 

Udfore det Arbeide, som tidligere Mennesker eller Dyr maatte Udfore 

med Fodderne.
b) Wltning af Torven som en temmelig stiv Masse, der ladet- 

sig forme ved Presning igjennem et Formhul.



c) Bundfceld ingsm ethoden eller det franske Princip, hvor Torve, 

m assen siindeles m eget om hyggeligt og blandes m ed m eget Vand, hvor

efter m an lader Torvdelene bundfæ lde sig deraf i Beholdere.

3. Den sim ple M askinæ ltning. Det forste m ig bekjendte  

Forflag i den Retning er det af O yon i Frankrig 1804, senere  

fu lgte nogle flere navnlig i England, m en de synes derpaa at gaae  

i G lem m e over Presningen indtil det sidste Decennium , hvor flere  

Forsog anstilledes; blandt disse vil jeg næ vne forst et i Fyen, hvor 

der

O dense Udfort M affine, m eget næ r lig en alm indelig Leerm olle m ed  

Knive, dreven af een Hest; der prodnceres dersteds c. 200,000 Stkr. 

Torv aarlig t, der regnet i Forhold til Nyttevirkningen (M askintorven  

angives 50  % bedre end den alm indelige W ltetorv) synes at blive  

noget billigere end den alm indelige W ltetorv, der koster 3 A 8 ß 

pr. 1000 for alt Arbeide. Ved Neustadt i Hannover har m an og- 

saa forsøgt en M tem askine, der er m ig beskreven som bestaaende af 

to i en Kasse over hinanden i 18" Afstand anbragte Kryds, begge m ed  

lange Tæ nder, der gribe ind m ellem hinanden, og hvoraf det overste  

er bevæ geligt. Den drives nu ved en 4 Hestes Dam pm askine og  

skal derved forarbejde M asse til 20,000 Stkr. å 1 T daglig. Fa- 

bricationsom kostningerne angives til i Alt 25 Sgr. =1  Ndr. 11 ß 

pr. l000 Stkr. Paa Haspelm oor i Bayern indrettede m an  

en æ ltem askine, der M üde hm ne bearbejde ogsaa den m eget 

trevlede Torv, m edens hine to M askiner næ rm est fun cre bestem te  

for den sorte, blodere Torv (Lavm osetorv). Denne M affine, som  

senere er afskaffet forat indføre Presning, er tid ligere af m ig beskre

ven i „Landoekonom ist Tidsskrift, Jiili 1857", hvorfor jeg ikke videre  

sta l dvæ le derved her.

b. M askinæ ltn ing i Forbindelse m ed Presning er, 

saavidt jeg har kunnet erfare, fim bragt i Udførelse paa eet Sted, 

nem lig ved Kray pr. Andernach ved Rhinen, hvorom jeg har faaet 

en M eddele lse fra Hr. Cand. Rodskon. M askinen bestaaer af en  

hydranlisk Presse, paa hvis Stem pelhoved der er anbragt en Cylin 

der fy ldt m ed Torvem asse; ved Stem plets Bevæ gelse opad presses  

denne Cylinder op Udenom en ovenover anbragt faststillet Stobejerns  

Klokke, der i den nederste Aabning har flere over hinanden anbragte  

Riste og oventil forlæ nger sig til et horizonta lt Ror. Da Cylindre«  

og Klokken noie passe i hinanden, m aa Torvem assen ved Trykket 

Under Cylinderens Bevæ gelse presses ig jennem  Ristene og videre frem , 

til den træ der Ud af det horizonta le Ners M linding, hvor den efter-
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haanden flæres i Stykker, der torres paa Hylder i et Tsrreflur; 

noget nærmere om denne Methode har jeg ikke erfaret.

c. Bttndfældingsmethoderne fiinne betragtes som en Ud
vikling af den hollandske (westphalfle) Wltemethode; jeg har kaldet 

det derfor til Grnnd liggende Princip det franste, fordi det forst er 

i Frankrig, at det er blevet ordentligt gjennemfort og forfte Gang 

Udfort i Praxis. Opfindelsen synes imidlertid snarere at have sin 

Oprindelse fra England, idetmindfte er Cobbolds Patent af 1844 

og Laming & Ewans af 1850 de, hvori jeg har fnndet dette 

Princip forst Udtalt. I 1852 tog Gavtier Patent i Frankrig paa 

denne Behandlingsmaade, hvormed han forenede en omhyggelig 

Stemning for at bortskaffe alle indblandede Jord- og Sanddele, og 

fik oprettet en Fabrik Montanger ved Mennecy nær Corbeil. Senere 

1853—56 har Challeton forbedret en Deel derpaa, og efter 

hans Patent er det, at Fabriken ved St. Roy i Schweitz og ved 
Silkeborg i Jylland ere indrettede.

Hans Slemnigsmethode, som den passende kan kaldes, 
bestaaer kortelig i, at Torven saaledes, som den er optagen af Lav

mosen, henbringes til et lille Bassin, hvoraf den ved et Mudder- 

apparat hæves op til det Oberste af Maskinhuset, hvor den falder 

paa et Par Valser, der Udfore en foreløbig Fiindeling, hvorpaa 

denne fuldendes ved en Trommel med flarpe Knive, omtrent som 

Hollænderen i Papirfabriker. Den siindeelte Masse sigtes i en rund 

Metalsigte ved omløbende Borster og maa derefter cnbnn passere en 

kegleformig Molle, forend den ledes ned i Slemmeapparatet, der 

bestaaer af et stort Kar med en lidt kegleformig opstaaende Blind, 

Paa hvis Top en lodret Axe med to brede Arme er anbragt. Disse 

sætte den her ved Tilstromning af Vand end mere fortyndede Torve- 

vælling i stadig Bevægelse, hvorved de finere lette Dele holdes svce- 

vende, indtil de fiinne komme bort, medens det tungere, som Sandet 

synke ned og sinde Ro paa Bunden nedenfor Keglens Top; ved 

den ene Side lober der uafbntM frist Masse til, medens den stemmede 

lober fra ved den anden, for derefter at hæves op til Bygningens 

Tag, hvorfra den ad straatstillede Otender lober nd til forfljellige 

Sider af Tørrepladsen, for at fordeles i smaa Bassiner. Naar 

et saadant er blevet fyldt, lades det i Ro, hvorved Torvemassen 

samler sig paa Banden, medens en stor Mængde Vand trækker fra 

ned igjennem Grl>nden eller for en ringe Deel fordamper. Efter 

24—36 Timers Forlob deles den blode Masse i regelmæssige 

Stykker, der, naar de ere blevne tørre nok, optages og torres paa
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almindelig Viis rinder gjentagne Opstablinger i Lnsten, og til 

Slutning dcckkes med Straa mod Sol og Regn, som denne Torv 
ikke fader. For at blive fuldkommen lufttørret maa den egentlig 

lagres et hcelt Aar igjennem.
Det saaledes vnndne Prodilct er særdeles Haardt, fast og tungt, 

nogle Prover fra Montanger veiede 67,3—70, en fra Silkeborg 

derimod kun 431/* Pd. pr. Knb.. (Prover forevistes), men paa sidste 
Sted er det ogsaa en Hoimose, de bearbejde, hvis Torv fordrer mere 

Arbeide for at fiiudeles tilstrækkeligt.
Ded den ene Methode har man vel opnaaet at faae en særdeles 

vægtfyldig, c. T/2 Gang mere end ved almindelig Wltniug, haard og 
fast Torv, men man er ikke kommen en Smule videre end alle andre 
Methoder, der anvende Lufttørring, i Henseende til Uafhængigheden 
af Aarstid og Veirlig, ja er snarere gaaet et Skridt tilbage, idet 
Torven desto mindre faa(er directe Solvarme eller et Ustadigt 
Veirlig, jo mere fiinkornet dens Masse er. Hertil kommer, at 
ProdUctionsomkostningerne ville overstige betydeligt de ved den almin

delige Mtemaade eller den simple Maskinæltning, Uden at der som 
sagt er vunbet andet end en Forøgelse af Vægtfylden og Haardheden, 
og det anseer jeg ikke for tilstrækkeligt; Hovedsagen ved en Gnmd- 
forbedring er og bliver ester min Mening Uafhængiggjorelsen af 
Aarstid og Veirlig, for at Prodncenten altid fan være sikker paa at 
kunne erholde det beregnede Dvantuni Torv as tilstrækkelig god Bonitet, 
Men med Hensyn til Virkningen af Stemningen: at formindske 
Askemængden, da vil den ikke kunne have nogen Betydning nden i 
de faa Tilfælde, hvor noget Sand findes indblandet i Torve- 
massen, saaledes som i mange franske Lavmoser, der ere dannede ved 

Bredderne af Floder.
Skal Bundfældingsmethoden ikke blive for kostbar, faa bor 

ganske vist Maskinerne simplificeres, saaat Anlægscapitalen formindskes 
og Productionen forsges; dette er ogsaa Udfort af Wiedenfeld, 
hvis Methode jeg kalder en almindelig BUndfceldings- 
methode. Han oprettede forst en Fabrik ved Landcck i Bourtanger- 

mosen, senere en ved Langenberg i Nærheden af Stettin. Han 

Udforer Fiindelingen ved to Par Tandvalser og Udskiller Trævlerne i 

Tonder, hvis Mervægge ere dannede af gjennemhullede Plader, 

hvorigjennem Massen deels ved sit eget Tryk og deels ved Trykket 
af en midt stillet lodret Aze med Arme, der dreie Uophørligt randt, 
presses Ud, for at spredes i store Bassiner. Han har tillige begyndt
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med at anvende en Dampmuddermaskine til at optage Tsrven med. 
Hans Torv angives at veie 67 Pd. pr. Cnbikfod.

9MuItaterne af Forsogene med Maskinæltning have i bet Hele 
været: 1) at Tørvens Vægtfylde, Haardhed og Fasthed staaer i 
Forhold til Fiindelingen og Omhuen, der er anvendt ved Tilberedningen, 
og 2) at Afhængigheden af Menneskekraft meget betydeligt kan for
mindskes, navnlig ved i Forbindelse dermed at kunne anvende Maskiner 
til Optagningen som Wiedenfeld.

Derimod er der cnbnu de Mangler derved, at 1) Lufttørringens 
Hurtighed lidet eller intet er forandret, og 2) at Vejrligets skadelige 
Indflydelse snarere forøges end formindskes, naar der ikke fra forst 
af gives Torvmassen en tættere Beskaffenhed.

3. Den kønslige Tørring ved varm Luft kom som sagt 
frem, da det ikke lykkedes at Udfore den ved Presning. Der er 
conjhiicret forskjellige Apparater dertil, og det er forsøgt vaa flere 
Steder at lade deels opvarmet frisk Luft, decls den fra Ildstedet 
kommende forbrændte gaae Umiddelbart igjennem; ligeledes har man 
forsogt faavel at lade Luften stromme ind for neden og gaae bort 
foroven, som omvendt. Det har herved viist sig, at der er den største 
Besparelse i Tid og Brændsel ved at lade -en fra et Ildsted kommende 
varme Luft og Rog Umiddelbart gaae ind i Tørrekammeret, og især 
naar den indlades foroven. Den fnldstændig sonstig torrede Torv optager 
vel endnu nogen Fligtighed af Luften, men, som det synes, dog ikke mere 
end til 5—8 °/0. Herved bliver man da istand til ikke alene at bode 
paa Beirligets Ugunstige Torringsforhold, men ogsaa at fa ae et langt 
kraftigere virkende Brændmateriale end ellers, hvorfor den konstige 
Torring i mange Tilfælde vil vise sig absolnt fordeelagtig, især naar 
man kan Udfore den ved Spildevarme andetstedsfra eller har Smnld 
og andet værdiløst Brændsel til sin Raadighed.

4. Presning i Forbindelse med konstig Torring. 
Da det ikke lykkedes at presse vaad Torv tør, laa det nærmest 

at forsøge at fuldende Presningens Resultater ved Torring ved 
Varme. Lord Willonghby skal ogsaa have gsort det, men uben 
at komme til tilfredsstillende Resultater. Imidlertid har man dog 
ikke hinnet nægte, at den konstige Torring maatte kunne faae den 
ftorste Betydning for Praxis, fordi man derved alene vilde være 

istand til at bortrydde de værste Vanskeligheder ved Tovvens Production 
og Anvendelse, og, naar dermed en yderligere Fortætning kunde 
forenes, navnlig for de lette Torvearters Vedkommende, paa en 
billig og hensigtsmæssig Maade, faa vilde det attraaede Maal være
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1853 Indførelsen af et ganske nyt Princip i Torvebehandlingen, 
hvorved konstig Torring ved Varme skulde forenes med Presning, og 
begge gjensidig understotte hinanden. Man indsaae, at Torvens 
Elasticitet forst maatte overvindes, forat Sammenpresningen kande 
lettes, eller med andre Ord Torvemassen sonderdeles. Denne sonder- 
deelte Torv maatte dernæst ikke alene beroves en stor Deel af sin 
oprindelige Fugtighed, men endog torres idetmindfte ligesaa fnld- 
stændig som det skeer ved den bedste Lnsttorring og helst endnU mccr, 
forat soroge Brændværdien. Man fif da den Idee at forsøge den 
samme Methode som anvendes ved Knlkagepresningen, navnlig at 
opvarme den forinden og derved tillige terre den fuldstændig, hvilket 
her kande flee hllrtigere og billigere end paa nogensomhelst anden 
Maade, da Torven allerede havde Pulverform og som saadan langt 
lettere flipper Fugtigheden end som faste Kager.

Kingsfords Patent er bleven bragt i Udførelse i Frankrig ved 

Bourneville pr. Meaux, og den der oprettede Prestorv-Fabrik er tillig« 

bleven det forste Anlæg af denne Art. Fabriken begyndte forste 
Gang fin Virksomhed i November 1856 med 2 Presser. Methoden 
er folgende: den ska ar ne og llifttorrede Lavmosetorv bliver forst grov- 
kmrst paa et Par Tandvalser; derefter pulveriseret i en kegleformig Molle, 
(onftrueret ester Principet for en Kaffemølle, og torret i et 47 Fods 
hoit Taarn med flere Etager. Pnlveret falder efterhaanden fra den 
ene af disse til den anden, medens cn varm Luftstrøm stiger op i 
modsat Retning, torrer det ftlldstændigt og opvarmer det tillige saa 
stærkt, at en Tjccredannelse begynder. Det varme Pillver falder 
Umiddelbart i Pressens Form, og sammentrykkes deri ved et rastt og 

stærkt Slag af en Knævcrgtstang til en fast 2-Pd. tung Kage. 
Hver Presse, der kun har een Form, laver 10—12 saadanne Kager 
i Mimrten, eller 12—14,000 Pd. daglig i 10 Timer. Torvens 
Pægt er 68 Pd. pr. Cubikfod. Maskinen er endnu noget for 
compliceret, ligesom den ogsaa bor bringes til at arbeide raflere, 
for at blive tilstrækkelig fordeelagtig. Fabricationsomkostninger for 
2000 Pd. kunne regnes at ville blive 5—51/, Rdl. ved et Anlæg 

med 4 Presser.
Gwynns Patent er indrettet ganske efter samme Princip, 

Maaderne at tørre og at presse det paa ere kun forskjellige, dog 

nden nogensinde at være bragt i Udførelse.
Den nyeste Torvpresse er den af Postraad Exter i Bayern 

conftrnerede; den Udmærker sig ved sin store Simpelhed, idet alle de
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i de foregaaende Methoder til Formens Aabning og Lukning o. s. v. 
nødvendige Dele paa en meget genial Maade ere Undgaaede, hvorved 
Pressen kommer til at arbeide lettere, hurtigere og fllldkomnere. 
Han bringer ligesom de foregaaende Torben forst til Plllverform og 
presser dette derpaa varmt, meer eller mindre fnldstændig torret, i 
et langt Formror, hvori allerede pressede Torv, f. Ex. 12, der sam
tidig besinde sig deri, ved deres Gnidningsmodstand selv frembringe et 
tilstrækkeligt Modtryk, hvorved der tillige er den Fordcel, at hver 
Kage flere Gange efter hinanden Udsættes for Presning. Naar Noret 
sorst er fyldt, vil der for hver ny Kage, der presses, falde en nd af 
den modsatte Ende af Formroret.

Denne Presse er fornylrg indfort paa Haspelmoor i Bayern 
(istedetfor den tidligere Mlemaskine) i Forbindelse med Optagning 
af Torven ved Maskiner, idet Hoimosen eflerhaanden ved en 
Dampplov opplsies og harves til PUlver og torres i Luften, for 
derefter, endmere torret og opvarmet ved Spilddampen fra Damp- 
maflinen, at presses. Maskineriet flat producere 50—60 Stkr. i 
Minuten, en Cnbikfod deraf veier c. 80—95 Pd.

Ved Neustadt i Hannover var man 1857 i Begreb med at 
opstille en aldeles lignende Presse, constrneret af Brodrene Rehse, 
der nu skal være færdig. Istedetfor at lufttørre Torven enten som 
flaaren i regelmæssige Stykker eller som grovt Plllver, har man 
her constrneret en Maskine, der hurtigt og billigt er istand til ad 
mechanist Bei at tørre den frist gravede Torv foreløbig, hvorefter den 
plllveriseres og torres sUldstcrndig i opvarmede Cylindre og presses. 
Med en Dampkjedel af i det Hele 25 Hestes Kraft er man istand 
til at prodUcere 4000 Stkr. i Timen å 1 Pd. Anlægskapitalen er 
mig opgivet til hcnimod 20,000 Rdl., og de færdige Torv med 
alleFabricationsomkostninger ind. Rente angives at komme paa 21 Sgr. 
— 89 Tk. pr. 1000 Stkr. Resultatet af Presning i Forbindelse med en 
konstig Torring er i alle Maader tilfredsstillende. Di erholde en 
overmaade tung og tilstrækkelig fast Torv, hvis StUvevægt endog 
overgaaer Steenkullenes; derhos kan den gjores silldkommen tør, og 
derved Brændværdien i Sammenligning med den almindelige lufttorre 
Torv foreges med mindst J. Tillige, og det er det væsentligste, er 
det lykkedes og det navnlig ved Brødrene Ne hse s Methode, at opnaae 

fuldkommen Uafhængighed af Deirlig og Aarstid, og hvis det 
lykkes efter Exters Idee at optage Torven ved Maflinen ogsaa paa 
Hoimoser, saa vil man tillige have reduceret det nødvendige Mennefle- 
arbeide til en meget ringe Størrelse; i begge disse Henseender ftaae
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ogsaa de to sidsteMethoder betydeligt over Kingsfords. Ogsaa i 

oekonomisk Henseende overgaaer disse Methoder meget de fleste af de 

andre, som Kingsfords, Challetons og flere, og heller ikke i 

denne Henseende synes der at være noget at indvende mod dem, hvor 

Productionen kan drives meget i det Store; thi det forndscettes, at 

den drives hele Aaret om.
Naar vi mi vilde gjentage Programmets Sporgsmaal „fortjener 

nogen af de nævnte Methoder at indfores her i Landet, eller med 

andre Ord, hvilken Maade skal man vælge at behandle 

sine Torv paa? da er det ikke muligt at besvare det ved at 

nævne en enkelt bestemt Methode, der i alle Tilfælde skulde være 

den fordeelagtigste, men Valget maa komme til at afhænge deels af 

de tilstedeværende Forhold, deels af de Diemed, man onsker opnaaet.

Di kunne da adskille to Hovedtilfælde, som forst væsentlig maae 

betinge et forskjelligt Valg, nemlig, om Productionen skal drives i det 

meget Store eller i det Smaa; hvad der her i det ene Tilfælde kan 

være fordeelagtigt, kan i det andet være meget nfordeelagtigt. Ligcsaa 

kan oste det, om Mosen er Lavmose eller Hoimose, om Torven er 

bestemt til Salg eller til eget ForbrUg, om den skal anvendes til 

at Udvikle stærk Hede, s. Ex. en Smelteovn, eller ikke, medføre 

et forskjelligt Valg.

For en ProdUction i det Smaa frembyder Skæringen og den 

almindelige Mining den store Fordeel, ikke at betinge nogen Kapital 

til Anskaffelse af Maskiner rc. Den forste egner sig dog egentlig fim 

alene for Højmoser, den sidste for Lavmoser. Vil man anvende en 

almindelig Spade til Optagningen, da maa Vandet nodvendlgviis 

afledes af Mosen, men man kan ogsaa nndgaae det ved -en mindre 

tcettrevlede Torv, eller, hvor ikke Træstammer bestemt modsætte sig 

det, ved at anvende „Torvestikkere". Er Productionen ikke ganske 

lille, vil det nden Tvivl vise sig fordeelagtigt at anvende Maskiutorve- 

stikkere til Optagningen og en simpel Mtemaskine til Mtmngen.

For en ProdUction i det meget Store, og navnlig hvor 

der er Tale om lange Forsendelser og Opuaaclse af stærk Hede, vil 

Presningen efter Exters og Rehses Methode uben Tvivl vise sig 

som den fordeelagtigste. Ogsaa kunde der være Sporgsmaal om den 

Wiedenfeldske eller en simplificeret Chat leto nsk Methode, der 

i mange Tilfælde maastee ogsaa kunde tilfredsstille alle Fordringer i 

Henseende til Vægtfylde og Billighed, især naar Torven optoges 

ved Maskinkraft, men Afhængighed af Aarstid og Veirlig vilde 

ikke Undgaaes derved, hvad der altid maa blive en væsentlig
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Indvending derimod, især na ar Productet ikke kan leveres forholds- 
viis billigere. —

Tiden er ester dette indledende Foredrag faa langt fremrykket, 
at Forhandlingerne maac afbrydes.

Fjerde Mode.

Onsdagen den 22de September Kl. 9.

Discilssionen over det 7de Forhandlingssporgsmaal fortsættes. 
Professor Holten dirigerer.
Directevr Hellmann anseer det for vanskeligt sov en Forsam

ling som denne, at have en Mening om, hvorvidt den ene eller 
den anden af de Methoder, som Hr. Holm i forrige Mode har 
omtalt, er den rette. Han kan heller ikke anfee det for ønskeligt, 
herfra at stemple denne eller hiin Methode enten som den bedste 
eller som en slet Methode; det vil derfor formeentlig ikke være rigtigt 
at gaae ind paa nogen bestemt Udtalelse i denne Retning. Hvad 
en fra Hr. Drewsen indkommen Skrivelse aitgaaer*),  som anmoder 
Forsamlingen om at opfordre Regjeringen til at afkjobe Challeton 
hans Patent, da mener Comiteen, at Forsamlingen paa ingen Maade 
bor gjore det, og fletter sig i den Henseende paa den allerede anførte 
Grand. Det turbe derimod være hensigtsmæssigt, for at bringe et prac- 
tisk Resilltat frem af DiscUssionen, at indgaae med et Andragende til 
Regjeringen om at Udnævne en staaende Commission, der kunde gjore 
sig bekjendt med de Fremskridt, som Torvfabricationen gjor i Ud
landet, og offentliggjore de Erfaringer og Resultater, som den ni a a tte 
komme til. Hvorvidt en saadan Commission skulde sættes istand til 
at afkjobe Fabrikanterne deres Patenter, er et andet Sporgsmaal; 
det vilde dog mulig stode paa store Vanskeligheder.

*) See Anhang Litr. A.

Professor Hummel troer heller ikke, at der i denne Forsamling 
kan fattes nogen bestemt BeslUlmng om Methodernes Beskaffenhed, 
men kan ligesaalidt med Comiteen anfee det for rigtigt, at der nedsættes 
en staaende Commission, thi en Commission behandler ikke en Sag 
paa rette Maade; der kan let gjore sig personlige Hensyn gjaldende, 
og blandt Andet er der Gnnid til at frygte, at den, som det 
gaaer med permanente Commissioner, let vil falde i Sovn. Han troer, 
at det Bedste, der fan flee, er, at Hr. Holm, som der er Haab om, 
offentliggjor sine Erfaringer og Undersøgelser om denne Sag, og at
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man iovrigt overlader den private Industri at exploitere de gjorte Er
faringer; de store Moseeiere ville nok komme med.

Klædehandler Krarup er filldkommen enig med Professor Hum- 
mel i, at der vanskelig vil komme Noget Ud af en Commissions Ned
sættelse; dersom den imidlertid fluide blive nedsat, vil han onske, at 
det maa blive overdraget den tillige at paasee Forhandlingen af Torv. 
Han veed dog ikke, om det maa være ham tilladt at berøre dette 
Punkt Under denne Discilssion.

Dirigenten kan ikke sinde det rigtigt at tage dette Pllnkt med.
Apotheker Lotze troer ogsaa, at det vil være tidsnok at tale om 

Torvens Forhandling, naar selve Torven er færdig. Torvindilstrien 
staaer i det Hele paa et temmelig empirisk Standpunkt her i Landet; 
vi have hin faa sammenhængende, flom Mosestrækninger, og de, der 
findes, ere ikke samlede paa enkelt Mands Haand, saaledes som i 
Udlandet, hvor der ofte er baseret store Fabriker paa en saadan Mose; 
hos os sindes der derimod som oftest mange smaa Parceller, der hore 
til enkelte Gaarde, og, forsaavidt Udbyttet ikke er nodvendigt til 

disses Forsyning, kjores Torven til den nærmeste By. Det vil 
derfor være det Rigtigste, at der gjores Forsog med de nævnte Me- 
thoder af de ftørre Moseeiere, f. Ex. paa Silkeborg og Holmegaard; 
de deraf Uddragne Resultater vilde da komme de mindre Moseeiere 
tilgode, og Torvindilstrien i det Hele faae et ønskeligt Opsving. 
Der bor neppe tilraades Andet for Dieblikket, indtil man seer, hvad 
der Udvikler sig af den nuværende Confnsion i AnskUelserne.

Holm er Uenig med den sidste Taler, forsaavidt denne mener, 
at Forsogene skulle ndgaae fra de ftørre Moseeiere; dertil er Tiden 
neppe kommen endnu. Det er ikke faa meget paa en Udvidelse af 

Prodliction, det kommer an paa herhjemme; thi vi have Steenkilllene 
forholdsviis billigt, og der er ingen Grund til at vi skalle Udtomme 
vore Moser for at spare paa de engelske Steenkul; anderledes stiller 
Forholdet sig paa de enkelte Steder, hvor Steenkul ikke kan haves 
saa billigt, som de i Reglen haves ved Havnestaderne; der bliver 

det den enkelte Moseeiers Sag at skaffe saa stort et Udbytte af Mo
sen som muligt, men hverken for Regjeringen eller for denne For
samling er der nogen Grund til at fremskynde en Bevægelse i denne 
Retning. DesUden vil ben Methode, der passer for en Production 
i det Store, sjeldent passe for en i det Smaa. Naar man derimod 
betragter, hvorledes det ganer til hos de mindre Moseeiere, seer, 

hvorledes de paa deres smaa Parceller flære Torven hver i sit

saa dybt som de kunne. Uden Hensyn til deres Naboer, og
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hvorledes en Masse Torv bliver staaende. Uden at den kan komme 
til Nytte, da viser der sig ftor Trang til Forbedringer i denne 
Henseende, og der bliver stor Opfordring til at henvende sig til 
Autoriteterne eller de oekonomiske Selskaber for at faae Forbedringer 
indførte og bringe Redskaber i Anvendelse, hvorved man bliver istand 
til at behandle Torven saaledes, at der kommer mere og bedre Brændsel 
Ud deraf til HuUsbrng. Han vil derfor foreslaae, at man skal op

fordre f. Ex. LandhnUsholdningsselskabet eller Regjeringen til at fore
tage Noget i denne Henseende. Et vigtigt Middel til at fremkalde 
Forbedringer i denne Retning vilde det være, at oplyse Folk om 
Torvens og Mosernes rigtige Bebandling; ligesaa vilde det være 
til storfte Gavn for Sagen, om Nogen vilde paatage sig at ind
samle Erfaringer og anstille Forsog med de forskjellige Methoders An

vendelighed, og det er ad disfe Veie, han troer, at Regeringen og de 
vedkommende Selskaber fornemmelig ville kunne fremhjælpe denne Sag.

Professor Hummel erklærer sig ganske enig med den sidste 
Taler deri, at det navnlig er (Sierne af smaa Mosclodder, der bor 
gjores Noget for; men efter hans Mening vilde disse være bedst 

tjente med at forene sig om en fælleds Vandafledning, hvorimod det 
ikke vil være rigtigt at henvende sig til Regjeringen, da det navnlig 

kommer an paa at indvirke paa selve Moseeierne, for at de kunne 
bringes til at gjore Noget af sig selv. Dersom man knnde faae 
LandhUUSholdningsselskabet til igjennem sine Skrifter at gjore dem 
opmærksomme paa denne Sag, saa havde man tillige et Organ, igjen- 
nem hvilket Landmændene stadigt knnne have Efterretning om de 
opnaaede ResUltater; det vilde viftnok være den rette Vei.

Lotze har med sin Mtrtng om det Dnskelige i, at de storre 
Moseeiere skulde begynde med at indfore Forbedringerne, klin meent, 
at disse bmde bryde Isen. For de mindre Moseeieres Ved
kommende er der Uoverstigelige Vanskeligheder tilstede, naar de ville 
indfere Forbedringer, idet det er særdeles vanskeligt at bringe Enighed 

tilveie imellem dem. Der er allerede Bryderier nok for Autoriteterne 
Paa Landet, naar der er Tale om Vejanlæg, om Regnlering af 
Vandlob eller fligt; det vil derfor være saa godt som umuligt, at 
faae 30 til 40 Moseeiere til at blive enige om Indførelsen af en 
Forbedring. Den Ene bryder sig ikke om den Anden, han skærer 

rask væk, og chikanerer sin Nabo, hvor han kan. Taleren maa derfor 
ansee det for heldigt, om de storre Moseeiere gjorde Begyndelsen, derefter 

paavifte de gode ResUltater af deres Fremgangsmaade, og saaledes 
mvligen ad Interessens Vei kunde bevirke Enighed blandt de mindre

(6)
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Eiere. Sagen sættes lettest i Gang Under de ncerværende Forhold, 
naar man paavirker den Enkeltes Interesse, og hertil vil der for- 
haabentlig gives et Bidrag, naar Beretningen om disse Forhand
linger offentliggjores, og naar navnlig Hr. Holms værdifulde Op
lysninger blive bekjendte. Naar derhos de ftørre (Lieres Forjog blive 

bekjendtgjorte i LandhnUsholdningsselstabets Skrifter og man maaflee 
kvnde faae dette Selskab og s. Ex. det patriotiske Selskab i Fyen til at 
tage sig af Sagen, vil der neppe f’unne gjores mere for Dieblikket.

Hummel erklærer sig ganske enig heri.
Hellmann har modtaget det Indtryk af de hidtil forte For

handlinger, at en Commission som den omtalte dog vift vil være 
ganske hensigtsmæssig. I Pressen har man et Middel til at fore
bygge, at den skillde falde i Sovn. Netop den Omstændighed, at 
vore Moser ere smaa, er fra Talerens Standpnilkt en GrUnd til at 
see Sagen ledet fra et hoiere Sted. Hvis vi Mennesker vare faa gode 
og fornuftige, som vi burde være, saa vilde alle Foranstaltninger af 

denne Art være overflødige; men nu gaaer Enhver og seer paa sin 

egen Interesse, han skærer sin Mose saaledes, at Naboen ikke fan skære 

sin, og der er derfor al Gnmd til at virke til, at en hoiere Haand om
fatter Sagen. Denne er sandelig vigtig nok. Vi maae nemlig ikke være 
blinde for, hvilken Rigdom for Landet der ligger i vore Moser, og fra et 
national-oekonomisk StandpUnkt kan han ikke være enig med Hr. Holm 
i, at vi ikke behove at benytte denne Rigdom, fordi vi kunne have 
billige Sleenkul, vi bor tvertimod benytte vore Raastoffer i hele den 
Udstrækning, det lader sig gjore, men tillige paa en saadan Maade, 
at det bedste Resultat kommer ub deraf; men saaledes som Torve- 
indUftrien nu drives, skeer dette netop ikke, og der synes derfor at være 
fllld Foie til at gjore et Skridt i denne Sag. Han maa ansee det for 
den rette Vei at anmode Regjeringen om at Udnævne Folk, der fimne 
veilede Mosenerne, meddele deres Erfaringer, fremsætte Forflag til 
eventuelle Lovbestemmelser og virke paa anden saadan Maade; thi 
ff ude Eierne, som hidtil gaae paa egen Haand, faa funne de ikke 
folge med Tiden, som de bor, og det vil da ende med, at vi fnld- 

stændigt odelægge vore Moser.
Hummel maa holde paa, at denne Forsamling ikke gaaer 

ind med noget Andragende til Regjeringen i denne Sag. Skal 
der opnaaes Noget, maa det skee derved, at man igjennem Skrif
ter, der kommer Landmændene ihænde, efterhaanden oplyser dem 
om, hvilke Fremskridt der gjores, baade i Udlandet og herhjemme, 
oplyser dem om, hvad der f. Ex. vilde være at Udrette ved et
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Fcelledsflab i Mosernes Drift. Det forekommer ham klart, at man 
ikke kan samle Moserne under Et, for man har en Expropriationslov; 
men en Expropriationslov i dette Diemed vilde man neppe nu 
kunne opnaae.

Hellmann gjor opmærksom paa, at. Uagtet Alle ere enige 
om Drainingens overordentlige store Nytte og Indflydelse paa 
Landbruget, varede det dog længe, inden man fik Sagen i Gang, 
fordi man ikke havde nogen passende Lov for Vandafledning. Han 
troer, at dette Exempel maa funne finde Anvendelse, naar der er 
Spergsmaal om Regjeringen bor og kan gjore Noget for Torve
mosernes Behandling.

Hummel gjor opmærksom paa, at der allerede fra Land- 
hUUsholdningsselflabets Side er gjort Skridt til at faae Loven 
om skadeligt Vands Afledning Udvidet og forbedret netop i det her 
omtalte Forholds Interesse, og han mener, at der nok vil blive 
taget Notits af disse Bestræbelser.

Hellmann jaae just i det sidst Anforte et Beviis for, at man 
maa benytte Lovens Vei eller Regjeringens Myndighed til at bringe 
Sagen i Gang.

Hummel er af modsat Mening. Mosenerne ville nok af 

sig selv komme til det Dnske at faae det fladelige Band afledet 
fra Moserne, men den Sag at exploitere en Moses Indhold 
har ikke i dette Oieblik en saadan Popillaritet, at det vil være 
raadeligt at stille Mosernes gode Behandling op som et ArgUment 
for en Lov om skadeligt Vands Afledning; det kunde tvertimod 
forstyrre denne Sag. Med Drainingen er det en anden Sag, dens 
Nytte er allerede erkjendt; men man har endnu ikke ret erkjendt 
Vigtigheden af en Moses gode Behandling.

Lotze troer, som tidligere bemærket, at der for Dieblikket kun 
kan være Tale om at vække Interesse for Sagen. Dette vil allerede 
stee ved nærværende Forhandling, men man kunde maaflee tillige op
fordre IndUstriforeningen, LandhuUsholdningsselstabet og det patriotifle 
Selskab om at stille Sporgsmaalei til Discussion ved et af deres Moder 
engang om Aaret. Naar Folk saaledes forst have faaet lidt Idee 
om, at der kan bringes noget nd af Torvemoserne ved en hensigts

mæssig Behandling, vil Sagen nok gaae af sig selv; det har jo i 
de senere Aar viist sig, at der er en Tilbolelighed til at anvende de 
store Kapitaler i IndUstriens Tjeneste.

Holm er enig med Apotheker Lotze og Professor Hvm- 
mel i, at Regjeringens Medvirkning ikke er strengt nødvendig,
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og at man bedre kan Udrette Noget ved private Selffabers Hjælp, 

da det, der kommer fra Regjeringen, næsten altid betragtes som en 
Befaling, man har Lyst til at modsætte sig. En fra Regjeringen 
Udgaaet Bestemmelse kunde desnden betragtes her som et Indgreb i 
Ejendomsretten. Hvad Vandafledningen fra Moserne angaaer, da er 
den ikke mere saa nødvendig, efter at man har faaet det i Ind
ledningsforedraget nævnte Redskab „Torvestikkeren", hvoraf Taleren 
har givet en Beskrivelse i „Ugeskrift for Landmænd". Dette Redflab 
gjor det muligt, ligesaagodt at arbeide i Moserne, naar der er 
Vand, som med Spaden, efterat Vandet er afledet. Det, hvorpaa 
det kommer an, er at faae de smaa Eiere til at virke i Forening 
og folge en ensartet bestemt Fremgangsmaade og maaffee helst i 
Fælledsskab, saaledes af det aartige Prodilct derefter blev fordeelt ester 
hver Lods Størrelse; dertil, saavelsom til en forbedret Behandlings- 
maade i det Hele, bor de private Selskaber virke, og det vil derfor 
være rigtigt at opfordre disse tit at understotte Sagen, deels ved 

at soge at formaae Folk til at indlade sig paa en fælleds Drift og 
deels ved at fremstille Exempler paa, hvorledes en god Behandling 

as ftørre Moser er til de enkelte Interessenters Fordeel.
Hellmann vil gjerne tage sit Forflag tilbage til Fordeel for 

Apotheker Lottes, da dette sidste vil det Samme som hans, fim 
ad en noget langsommere, men maaskee ogsaa langt sikkrere Bei; 
der vil saa kunne nærmere forhandles om, hvilke Indstillinger der 
bsr fremsættes til AfstemningspUnkter i denne Sag.

Hummel troer ikke, at der behoves megen Forhandling 
herom; der kan blot være Tale om at opfordre Landhimsholdnings- 
selskabet, det patriotiske Selskab, de oekonomiste Selskaber og maastee 

det classenske Fideicommis til at fremme Sagen, de Førstnævnte ved 
stadigt at tage Sagen Under Forhandling og derved holde Interessen 
derfor vedlige. IndUstrisoreningen kan Intet have med Sagen at 
gssre, da denne væsentligst angaaer Landmænd.

Lotze snsker dog, at IndUstrisoreningen stadigt vil vedligeholde 
Interessen for Sagen og fore lidt Tilsyn med, at de andre Sel
flaber ikke glemme den ved deres aarlige Moder.

Holm ønsker, at Opfordringen tillige maa gaae ud paa at 

Understotte Sagen ved at give et practisk Exempel paa en god Mosedrift.
Lotze henstiller, om man ikke kimde anbefale Indførelsen af 

Præmier.

Holm mener, at det maa blive de paagjældende Selskabers 

Sag, hvilke Midler de ville benytte til Sagens Understøttelse.
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Dyrlæge Koppel (Odense) mener, at man ikke bor glemme at stille 
Opfordring til Landmandsmoderne, der samles snart hist, snart her, 
og hvor Sporgsmaalet snarest kunde Underkastes en moden Discussion, 
da Medlemmerne komme fra alle mutige Kanter af Landet.

Hummel gjor opmærksom paa, at Landmaildsmoderne berammes 
af LandhUUsholdningsselflabet, og at en Opfordring til dem altsaa 

vilde være overflodig, naar Opfordringen stiles til LandhUUsholdnings- * 
selskabet.

Hermed sluttes denne Sags forste Behandling.

Man gaaer derefter over tildet 3die Forhandlingssporgsmaal:

„Begrunde vore Forhsld Bestræbelserne for at ombytte 

de nu brugelige Byg n i ngsconst ruction er, navnlig de af 

Lræ, med Jernconstructisner, 05 da i hvilken Udstrækning?"

Professor Holten dirigerer.
Tømmermester Kayser (Kjobenhavn) indleder Discussionen. 

Sporgsmaalet er faa omfattende, at der derover knnde holdes et meget 
Udstrakt Foredrag, men det er fun hans Hensigt at sætte Discussionen 
lgang, og han vil derfor give sine Bemærkninger en saadan Form, at en 
Discnssion deraf kan Udvikle sig saa naturligt, som muligt. Hvad 
Sporgsmaalet i dets storste Almindelighed angaaer, da have vel de 

Fleste et nogenlunde tydeligt Begreb om Jernconstrnctionens Betydning; 
de Uhyre Fremskridt, der ere gjorte i Techniken ad denne Retning, 
ere af den Beskaffenhed, at Enhver veed lidt Besked om, hvad der 
andetsteds er Udrettet i saa Henseende. Man behover blot at nævne 

Navne, som Britanniabroen, Menaibroen, Krystalpaladset for at 
give en Antydning af, hvad der kan Udrettes ved ZernconstrUctionen. 
Her er der imidlertid kun Tale om igjennem en Discnssion at komme 
paa det Nene med, hvorvidt de Iernconstructioner, der anvendes 
andetsteds, kunne være hensigtsmæssige herhjemme, hvorvidt man 

kan siges at arbeite i en fornuftig Retning, naar man soger at 
overfore Iernconstrnctionen paa vore Forhold, og det er da rimeligt, 
at man vil komme til forskjellige Nesnltater med Hensyn til de 
forfkjellige ConstrUctioner. Han agter at opstille nogle bestemte 

Pilnkter, der maaskee funbe tjene som Grmldlag for Afstemningen, 

men i alt Fald nu kunne være Udgangspnnkter for en Discnssion. 

Disse Punkter betragter han som sine Paastande, som han er villig 
til at forsvare.

Den forste af disse Paastande er denne: at som Regel kan det 
af oekonomiske Grande ikke ansees for hensigtsmæssigt at anvende
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Jern til saadanne Bygningsdele, hvor den relative Styrke især 
er af Vigtighed, saasom til Bjælker, til Tagspær, hvortil der behoves 

en stor Mængde Materiale. Udtrykket relativ Styrke bruges, naar 
de Kræfter, der virke, gaae lodret paa Længderetningen. Som 
Grnnd til denne Paastand vil han forst anfore, at der ikke i de 
Erfaringer, man kan have om denne Sag, vil være Noget, del kan 
give en modsat Anskuelse Berettigelse; thi selv i de Lande, hvor 
Jern haves for Haanden i et ganske andet Forhold end hos os, 
omgaaes man dog dermed paa en vis oekonomisk Maade. 3 Lcmdon 
f. Ex. vil man vel finde Iernb^cUk^^l endeel Bygninger, som 

Pakhilse f. Ex., men ikke i Almlndelighed, og naar man i denne 
Retning i England gjor oekonomiske Hensyn gjaldende, saa er der 
saa meget mere Grnnd til det her; thi, medens man der bar Jernet 
for meget godt Kjob, og kun kan skaffe Træ til hole Priser, stiller 
Forholdet sig ganske omvendt hos os. Der er intet Sted, hvor 
man med Hensyn tit Trætilforsel er mere begunstiget end i Danmark. 

Vi ligge ved Siden af Norge og Sverrig, hvorfra vi knnne 
have en Mængde billig Trælast, som ikke fan fores andetsteds hen, 
da denne Trætransport altid maa være beregnet paa mindre Neiser; 

Kalmar- og Halmstad-Tommer er et stærkt og godt Materiale, men 
har et saa Uanseeligt Ydre, at længere Transport deraf ikke kan betale 

sig; som Folge heraf have vi altsaa Træmateriale meget billigt, da 
Transportomkostningerne hertil ere sorholdsviis meget lave. Men dertil 
kommer, at Jern er billigere i England end her, Englænderne smelte
deres Jern nd ved Ovnene, og giver det ftrax den onflede Form,
medens vi derimod maac stobe det om igjen, og selve Materialet er

allerede i Forvejen dyrere hos os end i England.
Fornden disse naturlige Forhold maa man lægge Mærke til 

at, om end Jernet har sine Fordele, faa er der dog ogsaa visse 

Fordele, der ere ejendommelige for Træmaterialet, naar Talen er 
om den relative Styrke. Træet har en stor Elasticitet, som, naar 
det anvendes i Bjælkelagene, kommer Gulvene tilgode. Men der kan 

maaskee være andre Hensyn, som funne lede til at foretrække Be

nyttelsen af Jern? Ganske vift har Jern det Fortrin fremfor Træ, 

at det afgiver ftørre Modstand mod Indflydelsen af Fugtighed og 
imod Ild; derfor er der ogsaa Arbeider, som netop af denne Gnmd 
helst bor Udfores af Jern. Men i London ere endog de store Bol

værker, i Victoriadokken f. Ex., af Jern fra overst til nederst; Ar
bejdet facer vel derved en betydelig Varighed, hvilken dog naturlig- 

viis fim er at anbefale i oekonomisk Henseende, hvor den forfte An-
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staffelst ikke er Usorholdsviis kostbar. Ikkedestomindre anvendes 

som Regel Jernet selv til saadanne Arbeider og selv i England kun 
med store Indskrænkninger. I Liverpool er saaledes vel ftorste Delen 
af Pakhlisene forsynede med Jernbjælker, men det Hensyn, som 
navnlig derved gjor sig gjaldende, er, at Bjælkerne bedre skulle funnc 
bære den Belastning, der skal hvile paa dem, hvorimod Hensigten 
med Jernets Anvendelse her ikke saaineget er at sikkre imod Ilds- 
vaade, thi Jernbjælkerne erc igjen belagte med Træ; der er endogsaa 
Pakhuse, hvor alle Bjælkelag cre saaledes behandlede. Undertiden 
folger man den Fremgangsmaade, fint at anvende Jernet i de Bjælkelag, 
som ere mest Udsatte for Ildsvaade og ialtfald kun tildeels i de ovrige. 
Jernets Anvendelse medfører nemlig altid saa store Omkostninger, 
at man selv i England betænker sig paa at indlade sig paa An
vendelsen deraf i en altfor ftor Udstrækning. Det tor derfor ansees 
for afgjort, at man ikke hos os saa lige tor Underkaste sig de hoie 
Priser paa Jern. Man kan i den Henseende opstille et simpelt 
Regnestykke: Hvor stor er Renten af den Kapital, som et Pakhmis, 
opfort af Mimr og Jern, koster? Er benne Rente ftone end Renten af 
den Kapital, der anvendes paa et sædvanligt PakhnUs plus Assnrance- 
præmien, saa kan det ikke betale sig. Et lignende Regnestykke kan 
opstilles, naar der er Sporgsmaal om Varigheden: koster Vedlige
holdelsen af et Træbolværk og dets Fornyelse hvert 25 Aar samt 

Renter af Anlægskapitalen ikke saa meget, fon1 Renten af den Kapital 
Udgjor, der anvendes paa et Iernbolværk samt dettes Vedligeholdelse 
ved Maling o. desl., saa er det ikke oekonomisk rigtigt at bruge 
Jern. Taleren vil derfor som sin anden Paastand opstille: Af oeko- 
nomiske Gnlnde kan man ikke som Regel anvende Jern tilDiemed, 
hvor dets Uforbrændelighed og dets Varighed ellers vilde gjore det 
stikket, saasom istedetfor alt Træværk i Pakhnse eller Bolværker.

Derimod vil man — og dette er et trebie Punkt — naar man 
er istand til at skyde de oekonomiske Hensyn tilside, ikke 

paa nogen anden Maade funnc skaffe Bjælker saa stor Spænding 
eller tilvejebringe saa stor Sikkerhed mod Ildsvaade, som ved Jern- 
constrnctionen. Det er i techniff Henseende en Uberegnelig Vel
signelse, der ligger i de Opdagelser, der ere gjorte, og som Aar for 

Aar ere Udvidede med Hensyn til Anvendelsen af Smedejern, Jern 

til Bjælker og Lignende, thi derved kan der loses Opgaver, som 
hidtil have været anseete for umulige. Britanniabroen er et storartet 
Exempel herpaa; men Et er, at det kan være rigtigt at anvende 
Jern som Undtagelse, naar de oekonomifle Hensyn kunne sættes til-
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disse sidste Bestræbelser kunne ikke billiges.
Naar der er Tale om en Anvendelse af Jern, hvor det kommer 

væsentlig an paa et Træk, efter Længden, hvor den absolnte 
Styrke skal gjore sig gjaldende, saa maa man ubetinget Udtale sig 
for Anvendelsen af Jern. Man vil ikke let finde noget andet ligesaa 
hensigtsmæssigt Materiale hertil. Det bliver saaledes rigtigt at bruge 
Jern til Hængesoiler istedetfor at danne Hængesoiler af Tommer, 
der dog maae forsynes med betydeligt Jernbeflag. Omkostningerne 
ved et saadant Jernbeflag kunne være storre end en Jernstang, hvorved 
man alene er istand til at opnaae Formaalet. Med Hensyn til Tag- 
constnictionen gjælder det Samme. Ved Dannelsen af Trekant- 
Forbindelser af Jern bliver man istand til at indskrænke Mængden 
af det Materiale, der skal brilges, og Jernconstnlctionen bliver da 
ikke dyr. Der kommer altsaa et forfljelligt Resultat frem, med 
Hensyn til Anvendelse af Jernet, naar der er Tale om den relative 

Styrke og naar der er Tale om den absolnte Styrke, fordi Kostbar
heden er forskjellig i de to Tilfælde. Som Folge af det allerede Anførte 

kan man opstille den Sætning, at de Constrnctioner, der i Gnmden 
ere de mest passende hos os, og som i de allerfleste Tilfælde i og 
for sig vilde være særdeles passende, ere kombinationer af Jern og 
Træ, saaledes at de Constructionsdele, der skulle yde den relative Styrke, 
blive af Træ, medens Jern anvendes, hvor der behoves absolttt Styrke. 
Vi komme saaledes til det Samme, som hyppigen folges i England, 
hvor man dog med storre Lethed kunde faae Alt af Jern. Paa Tage 
ville altsaa Spærene blive af Træ, Mellemforbindelserne af Jern. 
Er der Tale om en Bro, da vil den hensigtsmæssigste Constrnction 

af den egentlige Brobygning i Almindelighed være at gjore den af 
Jern eller Steen; den bliver derved fuldkommen sikker og let at 
vedligeholde, og Renten af den Kapital, som medgaaer dertil fremfor 
til en Træbro, er ikke saa stor, som de forøgede Omkostninger ved 
Vedligeholdelsen af en Træbro. Men Overbygningen af Broen falder 
det ganske naturligt at gjore af Træ. Om enhver saadan Con- 

ftniction af Jern og Træ gjcelder det imidlertid, at man maa kunne 

tage ethvertsomhelst Stykke Træ nd af Constnictionen Uden at for
styrre denne; men i saa Fald er det ogsaa i sin Orden at benytte 

kombinationen. En Bro, som bygges paa den Maade, bliver ikke 
alene billigere, men man tilveiebringer ogsaa en onstelig Elasticitet 
i Brobanen. Ved Combinationen af Træ med Jern fan man ogsaa 

opnaae ar give Træbjælkerne en hsi Grad af Styrke og Stivhed.
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De saakaldte armerede Bjælker, der bestaae af Tommer med Jern 
paa Siden, ere et Exempel herpaa. Ved Anvendelsen af jernskoede Træ
spær og Skraabaand tilveiebriuger man ligeledes en Haardhed, som 
er ønskelig; denne Bestræbelse efter at opnaae Haardhed og Varighed 
leder fremdeles til at combinere Jernet med Mmrværk, deels til 
Beskyttelse af saadanne Hjerner og Kanter af Mlmrværket, der ere 
Udsatte for Tryk og Stod, og deels for paa denne Maade at skaffe 

visse mindre Fremspring Styrke og Varighed.
Der kan dernæst heller ikke være to Meninger om, at det er 

en overordentlig stor Fordeel overalt, hvor Pladsen er meget knap, 
og man iovrigt kan see bort fra de forøgede Omkostninger, at funnc 
i stedetfor de massive Træstolper anvende slanke Jernsoiler, der forene 
Styrke og Varighed med mindre Dimensioner og en smukkere Form. 
Under lignende Omstændigheder bor man anbringe smaa Iernttapper 
istedetfor Trætravper, og navnlig hvor det kan flee paa en saadan 
Maade, at man netop derved nndgaaer at tage Lys eller Luft bort 
fra de omliggende Rum. Endelig kan man, som et sidste Tilfælde 
jeg vil fremhæve, hvor man med Fordeel kan anvende Jern, gjore 
dette, naar det gjælder om at forene ftor Varighed med Rigdom i 
Forziringen, saasom Altaner, Veranda'er og deslige.

Taleren flutter med at opfordre Forsamlingens Medlemmer til 
enten at berigtige, modsige eller Understøtte de af ham her Udtalte 

Anskuelser.
Professor Hummel kan i det Væsentlige være enig med Ord

føreren og maa kun onske, at der bliver optaget et Tilfælde endnu 

blandt dem, hvori Jern anbefales, det Tilfælde nemlig, hvor Mod
stand imod Boininger formedelst Tryk i Længderetninger spiller en 
Rolle, f. Ex. ved Soiler og deslige; her træder den relative Styrke 
ikke saaledes frem, som ved Bjælker, og det er et Tilfælde, hvori 

man meget hyppigt kan komme.
Kayser vil gjerne indrømme, at det finite være rigtigt at opstille 

dette som et selvstændigt Pnnkt; han har imidlertid Udtrykkelig frem
fort, at det kunde være hensigtsmæssigt istedetfor Trcestolper at anvende 

Iernsoiler.
Hummel gjor opmærksom paa, at der har været megen Tale 

om, at Ildebrandene hyppigt skulde skrive sig fra Frictionssvovlstikker. 

Man har endogsaa talt om, at man skulde forbyde Brugen af dem. 
Om de nu ogsaa medføre ftor Fare for Ildsvaade, saa lader et 
saadant Forbild sig dog ikke sætte igjennem, men man kande maaskee 

sætte Iernsvovlstikker istedetfor, ved at anvende en særegen Con-
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stnlction. I Frankrig er der fleet saadanne Forsog, navnlig i 

Vaaningshuse, idet man deels paa Hoved -Skillemnrene deels paa 
Mermmene anbringer Bjælker, som funne sammenlignes med Jern
baneskinner eller Legemer, der ere af lignende Form, dog sædvanlig 
lidt hoiere og betydelig tyndere. Disse Bjælker ligge sædvanligt i 
18 Tommers Afstand fra hinanden, de kunne have en Bredde for
oven og forneden af 3—4 Tommer; paa dem lægger man igjen en 
ganske tynd Iernlægte, og derover igjen paatvers enten Lægter af 
Træ eller Drainsror af trekantet Form, saaledes at den flade Side 
vender nedad. Nn lægger man Stillads Under, og efterhaanden 
som man har lagt disse fine Iernlægter ind, kommer man grov Gibs 
paa, ovenpaa og forneden samt pUdser med fiin Gibs. Na ar nu 
det hele haardnes, Udvider Gibsen sig, trykker imod Bjælkerne, og 
derved blive disse Understottede i deres Stilling, de tynde hoie Bjælker 
blive stærkere, og det Hele udgjor en eneste elastisk Masse. Man 
opnaaer fald faa god Elasticitet paa den Maade som ved Træbjælker. 
Taleren har engang paa et andet Sted beregnet, hvad et saadant Loft 

paa 7 Alens Spændvidde vilde koste efter vore Priser, men havde regnet 

en Drager med. Understøttet for hver 6 Bjælker; han havde nemlig 
tænkt sig det Tilfælde, at der ikke fandtes nogen Hovedskillemnnr, men 
fun en Drager nedennnder, altsaa et Rnm, der var Understottet midt 
inde af en Drager med en Solle, hvilken sidste han ikke havde fort med 
i Beregningen, fordi den ganske afhænger af Hviden. Han fik da Ud, 
at efter vore Priser vilde Bekostningerne paa et saadant Loft udgjore 
omtrent 10 Mk. pr.  Fod. Naturligviis afhænger Bekostningen 
meget af Spændvidden. Bed store Spændvidder bliver den storre, 
hvilket ogsaa er Tilfældet med Træ. Denne Beregning strider iovrigt 

imod Angivelser, som man ellers finder om den samme Gjenstand. 
Fra Wien og andre Steder har der nemlig været sendt Mænd til 
Paris for at Undersøge den Bygniugsmaade, og de angive Bekost
ningen til det Halve, men Taleren har ikke kunnet see, om Dragerne 
her ere regnede med eller ikke; han veed nu ikke, i hvilket Forhold 
den angivne Priis af 10 Mk. pr.  Fod stiller sig til Prisen paa 

et vel Udfort Loft af Træ; men, dersom den blot nogenlnnde staaer i 
Forhold dertil, faa maa det erindres, at Lofternes Priis er fim en 
Deel af hele Bygningens Priis, og det knnde maaskee da vel være 
værdt at anvende brandfrie Lofter; brandfrie Trapper har Referenten 
allerede talt om, og fik man dertil brandfrie Lofter, saa vilde en 
Bygning nok ikke godt komme nd af at brænde, og saa var Sporgs- 
maalet om Frictionssvovlftikkerne ogsaa lost.
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Kayser gjor opmærksom Paa, at, om man ogsaa gjor nok saa 

meget for at sorsikkre fig mod Ildsvaade, kan man ikke forhindre dens 
Udbrnd. Imidlertid vilde der jo væve meget vundet, naar man 
bringer det dertil, at Ilden ikke breder sig nd over det , hvor 
den er Udbrudt; men naar man erindrer, hvor voldsomt Ilden greb 

om sig ved de store Pakhnses Brand i London, ved hvilke Pakhuse 
dog vistnok kan antages, at alle mulige Forsigtighedsregler vare an

vendte, saa bliver der altid tilbage den nedflaaende Tvivl, at selv 
de bedste Forsigtighedsregler kunne svigte, naar det kommer til 
Stykket. Iovrigt er der jo noget meget Tiltalende i den anførte 
Art af Bjælkelag. Hvad Prisen angaaer, da bliver den vel meget 
dyrere end ved Trælofter, der kunne sættes til omtrent 3 Mk. pr. 
 Fod, men derfor vil han ingenlunde fordomme Methoden, da der 

vindes i Sikkerhed; den sidste Taler yttrede ogsaa, at der fandtes 
lavere Priisangivelser, og uagtet Taleren troer, at Professor Ham
mels Beregning er i det Hele rigtig, er det dog vel muligt, at 

Prisen er noget for hoit ansat.
Professor Hctsch mener, at Alt, hvad der kan bidrage til at 

gjore Bygningerne brandfrie, bor komme til Anvendelse, om det ogsaa 
fordyrer. Som Princip bor det opstilles, at man i Almindelighed 
ftal anvende de bedste JernconstrUctioner, hvor det fun kan passe, 

saasom til Trapper, Lofter og tildeels til Tagene.
Tømmermester Meyer henviser til den Tid, da man brugte 

Constttlctioner, som vare altfor colossale, og anbefaler saa meget 
som muligt at anvende JernconstrUctioner, for at gjore Massen lettere, og 
derved fremkalde ct ringere Tryk. Hvad Sporgsmaalet om Prisen 
angaaer, da vil et Træloft paa det Nærmeste koste 45 ß pr.  Fod 

eller 2 Rdlr. pr.  Alen.
HmiilllU gjor opmærksom paa, at imellem Bjælkerne kan man 

undertiden istedetfor Lægter lægge trekantede Drainsror, som ikke 
erc forbrcendelige; Gibsen gaaer ind imellem dem, saa at de om
gives af et nforbrcendeligt Materiale; om de ogsaa forknlles, 

blive de dog staaende. Men, naar man oser Band paa et faa- 
dant Loft, saa kllnde det vel være, at der gik noget i Lobet, thi 

Pand er et prægtigt Middel til at forplante Ild. Man bor Uden

tvivl navnlig i Vaaningshnse i tætbebyggede Stader lægge Vind 
paa at faae brandfrie Lofter af let Constnlction, og det vilde maaflee 

være hensigtsmæssigt at optage dette Punkt i Besintningen.
Da ellers Ingen begjærer Ordet, slUttes Sagens lste For

handling og Modet afbrydes Kl. 11.
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Kl. 11 Vs optages Modet atter. Man gaaer over til anden 
Behandling af det forste Forhandlingssporg.smaal:

„'Hvorledes ffnlle de Skoler, i hvilke der kan gives en 

grundig Lordannelfe for vordende In du ft ridrive ude, 

være organiserede, sg hvorledes fremmes deres Oprettelse?" 

(see Pag. 14-33).

Folgende Forflag foreligge som AfstemningspUnkter:

1) Det ansees nødvendigt og hensigtsmæssigt, at de Under- 
viisningsanftalter, der allerede ere tilstede i Kjobenhavn og i flere af 
de større Kjobstæder, til Underviisning for Haandvcerkere i deres Fri
timer — baade i Videnskaber og i Færdigheder, — Udvides og för- 
bedres, ligesom og at der oprettes saadanne Anstalter, hvor de hidtil 

ikke findes.

2) Enten:

a) Det ansees ligeledes nødvendigt 
og hensigtsmæssigt, at saadanne 

Skoler forbindes med Classer, i 

hvilke Lærlinge og unge Svende 
eller Arbeidere hinne nyde Skole- 
Underviisning i Dansk, i Mathe
matik og dens Anvendelse paa 
practisk Regning, i Physik og 
Chemi.

3) Det vil, for at fremme
Oprettelse, være hensigtsmæssigt, om der paa de Steder, hvor man 
snsker dem, oprettes Foreninger, der serge for til dette Diemed at 
indsamle frivillige Bidrag hos Medborgere, og at bringe de omtalte 

Anstalter igang, saavidt muligt, uben Hjælp af det Offentlige.

Professor Holten dirigerer.
Kobbersmed Fugmann henstiller, om ikke det forste og det andet 

Pilnkt klinde flaaes sammen, da det forekommer ham, at det Forste 
tillige medfører det Andet.

Ordføreren gjor opmærksom paa, at det ferste Punkt angaaer 
Fritidslindervilsningen; der siges: Underviisning for Haandvcerkerne

Eller:

b) Det ansees ligeledes som nød
vendigt og hensigtsmæssigt, at 

der i Kjobenhavn og de storre 
Kjobstceder oprettes Dagskoler eller 
og hoiere Classer ved bestaaende 
AlmUe- og Borgerskoler, i hvilke 
Gjenstandene for Nnderviisningen 

tillige blive Dansk, Mathematik med 
Anvendelse paa practisk Regning, 
Physik, Chemi og, efter en meget 
udstrakt Maalestok, Tegning, med 
det Formaal at Uddanne vordende 

: Haandværkere og IndUstriclle.
saadanne Skolers ellers Classers
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i deres Fritimer, baade i Videnskaber og Færdigheder; der er 
altsaa ikke Tale om, at det stal være nogen SkoleUnderviisning. 
De to andre IndstillingspUnkter angaae derimod den egentlige Skole- 

Ullderviisning.
Fugmann finder det ikke hensigtsmæssigt at oprette 2 Arter af 

Skoler.
Dirigenten bemærker, at natir det forste Punkt er vedtaget, faa 

ligger heri, at de bestaaende Sondags- og Aftenskoler skalle Ud
vides og forbedres som Fritidsskoler. Vedtages et af de 2 Punkter 
Under Nr. 2, faa ligger hen, at der skal oprettes andre Classer til 
SkoleUnderviisning, og disse ville ikke være beregnede paa Fritiden.

Tømmermester Kayser vil nødigt indlade sig paa Realiteten, men 
det forekommer ham, at det ikke kunde flade, baade at faae Aftenskoler og 
Dagskoler. Det, man onsker, er, at Trangen til Knndskaber og 
Underviisning maa blive ret levende hos den industrielle Stand, da 
det ligger i Industriens Opsving, at Knndskab i forskjellige Retninger 
til Videnskaber og deres Anvendelse bliver mere og mere nødvendig 
for den Enkelte; ville vi give Generationen efter os Vaaben i Hænde 
til at indtage den Stilling, som Haandvcerksstanden bor indtage 
med Hensyn til dens Flid, dens Talrighed og dens Kapital, saa er 

der hin een Maade, og det er, at give den en Underviismng, som 

kan sætte den istand til at hævde dens Betydning.
Fugnlanu indvender, at det Under forste Behandling 

blev fremhævet, at, naar man oprettede 2 Slags Skoler, saa 
vilde den ene flaae den anden ihjel. Derfor bor man fint have 
een Skole, enten en Aften- eller en Dagskole. Der forekommer ham at 
være noget Modfigende i den Maade, hvorpaa forste og andet Ind- 

stillingspUnkt ere opforte.
Dirigenten bemærker, at, hvis der var en saadan Afhængighed 

imellem Ptlnkterne, som den ærede Taler meente, saa kllnde han jo 
dog opnaae sit Duske ved at stemme for Nr. 1 og forkaste Nr. 2. 
Forsaavidt man derimod onsker 2 Slags Skoler oprettede, kan dette 

Dnske Udtrykkes, ved at stemme for begge Punkterne.
Cand. Marius Gad minder om, at han ved forste Behandling 

har sogt at gjore gjaldende, at vi behove to Slags Skoler: en 

Aftenskole, hvor Underviisnmgen er en saadan, at den kun kan fordre 

ringe Tid, og en anden Skole, hvor de, der kunne offre Penge og 
Tid paa en ftorre Uddannelse, kunne soge hen. £>an fügte derfor 
at fastholde forft Sondags- og Aftenskoler og dernæst egentlige 
Dagskoler, hvor de Paagjaldendes Tid væsentlig fltllde optages i et
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vist afsluttet Tidsnlm, hvor der altsaa afholdtes et bestemt Cursus, 
medens de Skoler, hvor de Paagjældende kun kunde opoffre lidt Tid, 
mest sklllde soge at bibringe, hvad der var nødvendigt i Dieblikket, 
og ingen Fagdannelse. Det vil være Upractisk at flaae Alting sam
men, thi derved bliver det Hele til Ingenting; Alt kommer da paa 
et lavt StandpUnkt, hvor kun de ville hinne folge med, der have 
gode Evner; men paa den anden Side bor der dog i særskilte Sko
ler gives Adgang til en storre Uddannelse, naar man ikke vil, at 
ethvert hoiere StandpUnkt i Livet skal nedtrykkes. Lad Enhver 
arbeide og skaffe sig den Dygtighed, han sormaaer; det er ikke givet, 
at Alle hinne naae den samme Dygtighed; derfor stiller der sig 
baade aandclige og materielle Hindringer iveien.

Fabrikant Boksen (Odense) flutter sig ganske til den sidste Taler.
Ved den derpaa foretagne Afstemning vedtages det 1ste 

Jndstillingspnnkt eenstemmigt.
Derefter sættes det andet IndstillingspUnkt (Nr. 2 a og b) 

under Forhandling.
Professor Hctsch troer ikke, at det vil være misligt at gjennem- 

fsre den hoiere Underviisning, her tilsigtes i Aftenskolen, men at 
Dagskolerne ville være at foretrække.

Marius Gad har opfattet 2 a saaledes, at det ikke Udelukker, 
at Undervlisningen henlægges til Dagskolen.

Ordføreren erklærer dette for rigtigt; Dagskolerne UdelUkkes ikke, 
men deres Oprettelse gjores afhængig af Omstændighederne. For
flaget er stillet, som det er, paa Grund af den Stemning, der gjorde 
sig gjaldende ved forste Behandlillg. Man meente dengang, at man 
ikke godt kan faae Folk til at komme om Dagen, og han har der
for i Nr. 2 a flet ikke berørt, om Skolen skulde være om Dagen 
eller om Aftenen; men kun Udtalt sig saaledes, at Skolerne funbe 
frembyde en afsluttende Underviisning, der fortsættes fra det ene 
Aar til det andet.

Marius Gad mener, at man ester denne Forklaring kan 
vælge, hvilket det sklllde være; han vil foretrække Dagskolen, 
da man dog egentlig derved opnaaer, hvad man vil; ellers kan man 
blive staaende ved en Forbedring af de allerede besiaaende Aftenskoler, 
som Hr. Firgmann mener; thi hvad knnneFolk, der have hele deres 
Dag besat, egentlig lære i saadanne Aftenskoler? Der er ingen 
Sikkerhed for, at de ville vedblive hele Aar at gaae paa (£urfu$. 
Hvad Nr. 2 b angaaer, da finder han det ikke rigtigt, at knytte 
Classerne sammen med AlmUeskolerne. Det vil neppe hinne gaae;



95

thi Almueskolerne have et ganffe andet Formaal, end at uddanne 
Folk i en speciel Retning.

Fugmann mener, i Henhold til sine tidligere Mringer, at det 
nærværende Indstillingspunkt kan falde bort, efter at det nu er ved
taget, at Aftenskolerne bor forbedres og Udvides.

Tommermester Meyer anbefaler Dagffoler som en Overgang. 
De Drenge, der komme nd af AlmUtskolerne, ville i Almindelighed 
mangle ForkUndskab.

Ordføreren kan være aldeles enig i, at det er bedre at undgaae 
den antydede Forbindelse med Almue- og Borgerskolerne; men han 
har opstillet dette saaledes af Hensyn til, at der paa sine Steder 
kan ville staae indflrænkede Midler til Raadighed. Man har tid
ligere gjort noget ganske Lignende i Preussen med Hensyn til de 
saakaldte Gewerbe-Skoler; man dannede visse Classer, som man 

slog sammen med Realskolerne; Elever, der fra en Almueskole vare i Besid
delse af ringe Knndskaber, som kjendte deres Modersmaal, kande regne 
lidt og havde saadanne almindelige Kllndffaber, som kunne erhverves i en 
god Almueskole, traadre ind i en af Nealskoleclasserne, eller deeltog i saa
danne Underviisnings - Gjenftande, som passede for dem. Saaledes 
bar man sig ab, fordi man ikke knnde opnaae Midler til Oprettelsen 
af selvstændige Skoler. For Kjøbenhavns Vedkommende har der fore

svævet ham en Omdannelse af Kirkeskolerne. Han troer, at det vil 

være rigtigst, at indrette Alt med den storste Frihed til at vælge, 
hvad der maatte findes hensigtsmæssigst.

Marius Gad frygter, at man ved en Sammenblanding af de 
forstjellige Skoler vil flaae en af dem ihjel.

Ordføreren troer dog, at de nødvendige Kræfter ordentligviis 
ville haves tilstede i de forstjellige Kjobstæder, om der end kan være 
et eller andet Fag, hvori man er nodt til at forskrive en Lærer.

Gad har med sin Bemærkning mcent, at der neppe vilde 
være tilstrækkelige Kræfter tilstede ved Skolerne.

Kayser mener, at det har adskillige Fortrin at anbefale 
en Udvidelse af Almueskolerne. Der er Anledning til at
haabe, at det kan fore til cf practisk Resultat, og det er en Plan, 
som allerede længe har været paatænkt af den Bestyrelse, som har 

dermed at gjore, saaledes at man kan tilfredsstille en ligefrem Net- 
færdighedsfordring. Under vore frie Statsforhold bliver der nemlig den 
betydelige Mangel at afhjælpe, at den, der er fodt fattig, fim vil kunne 

modtage den tarveligste Undervnsning, naar han ikke er ganske over
ordentlig begavet. Det bor bringes dertil, at der fun behoves en
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god Forstand og en hoi Grad af Flid, og ikke nogen særdeles Be
gavelse, for at flytte ham hen Paa et Standpunkt, der er sideordnet 
med deres, hvis Forældre leve Under bedre Betingelser; saa er 
det bragt dertil, at det staaer til ethvert Barn selv, at kæmpe sig 
frem. Naar man saaledes arbejder ben til, hvad der fra et almin
deligt Synspunkt er ønskeligt og retfærdigt, vil man ogsaa komme 
til det, der i indnstriel Henseende vil være at anbefale. Hr. Gads 
Indvending, at man maa vogte sig for Sammenblanding, kan imode- 
gaaes derved, at nogle Skoler, som Kirkeskolerne, indrettes paa den 
ene Maade, andre paa den anden. Han seer ikke, at der kan være 
noget iveien for at antage baade a og b.

Ordføreren mener, at de to Ting vel ville lade sig forene, men 
at man dog paa denne Maade vil forvilde dem, der flnlle have med 
Sagen at gjore. Naar vi faae en Dagskole, faa vil en Aften- eller 
FritidsUndervilsning, hvad enten den nu bliver SkoleUnderviisning 

eller ManndUction, eller hvad man vil kalde den, for dem, der have 
mindre Tid, ikke Udeblive; den vil nok indfinde sig af sig selv. Han 

for sit Vedkommende vil foretrække Nr. 2 b.
Dirigenten bemærker, at b omfatter baade Dagskoler og hoiere 

Classer, hvorimod a kan betragtes som Noget, der er holdt mere i 
Almindelighed. Det vil derfor maaskee være rigiigst forst at sætte b 
Under Afstemning, og, naar det sknlde blive vedtaget, funbe a betrag
tes som forkastet.

Kayscr troer ikke, at der er noget Afhængighedsforhold imellem 
3 og b. Naar det imidlertid ansees for vildledende at vedtage begge, 
saa er det jo en væsentlig Indvending, da det netop er det Modsatte af, 
hvad der er Forsamlingens Opgave, nemlig at veilede. Han troer imid

lertid, at, ferst naar vi have alle tre Slags Skoler, er Organismen 
ftlldstændig. Vi have da Aftenskoler for Haandvcerkere, der ingen 
Skoledannelse funne faae, og her kan den strenge Skoleform ikke 
benyttes. Aldeles forskjelligt herfra er det ved Siden heraf at sætte 
en egentlig Skoleunderviisning, som atter kan tænkes indrettet paa 
to Maader. Forst soge vi at tilvejebringe en egentlig Skoleimder- 

viisning, der kan benyttes af dem, der have havt Aftemmder- 
vilsning, men som her ere tilstede i et ringere Antal, for at lære 
noget mere og for at lære det paa en anden Maade. Og endelig 
er det ønskeligt, som et tredie Punkt, at henlede Autoriteterne^ Op
mærksomhed paa, at man maa attraae, at den Bestyrelse, der har 

CommUnens Skoler Under sig, vilde være betænkt paa at aabne
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en Underpiisning, ved Siden af den Mlværende, der gaaer videre end 
den. Man Udtaler paa den Maade tre gode Duffer.

Ordføreren sinder ingen Anledning til at modsætte sig dette Forflag.
Dirigenten bemærker, at Nr. 1 anbefaler, at den bestaaende 

Aftenskole Udvides og forbedres. Nr. 2 a angiver en bestemt Ret
ning, hvori den skulde forbedres, og det er egentlig det Samme, som 
angives i Nr. 2 b. Naar altsaa Nr. 1 er vedtaget og derefter Nr. 
2 b, som angiver, hvorledes den tarvelige Underviisning, der kan 
meddeles i Aftenskoler, bor anvendes, saa er Retningen angivet, og 
saa kan Nr. 2 a egentlig godt bortfalde.

Bocsen flutter sig til Dirigenten. Det er ham ikke ret klart, 
om det er om den nconfirmerede Ungdoms Oplysning, der er Tale, 
eller om den confirmerede Ungdoms, der ikke kan disponere over sin 
Tid. Er det den confirmerede Ungdom, der er Tale om, saa dreier 

hele Sporgsmaalet sig om de nu bestaaende Skolers Udvidelse. I 
Almue- og Borgerskolerne betales der Intet for Underviisningen, og 
hvorledes man dreier Sagen, saa maa det dog indrømmes, at man 
for Betaling kan gjore Fordring paa noget Mere end Uden Betaling. 
Staten skylder enhver Statsborger, at hans Born tære det Alier- 
nodvendigste, men Ud over dette kan Fordringen ikke stilles; altsaa 
Eleverne i Almue- og frie Borgerskoler kunne ikke gjore Fordring 

paa at nyde en Underviisning som den, der betaler lidt for sin 
Underviisning. Men det Offentlige bor dog aabne Adgang til, for 
en Ubetydelig Betaling at komme i Besiddelse as storre Kundskab. 
I Odense er der saaledes en betalende Realskole, hvor der er aabnet 
Adgang, for en meget billig Betaling, til de Kundskaber, som her 
attraaes. Der er ansat Tegnelærere, og der er Intet til Hinder for, 
at man kan gaae videre paa den samme Bei, til Uddannelse i 
industriel Retning. DesUden er der aabnet Adgang baade for den 
bedre Begavede og for den Flittige, der ikke have Evne til at betale, 
til dog at komme i Betragtning, idet hver tiende Plads er en Fri
plads. Det forekommer ham, at, naar Sporgsmaalet kun angaaer 
den confirmerede Ungdom, saa kan der ikke være Tale om at vedtage 
Andet, end hvad der allerede er vedtaget under Nr. 1.

Ordføreren gjor opmærksom paa, at det Udtrykkeligt er imd- 
gaaet at tale om Confirmeret eller Uconfirmeret, da der t saadanne 

InstitUter altid sindes baade endeel Confirmerede og Uconfirmerede; 
det maa kun fastholdes, at man ikke kan anbringes i disse Skoler, 
Uden at have gjennemgaaet idetmindste en almindelig god Almne- 
skole; men paa den anden Side er der Intet iveien for, at Svende

(7)
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funne deeltage i disse Skoler, da de i Almindelighed ere i Besiddelse 
af de nødvendige Forkundskaber.

Boesen holder for, at man isaafald ikke bor sætte disse Classer 
i Forbindelse med Borger- og Almueskoler, men at man bor fore
trække selvstændige Skoler. I Odense har man prsvet at lade 
Drenge og Svende deeltage i samme Underviisning, og det er gaaet 
meget godt. Man har meest manglet Tid og pecnniaire Kræfter, og 
flere af Lærerne have maattet benytte Søndagene til denne Under
viisning.

Kayser bemærker, at Hensigten ikke er at tilvejebringe en saa- 
dan Forbindelse med AlmUeskolerne, at der kan opstaae Forvirring; 
men man vil bringe det dertil, at de Skoler, der nu kun tilfreds
stille visse Betingelser, igjennem en Udvikling fuubc komme til at 
tilfredsstille flere Betingelser. Men iovrigt vil det ikke være rigtigt 
her at tabe sig for meget i Enkeltheder eller nærmere at undersøge, 
i hvilket besterntere Forhold den hoiere Underviisning skal staae tit 
AlmUe- og Borgerskolerne, hvorfra Pengene skulle Udredes, Under 

hvis Control Skolerne sknlle stilles, osv. Naar man indlader sig i 
for stor en Detail, Udsætter man sig her ikke at blive færdig, og 
at gjore Diskussionen Uklar. Ester hans Mening vil det være hel

digt at tage alle tre nyttige Formaal med. I Kjobenhavn, hvor 
Folkemængden og Trangen er störst, er det paa gode Veie til at 
ordne sig saaledes.

Marius Gad bemærker, at DiscUsfionen dog ikke har været 
Unyttig. Ester Redaktionen af Forslag b kunde man opfatte Sagen 
saaledes, som om man vilde have den hoiere Underviisning henlagt 
til Almne- og Borgerskolerne, men dette er aldeles Upractisk, hvor
imod der intet kan være iveicn for paa et enkelt Sted at sætte den 
hoiere Undervitsning i yderligere Forbindelse med en Borgerskole.

Boesen mener, at man nødvendig maa klare sig, om Underviis- 
ningen stal sættes i Forbindelse med de bestaaende Skoler, eller 
om der skal oprettes noget Nyt; og i forste Tilfælde, om det er de 
samme Lærekræfter og Localer, der ftulle benyttes, eller hvad det 
overhovedet er, der skal sættes i Forbindelse med det Bestaaende.

Kayser sporger Dirigenten om han finder Betænkelighed ved 
at sætte baade a og b Under Afstemning.

Dirigenten erklærer sig villig hertil.

Manns Gad opfordrer da til at stemme mod Nr. 2 a, som 
allerede ligger i, hvad der er vedtaget nnder Nr. 1.
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der maa tages Hensyn til disse Bemærkninger i dm Befllltning, 

som af Forsamlingen vil blive at tage i Sagen.
Ordføreren (Grosserer R6e) maa fraraade dette, da der ikke er 

indkommet noget Wndringsforslag, og da det berørte Pilnkt ikke hen
horer Under Forhandlingssporgsmaalet. I dette er der kun Tale 
om Midlerne til at lette Pengeomsætningen for de IndUstrielle, men 

der sporges ikke om, paa hvor lang eller kort Tid de IndUstrielle ville 

give Credit.
Professor Hummel foreflaaer at stryge Ordet „mindre", thi, 

naar Rogen har Brug for Penge, saa er det netop de storre Indnstri- 
drivende. Der bor derfor ydes Fabrikanterne i Almindelighed 
Lettelse; det er navnlig de ftørre Fabrikanter, hvem det falder be
sværligt i en vanskelig Periode at holde deres Bedrift igang.

Ordføreren gi or opmærksom paa, at, naar der i Indstillingen 
tales om mindre Jndnftridrivende, saa er det blot en Omskrivning 
af Ordet Haandværkere i Modsætning til Fabrikanter, der nævnes i 
Begyndelsen. Med Hensyn til Fabrikanter erkjendes det vel, at det 

er ønskeligt at afhjælpe deres Trang til Pengelaan; men man finder 
ikke de NUvcerende Forhold gnnstige til at oprette Kreditforeninger, og 
man maa derfor henvise dem til de allerede bestaaende PengeinstitUter.

Bicrfrennd troer, at hans Forflag har særdeles meget med Sagen 
at gjore, da Visheden om at faae Betaling hos Knnderne oste vil 
gjore det overflødigt for Fabrikanten at soge Assistance.

Candidal M. Gad maatte vel Under Sagens forste Behandling 
være enig med Hr. Bierfrennd i, at dette svage Punkt ved vort 
hele Creditsystem barde komme til Udtalelse, men maa ligesaameget 
give Hr. 91 ée Ret i, at det ikke lader sig gjore nu at optage noget 

Forslag derom. Med Hensyn til Professor Hammels Bemærkning 
om de større Fabrikanter maa han gjore opmærksom paa, at disse 
kunne være meget tilfredse med Resolntionens Form; thi, som han 
tidligere har Udhævet, de storre Fabrikanter maae være henviste til 
de miværende Pengeinstitnter, navnlig Discontobankerne. Han troer, 

at han har faaet de Fleste til at gaae ind paa den Ansknelse, at 
Creditsoreninger for Fabrikanter ikke ere mulige, og maaskee ikke 

engang ønskelige.
Ordføreren kan ikke ganske samstemme heri. Resolutionen er 

affattet i den Form, hvori den maatte antages at kunne finde Stem
ning for sig; men han kan paa ingen Maade saa afgjort, som den 
sidste Taler, bryde Staven over Creditsoreninger. Han maa derfor 
lægge Vcrgt paa Udtrykket „mider NUvcerende Forhold". Den Dis-
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cussion, der fandt Sted Under Sagens forste Behandling, var ingen
lunde faa Udtømmende, at man bestemt kan sige, at Forsamlingen 
under alle Forhold er imod Creditforeninger for Fabriker.

Dirigenten henstiller, om man ikke kan afstemme over, om der i 
Resolntionen bor indflyde en Bestemmelse, som den af Hr. Bier- 
frennd antydede. Hvis der da stalde vise sig Majoritet derfor, 
kunde man anmode Hr. Bierfrennd om at redigere sit Forflag.

Ordføreren bemærker, at Forflaget formeentlig maatfe have været 
indleveret tidligere, dersom det stalde funne komme Under For
handling og Afstemning.

Dirigenten beder erindret, at Sagen i et foregaaende Mode er 
bleven overmaade grnndigt behandlet.

Ordføreren bemærker, at det i alt Fald er nødvendigt, naar der 
skal afstemmes, at der foreligger et Forflag i en bestemt Form; thi 
ved den af Dirigenten foreslaaede Fremgcmgsmaade kunde For
samlingen maaskee komme til det selvmodsigende Resultat, at den 
forst vedtog, at der skvlde indføres Noget i den antydede Retning, 
men derpaa, naar der fremkom et bestemt Forslag, ikke kunde blive 

enig om noget saadant.
Fabrikant Names taler imod Forflagets Realitet, da det 

igrunden ikke vil Andet, end hvad der er fleet, saalcenge Fabriker og 
Handel have existeret. Han troer ikke, at nogen Fabrikant vil give 
sig Kjobmcendene aldeles i Bold. Var der ingen bestemt Betalings
termin, saa vilde Mange ikke betale, og Mange om en halv Snees 

Aar eller saa. Enhver Fabrikant maa opstille sine Betingelser, og 
kan det end hænde, at selv solide Kjobmænd kunne overskride disse, 
maa man dog gjore sig til Regel at bryde med dem, der ikke holde 
Betingelserne. Han fan ikke troe andet, end at de fleste Fabrikanter 
handle saaledes, og at Forflaget derfor er overflodigt.

Bicrfreund troer, at de Fleste cre af den modsatte Mening. 
Fabrikanterne opstille vel Betingelser, men det er blevet Skik og 

Bnlg, at man ikke tager Hensyn til disse Betingelser. Det er ikke 
hans Mening at ville opstille disse Betingelser, der skalle gjælde som 
Regel for de og de Fabrikanter; men han vil hin have en almindelig 

Udtalelse fra denne Forsamling, som kan indskærpe de Lærdomme, 

man bor drage as den sidste Ulykkelige Krise; thi en saadan Udtalelse 

troer han vil bære gode Frilgter.
Overlærer Sick (Odense) sporger, om der ikke kan findes en Form, 

nnder hvilken et saadant Onske om, at det vil blive muligt baade for stsrre 
Fabrikanter og Haandværkere at faae deres Tilgodehavende ind, kan
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komme frem. Dnsket synes ham vel motiveret, men paa den anden 
Side ere de formelle Hindringer imod at gsore Indstillingen aldeles 
overveiende. Da Referatet af Forhandlingerne vil bringe det her 
Udtalte Dnske frem for Offentligheden, kan man mutigen i Henhold 
hertil forlade Sporgsmaalet.

Ordføreren maa tillade sig at gjentage, at det vil tage sig noget 
besynderligt ub, naar man paa Sporgsmaalet om: „ved hvilke Midler 
man kan lette Omsætningen for de Industrielle" svarer, at de skulle 
indskrænke ben Credit, de give. Det er intet Svar Paa Sporgs
maalet. Dertil kommer den allerede omtalte formelle Hindring; 
Sagens Realitet fan han heller ikke tiltræde, da ethvert Forslag af 
denne Art neppe er practisk; man vil ikke indlade sig med den 
Fabrikant, som gaaer altfar strengt tilværks, og en saadan Udtalelse 
vil maaskee snarere blive til Skade for Fabrikanten, end til Gavn.

Grosserer W. Petersen anseer det for utvivlsomt, at den hidtil 
fnlgte Forretningsorden ikke hjemler, at der nu indbringes et Wndrings- 
forsiag, men henstiller, om man ikke kunde afbryde Forhandlingerne 
og Udsætte Sporgsmaalets Afgjorelse til et senere Standpunkt.

Dirigenten har netop tænkt paa noget Lignende. Hr. Bi er
freu nd vilde have gjort Forsamligen en Tjeneste ved at indlevere 
Forslaget tidligere; men da dette mi ikke er skeet, og der ikke i 
Reglerne sindes bestemte Forskrifter i faa Henseende, kunde man maaskee 
afbryde Forhandlingerne og anmode Hr. Bierfrenud om at ind
levere sit Forslag den folgende Dag, men da paa det Bilkaar, at der 
kun bliver afstemt og ikke yderligere discuteret derom. Der er mi 
blevet forhandlet saameget om dette Punkr, at det synes at maatte 
staae klart for Alle, om de ville gaae ind derpaa eller ikke.

W. Petersen troer dog ikke, at det godt gaaer an, at afskære 
DiscUssionen over det Forflag, der maatte fremkomme. Naar For
handlingen afbrydes og atter optages, maa DiscUssionen staae aaben 
over de enkelte Pnukter i Indstillingen og over ethvert Mndriugs- 
forflag, der til den Tid maatte indkomme.

Directem Hellmann vil nodig Underkjende Dirigentens Af
gjorelse, men maa dog gjore opmærksom paa de farlige Folger, 

det kan have, at benytte den af ham soreslaaede Fremgangsmaade. 
Skal det nemlig staae i Dirigentens Magt, saaledes at afbryde 
DiscUssionen, naar der bebudes Wndringsforslag, faa vil man, 
navnlig naar Dirigenten er en svag Mand, aldrig komme til Ende 
med nogen Sag; thi — for at blive ved nærværende — i næste 

Mode kunde der fremkomme et Forslag, som knnde begrunde en ny Ud-
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scettelse, og saa fremdeles. I en Forsamling, der endnU er saa ung 
i den Slags Forhandlinger, stal han imidlertid ikke modsætte sig, at 

Hr. BierfreUnds Forsiag kommer frem; man maa fim holde paa, 
at Forsamlingen ikke giver sin Myndighed fra sig, og at den stemmer 
over, hvorvidt Forhandlingerne skulle Udsættes.

Dirigenten er ogsaa gaaet ub fra, at Forsamlingen stal afstemme 

over hans Henstilling.
W. Petersen er gaaet nd fra det Samme.
Bierfreund troer dog ikke, at Reglerne for Forhandlingerne 

indeholde Noget imod, at man i Aften kan indskyde et saadant Dnske 

i Indstillingen.
Ordføreren maa gjentagende gjore opmærksom paa, at det er 

nødvendigt at Forslaget, foreligger i en bestemt Form, forend man 

kan afstemme derover.
Efter en lille Afbrydelse af Forhandlingerne forelcegger Hr. 

Bierfreund folgende Forslag:
„Forsamlingen finder Anledning til at Udtale det Dnske, at der 

arbeides hen til at ordne Creditforholdene ved Kjob og Salg af 
Barer paa en saadan Maade mellem Creditor og Debitor, at han 
sil en vis fonldbestemt Tid sikkert kan disponere over sit Tilgode

havende."
Hellmann fremhæver, at Forhandlingerne i en Forsamling som 

nærværende altid maae have noget svævende ved sig. Noget, der 
ikke kan slaaes fast, eller paavise at give bestemte OlefuUater i den 
nærmeste Fremtid; men er dette i og for sig et nødvendigt Onde, 
skal man ikke Udstrække det videre, end Sagens Natur byder, og 
ikke indlade sig paa Udtalelser af saa aldeles vag Charakteer og saa lig 
fromme Dusker, som det foreslaaede. En Udtalelse her fra Forsam
lingen kan ikke bevirke Gjenuemforelsen af det Attraaede, hvor ønske

ligt dette end i og for sig kan være. En anden Sag er det, naar 
de Paagjældende indgaae en bestemt Contract om at folge visse 
Regler, saa fremkommer der et bestemt Resultat, thi den, der da 

ikke folger Betingelserne, han bryder et Ord; men at man her i 
Forsamlingen udtaler et Dnske, kan ikke have nogen practisk Folge 

og derfor bor det efter hans Mening undlades.
Bicrfrcund inhærerer, at det, der ligger til GtUnd for For

slaget i Almindelighed, ansees for noget Dnfkeligt. At opstille visse 
bestemte Betingelser lader sig ikke gjore; men han kan ikke troe, at 
et Dnske, Udtalt af en Forsamling som denne, vil være et blot 
fromt Dnske; han troer tvertimod, at der vil blive lagt Vægt der-
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p^a, og at det, udtalt fra denne Forsamling, vil have en ganfle anden 
Betydning, end Udtalt af de Enkelte som Privatmand.

Rames troer ikke, at der er nogen Fare ved Forslaget, men 
venter sig heller ikke stort af det.

Ved en derefter foretagen Afstemning vedtages den oprinde
lige Indstilling eenstemmigt, medens Hr. BierfreUnds 

Forslag, der som et Tillægs-Forslag derpaa kommer under Af
stemning, forkastes med stor Majoritet.

Man ganer derefter over til 2den Behandling af 
det 7de Forhandlingssporgsmaal „om Torveindustrien." 
(see Pag. 67—85).

Indstilling: „I Erkjendelsen af den store Mangelfuldhed, hvormed 

TorveprodUctionen drives her i Landet, foler Forsamlingen sig til- 
flyndet til at opfordre de forskjellige oekonomiske Selskaber til, ved 

Foredrag og Dismssioner paa deres Moder og paa hvad anden 
Maade, de maatte finde det hensigtsmæssigt, navnlig for de 
mindre Mose dyr kere, at befordre Udbredelsen af et almindeligere 
og bedre Kjendskab til Torbens og Torvemosernes Behandling".

Prof. Holten dirigerer.

Fabrikant Names henstiller, om der ikke lader sig Udrette 
Noget ved Præsternes Hjælp.

Ordføreren (Administrator Holm) svarer, at de Præster, der 
kjende til Sagen og have Interesse for den, nden Tvivl ville fremme 
den. Uden at være opfordrede dertil, og hvad de Præster angaaer, 
som ikke forstaae sig paa Sagen, da maa man helst Undvære deres 
Hjælp.

Grosserer Ree ensker, at der ogsaa stal Udgaae en Opfordring 
til Landmandsmøderne.

Ordføreren svarer, at dette er indbefattet i, at der udgaaer en 
Opfordring til de oekonomiske Selskaber, da Landmandsnloderne Ud
gaae fra dem.

Overlærer Sick spørger, om der ikke er visse Erfaringer med Hen
syn til TorveprodUctionen, der erc komne til Industrial odels Knndflab 
i en bestemtere Form. Han finder det nemlig mindre heldigt, at man 

maa indskrænke sig til paa den foreflaaede middelbare Maade at soge 
Kjendskab til Torvens Behandling Udbredt.

Ordføreren svarer, at ved Sagens forste Behandling syntes 
Forsamlingen at erklære sig incompetent med Hensyn til at anbefale 

nogen bestemt Methode, og man har derfor anseet det for rigtigt at
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henvise til be forffjellige oekonomiske Selskaber og de Mænd, som 
disse maatte kalde til deres Hjælp.

Cancellrraad Helm Petersen mener, at der kan være Anledning 
til i Indstillingen tillige at henlede Opmærksomheden paa detDnske- 
lige i, at de Moser, som endnu ikke ere Udskiftede, ved Foranstaltninger 
fra Regjeringens Side maae blive det; thi det er en væsentlig 
Hindring for Productionen, at Mosestrækningerne i mange Tilfælde 
ligge saaledes samlede, at ingen af (Sievne ret ve ed, hvor hans Par
cel er.

Ordføreren svarer, at det samme Punkt blev berørt ved Sagens 
første Behandling, men at man da syntes at være enig om, at det 
ikke i denne Sag var værd at henvende sig til Regjeringen, da man 
haabede, at kunne hjælpe sig fortiden samme.

Helm Petersen kan ikke tiltræde dette. Efter den nilværende Lov
givning fumic Fælledsmoserne ikke Udskiftes, liden at alle Eiere ere enige 
derom, og det er en væsentlig Hindring for Mosernes gode Drist. 
Der er ham et Tilfælde bekjendt, hvor 64 Eiere have været enige 
om Udskiftningen, men da ben 65de modsatte sig, faldt den hele Plan 
til stort Tab for Mange.

Dirigenten gjor opmærksom paa, af der er en lignende Vanske
lighed tilstede ved denne Sag som ved den foregaaende, nemlig at 
der ikke foreligger noget bestemt Forflag.

Helm Petersen beklager, at han ikke har vævet tilstede ved 
forste Behandling, men maa dog meget onfle, at dette vigtige 
Punkt kommer Under Omtale.

Fabrikailt Boksen froer, at det maa være Industrien ligegyldigt, om 
Moserne blive Udskiftede eller ikke. Hvad der augaaer Industrien er, 
at Torven bliver billig og god.

Helm Petersen indveilder, at det netop maa ligge Industrien 
nær, at Prodnctet bliver faa billigt som muligt; thi er der Mangel paa 

Torv, fad stiger Prisen, og omvendt. Behandlingsmaaden vil natur- 

ligviis ogsaa blive meget bedre, naar Enhver veed, hvor hans Eien- 
dom ligger, da ban faa er ganske anderledes interesseret i at forsøge 

en hensigtsmæssig Drift.
Lotze mener, at naar Sagen bliver anbefalet til de oekonomiske 

Selskaber, ville disse nok tage sig deraf med Interesse og ville ogsaa 

have dercs Opmærksomhed henvendt paa Sporgsmaalet om Udskiftningen.
Ordforeren tiltræder dette og tilfoier, at Jndnstrimodet ikke kan 

indlade sig paa Detailsporgsmaal, men maa overlade Sagens Ud
førelse til de Sagkyndige, til hvem den anbefales.



Candida! M. Gad spørger, om der ikke finder en Misforstaaelse 
Sted; thi ved Sagens forfte Behandling klagedes der over, at 
Moserne ere altfor deelte, og nu fordres der, at der stal finde 
Udskiftning Sted.

Dirigenten spørger Cancelliraad Petersen, om han vil stille 
et Amendement.

Helm Petersen svarer, at han ønsker at henlede Negjeringens 
Opmærksomhed paa at fremme Udskiftningen.

Dirigenten beklager, at man derved vilde komme ind paa en 
Realitets-Debat om, hvorvidt man skulde foretrække Udskiftningen 
eller beholde Fælledsmoser. Ved Sagens forste Behandling blev der 
yttret Forkjærlighed for Fælledsmoser.

Names gjor opmærksom paa, at det meget godt lader sig for
ene, paa den ene Side at anbefale Udskiftning af Moser og paa den 
anden Side at tilraade en fri Association af de enkelte Lodder, ester 
at en Udskiftning er gjennemfort.

Helm Petersen troer ikke, at man fan Undvære Negjeringens 
Hjælp til at bevirke Udskiftningen. Det har ogsaa fim været muligt 

at bevirke skadeligt Vands Afledning paa denne Maade.
Hellmann bemærker, at dette Punkt ogsaa er blevet berørt ved 

forste Behandling. Han for sit Vedkommende har holdt paa, at 
man skulde henvende sig til Regjeringen; men, da der kun yttrede sig 
liden Sympathi herfor, har man affattet Indstillingen paa den 
Maade, som man turde vente den vedtaget.

Helm Petersen maa vedblivende beklage, at Udskiftningssagen ikke 
bliver berørt i Indstillingen, da Enhver, der fjender Noget til de 

practiffe Forhold, maa ansee dette for et Hovedpllnkt.

Ved den derefter foretagne Afstemning vedtages IUdstil
ling e li med alle Stemmer imod Een.

Provst Krarup (FlodstrUp) meddeler derpaa, til Veiledning for 
de af Indnstrimodets Deeltagere, der den folgende Dag ville besee 
den af ham paa fin Præ st ega ards Jorder anlagte Vand

ledning, folgende:
„De bevandede Jorder Udgjore lidet over 70 Tdr. Land Agermark. 

Til Præstegaarden horer desuden en Agermark i 2 smaa Skov- 
lykker ialt c. 5 Tdr. Land, der ikke funne bevandes, fordi de ligge 
afsides; men ethvert Punkt af ovennævnte 70 Tdr. Land fan vandes 

med omtrent lige Lethed. Bandet tages fra en Mose, som, naar
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den er tonet, fyldes snart igjen ved stærke Væld fra Undergrnnden. 
Paa det hoieste Punkt af Marken ligger en Mergelgrav, hvorfra han 
tidligere har merglet Jorderne; den rummer 30 til 40,000 Tdr. 
Vand. Derhen fores Vandet fra Mosen, idet det hæves c. 10 Alen 
i Hvide ved en Slige- og Trykpumpe, som drives ved Vandkraft. 
Fra Mergelgraven gaser Vandet ved sit eget Tryk til een af de 3 
Kummer ved Præftegaardm, som ligger i Niveau med Mergelgraven. 
Af disse 3 Kummer, hver paa 400 Tdr., er den ene til det rene 
Vand, den anden til Gjodningvandet og den lredie til Blanding af 
det rene Band og Gjodningvandet, og de staae i indbyrdes For
bindelse ved Jernror. Gjodningvandet gaaer umiddelbart fra Staldene 
gjennein en Ledning af storre Drainsror ind i Gjodningskummen. 
Kostalden Udskylles 3 Gange daglig fra en Kumme, som er anbragt 
paa Loftet over Stalden, og som rummer 25 å 30 Tdr., hvorved 
man kan forvandle saa stor en Deel man vil af den faste Gjodning 
til Gjodningvaud. Strax ester hver Udskylning fyldes Kummen paa 
Loftet atter fra Reenvandskummen ved Gaarden, i hvilken den anden 
Snge- og Trykpumpe, der drives ved Hestekraft, er anbragt; ved 
samme Pumpe Uddrives den flydende Gjodning igjennem Jernrors- 
ledningen, som gaaer midt igjennem hele Markens Længde. Paa 
denne Ledning er anbragt i behorig Afstand 6 Jernopstandere, hvor- 
paa Sproiteslangen fastflrues, igjennem hvilken Vandet ndsproites 
paa Markerne. Slangen bestaaer af 4 Led, hver paa 100 Alen, 
saaledes at man kan vande paa 100, 200, 300, 400 Alens Afstand 
fra Opstanderen. Haner erc naturligvris anbragte paa de behørige 
Steder paa Rorledningen, saavelsom i enhver af de 3 Kummer i 
Gaarden, for at aabne eller llikke tit for Vaildet. Vandledningen 
er anlagt mere oekonomisk end deus engelske Monstre; i England 
lader man nemlig sædvanligviis eet Nor fore et andet ind til 
Blandingsklimmerne, og et andet nd; her bruges det samme -Hor til 
begge Dele.

Bekostningen ved et saadant Anlæg er betydelig. Sammen
ligner man ben med Drainingen, da er her Vandingsanlceget ausiaaet 
til en Bekostning af 5000 Rdl. og Drainiilgen 3000 9kdl. Drainin- 

gen er saaledes billigere, dog maaskee neppe i den Grad, som man 
sædvanlig antager, naar man tænker paa de dyre Jernror. Dog er 
Udgiften til Jernrorene ikke saa betydelig hoiere end Udgiften til 
Leerrorene, hvormed en Mark draines, hvilket har sin Grund deri, 
at Drainingen Udkræver et overmaade stort Antal Ledninger, 
Bandingen derimod fim en eneste. Jernrorene her have ialt kostet
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1600 Rdl. Jndkjobspriis i Skotland, hvortil dernæst kommer Fragt, 
samt c. 800 Rdl. i Told! Den ovrige Deel af Udgiften til Vand
værket hidrører fra Mollebygningen (hvorved nu ogsaa hans Korn 
males), Hestegangen, Kummerne, Gravningen samt ben meget nyttige 
Indretning i Staldene, hvorved Urinen og det øvrige Gjodning- 
vand stadigt af sig selv go aer bort til Kammen.

Eu af de Forste, som for c. 15 Aar siden gjorde Begyndelsen 
med >isse Vandledninger i England, var Præsten Huxtable.

Den allerftorste Virkning af Gjodningvandet er paa Græs
markerne, der trænge baade til Gjodningskraft og Væde. De saa- 
ledes vandede Græsmarker kunne flaaes meget tidlig. Det Stykke, 
som daglig afflaaes til Opfodring paa Stalden, bor vandes samme 
Dags Aften, 200 Tdr. Vand pr. Td. Land. Rajgræsset, især det 
italienske, gjenvoxer hnrtigere end Kloveren, men bor saaes med 6 
LD pr. Td. Land, og er da atter tjenligt til Slet efter 17 til 18 
Dage. Hans Græsmarker vare tilsaaede med Klover samt forskjellige 
Græsarter. Kloveren gik forrige Vinter næsten allevegne bort, og 
Græsset, som blev tilbage, var for tyndt til efter Vandingerne 
hllrtig at kunne (uffe Jorden, hvilket er en Hovedbetingelse. Mølle
byggeren fik Mollen for seent færdig, saa at Mergelgraven ikke kande 
fyldes sidste afvigte Vinter. Der maatte derfor anlægges en Hestegang 
ved Mollen, for til enhver Tid at kunne bringe Vandet fra Mosen 
directe til Præstegaarden, hvilket fordoblede Arbeidet, da dette fim, 
naar det var blæsende Veir, kunde Udrettes ved Mollens Hjælp. 
Af disse Aarsager slog man Græsmarken fim 2 Gange, men havde 
derefter en meget god Toiregrces indtil Host, da han, fordi at Kornet 
modnedes paa een Gang, standsede med Vandingen, hvilket snart 
kjendtes paa Græsmarken, og som herefter med Gilds Hjælp skal 
nndgaaes. I Skotland flaaes indtil 7 Gange. Dickinson ved 
London har i en meget varm Sommer slaaet 11 Gange. Nogle 
Ubetydelige smaa Stykker Græs, som besaaedes sidste Foraar kun 
med engelsk Raigræs, men fæt saaet, gav en saa særdeles god Slet 
hver 17de Dag, at han blev forvisset om, at, dersom alle de 20 

Tdr. Lands Græs havde været saaede paa denne Maade og regel- 
mæssigen bevandede, kunde 70 Koer ikke have fortæret Græsset deraf, 
hvorimod han de forste Somre, han havde Præstegaarden, kun funtie 
græsse 10 å 12 Koer. Han forsøgte ogsaa, men kun i indskrænket 
Malestok, Vandingen paa Rodfrugter og Handelsplanter, hvor 
Virkningen viste sig overordentlig god. Lieutenant B» sch til 
Skovsbo, som har fuldfort et lignende Vandingsanlæg paa 2/3 Deel
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af fin Herregaardsmark, bevandede i Foraaret et Stykke Bygland, 
som tegnede til aldeles at mislykkes, men som ved Vandingen blev 
hans allerfrodigste Korn. Proprietair Di oller til Lysemose her i 
Nærheden har fuldfort et lidet Anlæg til Bevanding af faa Tender 
Græsland tæt ved Gaarden, der har givet et Udmærket Resnltat. 
Ligeledes har Proprietair Engelsted til Rorbcek i hans Sogn paa- 
begyndt et lignende Anlæg paa 18 Tdr. Land deels Eng deels 
Ager nær Gaarden.

Sporger man nu om et saadant Anlæg kan betale sig, da bliver 
Svaret dette: Dersom det er vel anlagt og benyttes med fn ld Kraft, 
Skjonsomhed og Orden, da kan efter min Forvisning ingen land- 
oekonomisk Forbedring bedre tonne sig — men i andet Fald bor An- 
lceget hellere Undlades.

Hellmann meddeler Forsamlingen, at Comiteen, esterat have 
overvejet, hvad der kllnde tale for og imod det af Hr. Fug mann 
reiste Sporgsmaal om at hæve Forsamlingens Moder for Loverdag, 
ikke har troet at turde tilraade en saa væsentlig Forandring i Hoved
programmet for Modet.

Man gaaer derefter over til at forhandle det af Garver Alb ech 
indbragte Sporgsmaal „om Behandlingen af Landmandens llaa- 
producter fom handelsvarer."

Hellmann dirigerer.

Garver Albech (Svendborg) onfker, at Forsamlingen vil discutere 
det Sporgsmaal: hvorledes stal man formaaeLandmanden til at anvende 
en bedre Behandling paa sine vigtige og fegte Raaprodncter, navnlig 
Huder og Skind? Han venter ikke at faae et bestemt afgjorrnde Svar paa 
dette Sporgsmaal, men han troer, at man mnligen knude vække Land
mandens Opmærksomhed for Sagen, ved at forhandle den her, og at 
man saaledes kunde opnaae nogle Forbedringer. Han vil give nogle 
Antydninger med Hensyn til Huder og Skind. Hvad for det Forste 
Kalveflind angaaer, da viser den flette Behandling sig især ved Slagt
ningen og Opskæringen; man river et Skind af en Kalv og bryder 
sig ikke om, enten der kommer eet eller ti Hilller deri, og kaster det 

saa hen til en Side, paa en Grovt f. Ex., istedetfor at man knnde 
hænge det op paa en Stige. Med Hensyn til Lammeskind, da 
faae de deres største Skade ved Uldens Afklipning; det er ofte Til
fældet, at ikke 20 pCt. gode Varer blive tilbage efter Afklipningen. 

Han har paa Udstillingen henlagt 10 Stykker Lammeskind, af 
hvilke de 5 ere medbragte i beskadiget Tilstand, netop for at give



Anledning til denne Discussion. For at tilveiebringe disse faa gode 
Skind, har han indkjobt 60 Stykker Skind, og efterat Arbeidet endelig 
var fuldfort dermed, kunde han ikke tilveiebringe mere end 9 reelle 
Skind, som vare feilfrie. Prisen er der intet Forhold i, thi den 
varierer mellem 3 og 2 Daler, skjondt det flette Skind fordrer 
ligesaa meget Arbeide, som det gode, ja næsten mere, da man ved 
Fabricationen maa være forsigtig, for ikke at fordærve dem endnn 
mere. Der er flere af de Tilstedeværende, som vide, hvilken Rolle 
Skindene spille i Udlandets Fabriker; derhen gaae de fleste gode 
Skind, og vi beholde fint de beskadigede tilbage her paa Pladsen. 
Han veed nu ikke, hvorledes man skal formane Folk til at bære sig 
fornuftigere ad ved Behandlingen. Det maa jo være Kjobmandens 
Sag at betale Skindene efter deres Værdi, men det er meget vanske
ligt at gjore den Forskjel i Prisen, som egentlig bnrde gjores, da 
der fun er alt for smaa Garverier her i Landet. Jstedetfor at bringe 
de reelle Varer til Markedet, sælge Landmændene dem til Kjob- 
manden, og tager heller her strax en lille Avance og beholder kun Skrabet 

tilbage til de smaa Fabrikanter herhjemme; na ar Nogen herhjemme 
vilde skabe en stor Fabrik, hvorved han vilde dominere det hele Ind- 
kjob, saa kunde han maaskee udrette Noget. Det fortjener enbnu at 
bemærkes, at man i Aar har været strengere i Udlandet med at vrage 
og kassere de slette Skind.

Kjobmand Bicrfrcund finder det ikke ganske klart, hvorledes der 
skal komme et Udbytte af den her reiste DiscUssion, men har dog 
det Haab, at det skal lade sig gjore; ialtfald maa man være Hr. 
Albech taknemlig, fordi han har bragt et Sporgsmaal Under For
handling, der. vistnok er af stor Vigtighed, thi det er ganske vist, at 
Behandlingen af vore Raaprodncter maa have en afgjorende Vig
tighed for os. Han kjender ikke tilstrækkeligt til Hader og Skind til at 
kunne afgive nogen bestemt Mening derom; men han finder det rig
tigt, at Discnssionen ogsaa omfatter andre af vore RaaprodUcter. 
Han vil da forst henlede Opmærksomheden paa det Mislige i, at 
Kjobmændene med Hensyn til Korn f. Ex. sælge efter hollandsk 
Vægt, medens de ikke altid, ja ikke engang som oftest kjobe efter 

denne hollandske Vægt. Dernæst vil han gjore opmærksom paa, at 
det i det Hele taget er en meget Uheldig Maade, hvorpaa Indkjobet 
af vore RaaprodUcter finder Sted; der gjores ikke tilstrækkelig Forskjel 
paa gode og simple Varer. Naar Bonden kommer med Korn til en 
Kjobmand, saa frygter denne for at stede Niels Persen, der kommer 
med 104 Pds. Byg, naar han ikke giver ham den samme Priis, som
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PeerNielsen, der bringer l12Pds. Byg. Det vilde være heldigt, 

om denne Discussion vilde fore til, at man overhovedet fager at 
loogße meie Vægt paa at vrage ved Fndljobet af vore Raaprodlicter, 
saa vilde vi komme til at nyde storre Anseelse i Udlandet end for 
Tiden. Med Hensyn til Kornet, som er vort HovedprodUct, er det 
jo især vigtigt, at Kjobmcmden er meget omhyggelig, gjor megen 

Forskjel i de Priser, han betaler, og ikke frygter for den Misnoie, 
hail kan opvække hos fine Kunder. Naar der saaledes sættes en 
Præmie for at levere gode Varer, saa vil det vise sig, at Bonden nok 
skal gjore sig Umage for at levere gode Varer. Der er et andet 
Prodnct, som ikke egentlig horer hjemme her i Landet, ialtfald ikke 
ubcnfoi en enkelt Deel af Fyen, men som man dog kan ønske at nævne 
her, fordi det i den seneste Tid har været meget omtalt, og fordi 
dette Product endnu ikke synes at have vakt den Opmærksomhed, som 

det fortjener: det er Humle. Udstillingscomiteen har gjort sig megen 
Umage for at kunne faae denne Art af vore Prodncter repræsenteret paa 
Udstillingen. Dersom man vil lægge Mærke fil den Humle, som for 
Dieblikket befinder sig paa Slottet, vil man see, at der ikke alene er 
Hllmleranker, som maa vise Enhver, at denne Planle særdeles godt 

kan trives hos os, men at ogsaa den Frilgt, der sidder paa Rankerne, 
giver Anledning til at troe, at Udbyttet maa fiinne svare Regning. 

DesUden vil man paa Udstillingen finde Prover af torret Hnmle. 
Af disse stal han navnlig henlede Opmærksomheden paa den fra 
Skolelærer Winther fra Frederiksminde ved Bogense og Proven 
fra Proprietair Hansen i Bro, som Taleren sætter meget hoit. 
Disse to Prover ere behandlede paa to forskjellige Maader, og hver 
kæmper for sin Fremgangsinaade. Den Førstnævnte vil, at Humlen 
stal lufttorres, den Anden har netop skyndt sig for at vise, at Ovn- 
torringen, det vil sige, naar den fleer uden Rog, gjor Humlen bedst. 
Han veed ikke, hvilken Behandling der er den bedste, men kan fun 
on ske, at de fremlagte Prover mane henlede Opmærksomheden paa 
Hvinleavlen, saaledes som den fortjener. Der er en væsentlig Ting, 
som har bragt den fyenffe Humle i Miscredit, uagtet kyndige Folk 

erklære, at den kan maale sig selv med den Brimsviger-Humle. Det 
er ikke den Maade, hvorpaa den behandles, i hvilken Henseende 

der vel er Mangler, men ikke mere saa stærkt fremtrædende; men det 

er den Maade, hvorpaa den bringes i Handelen. Det er bekjendt not 
at Prangere, — man kan ikke kalde dem Kjobmcend — opkjobe den 
fyenske Humle og sælge den som saadan; men, naar den gaaer over 
i Handelen, er den ikke længere fyensk Humle, thi den er da blandet
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med et Stof, som det er en stor Skam, at nogen reel Mand vil 
befatte sig med. Dette Stof er Noget, som engang har været Hilmle, 
det er nogle Blade, som maaflee endog engang have hort til god 
Hinnle, men allerede engang have gjennemgaaet en Proces, ved at 
bulges til Brygning. Disse Blade Udfores fra England, da del- 
gives en Toldgodtgjorelse ved Udførselen. Det var meget ønskeligt, 
om denne Forsamling knude ikke alene henlede Opmærksomheden paa 
Humlen, men ogsaa soge at raade Bod paa saadanne Bedragerier. Han 
vil forsoge at gjore en Indstilling til en Resolution i denne Ret
ning; thi det vilde, som oftere bemærket, være et ftort Gode, om 
man kande ret henlede Opmærksomheden paa Humlen. Naar man 
seer, hvilken Prydelse denne Plante er for Egnen imellem Middelfart 
og Bogense, og naar man veed, hvilken Indtægt den giver Folk, 
maa man fole Lyst til at virke for, at denne Prydelse ogsaa fan 
blive Udbredt til Haverne i andre Provindser.

Dyrlæge Koppel mener, at man maa være den sidste Taler 
taknemlig for hans Oplysninger, men troer dog ikke, at Hr. Albech 

kan være tjent dermed; thi denne har spurgt om, hvorledes han 
Mde fa ae bedre Hnder og Skind, og har nu faaet Humle istedet. 
Han vil sporge Forslagsstilleren, om han ikke selv har tænkt sig 
Midler til at raade Bod paa den af ham antydede Mangel.

Administrator Hvlm sinder det nødvendigt, at man, for man gaaer 
nærmere ind paa Detaillen af Sporgsmaalet, gjor sig det klart, hvad der 
egentlig kan gjores til Gjenstand for DiscUssion i nærværende Forsamling 
afIndllstridrivende. Forsamlingen fan ikke gaae ind paa at behandle 
de forskjellige Maader, hvorpaa et ProdUct kan forbedres. Derimod 
kan den for det Forste Undersøge, hvorvidt de Mangler, der findes 
ved De fra Landmanden kommende Raaprodncter, hvorom her er 
Tale, hidrøre fra en Mangel paa Kundskab eller fra Skjodesloshed 
hos Denne. Endeel af de Feil med Skindene, som Hr. Albech har om
talt, maa aabenbart hidrøre fra Skjodesloshed. Forsaavidt Manglerne 
hidrøre fra en Ufuldstændig Kilndflab, er der ikke Andet for Forsamlingen 
at gjore end at folge samme Fremgangsmaade her, som med Hensyn til 

Sporgsmaalet om Torven, nemlig at anbefale Sagen til et Fornm, 
der nærmere kan Undersøge og behandle den, altsaa vel navnlig til 

de oekonomiske Selskaber. Han bringer beéubcn „Ugeskrift for Land
mænd" i Erindring, da det netop vil være et passende Sted for 
Sporgsmaal og DiscUssion i saadan Retning. En anden Sag er 

det med de Feil, der hidrore fra Skjodesloshed, dem maae Kjoberne 
selv ktlnne forhindre ved at rette Prisen, de betale for Varerne,
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efter disses Beskaffenhed, og i Priserne maa der da ligge en Op
fordring for Landmanden til at soge at forbedre sine Varer.

Albech svarer den næstforegaaende Taler, at han ikke har tænkt 
sig nogen bestemt Forbedringsmaade; men, da han selv nærer Tvivl, 
har han villet foranledige Sagkyndige til at Udtale sig om Sagen, i 
Lighed med hvad der er fleet ved Torven.

Koppel troer ikke, at det kan skade, at et saadant enkelt Sporgs- 
maal kommer Under DiscUssion i en Forsamling som denne. Man 
kan derved faae et Begreb om, hvilke Dnsker der næres. Fremfor 
alt er det imidlertid nødvendigt, at man gjor sig klart, hvad det er, 
man egentlig vil.

Röe erkjender saa godt som Nogen det Dnskelige i, at Land

manden kan ledes til at behandle sine Producter noget bedre end 
hidtil, og han har selv paa et Landmandsmode i Odense for nogle 

Aar siden indgivet en motiveret Indstilling, hvori han Udtalte det 
Dnflelige i, at man ved et andet Landmandsmode snart vilde overveje, 
hvorledes man fiinbe bevirke en Forbedring af Landmandens Pro- 

dncter, og som Ezempel nævnte Præmier og andre Manne Midler. 
Men han kan ikke erfjenbe, at denne Sag horer hjemme her; den 
horer hjemme ved et Landmandsmode, ikke ved et Mode af Fabrikanter. 

Der er vel her blevet talt om et RaaprodUct, nemlig Torben, men 

man havde derved mere for Die at fabrikere noget Nyt af Tørven 
og ikke selve Torvens Behandling. Der er stor Forskjel paa disse 
to Ting; Landmanden skal behandle sit Product, og Fabrikanten stal 
forædle det; Forædlingen kan derfor være Gjenstand for Forhand
ling i et Mode af Indnstridrivende, men ikke Behandlingen af de 
raae Prodvcter.

Bierfrcund sinder det vel heller ikke ganske klart, hvilket Udbytte 
der skal komme Ud afDiscnssionen, men troer dog nok, at det her er 
det rette Sted at bringe Sagen paa Bane. Om end Behandlingen 
af RaaprodUctet ikke directe vedkommer de Indnstridrivende, saa maa 

den dog indirecte interessere dem, da Behandlingen af vore Raa- 
prodUcter har en væsentlig Indflydelse paa Forædlingen. Naar de 
ikke blive godt behandlede, kunne de ikke ret vel siden forædles. 

Uagtet han allerede taften har fremsat et fromt Onfle, fom er gaaet 
i stykker, og han maaflee kan vente en lignende Skjcrbne i denne Sag, 
vil han dog ikke Undlade at see at bringe Sagen frem linder en eller 
anden Form. JndUstrien maa det være af yderste Vigtighed at 
RaaprodUcterne behandles paa den hensigtsmæssigste Maade,' og 

dertil kommer, at man Under ZndUsmens Omraade maa henregne

(8)
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ikke alene, hvad Fabrikanten forarbejder, men ogsaa hvad der frem- 
gaaer af Jorden.

Nee er mere enig med Hr. VierfreUnd, end denne selv froer. 
Han er enig med barn i Dnskeligheden af at denne Sag behandles, som 
og i de fleste Enkeltheder, som han i Aften har udtalt om forstjellige 
Prodllciers Behandling; men han kan ikke finde det hensigtsmæssigt, 
at man i en Forsamling af Fabrikanter Udforlig debatterer, hvorledes 
Landmanden skal behandle sine Probucter.

Holm treer, at man i Almindelighed maa være enig øm, at 
Sagen er fulDfommen berettiget til at komme for her; han maa 
imidlertid an fee det for heusigtsmæssigst, at denne Sag behandles 
ligesom Sagen om Torve-Industrien, idet man gjor Indstilling til 
de Autoriteter, der cre de nærmeste til at henlede Landmændenes 
Opmærksomhed paa denne Sag og vække mere Interesse for den, 
end der hidtil synes at være vi i ft den. Det er fnldkommen berettiget 
fra Fabrikanternes Side at gjore en saadan Indstilling, da det er 
dem, der skulle benytte RaaprodUcterne.

Marius Gad sporger, om Discnssionen ikke i Almindelighed 
maa dreie sig om, hvorledes vore Darer skulle behandles for at knnne 
gaae i Handelen.

Dirigenten fvarer, at det er en aldeles fri DiscUssion om 
hvilkensomhelst Vare.

Marius Gad vil da slutte sig til den Udtalelse af Hr. Bier- 
freUttd, at det for en stor Deel beroer paa Kjobmændene at tilveje
bringe en bedre Behandling af Raaprodncterne, ved at betale de gode 
Varer forholbsviis bedre end de slettere. Det er allerede anført med 
Hensyn til Korn, at der ved Indkjobet deraf ikke tages tilstrækkeligt 
Hensyn til dets Godhed; det Samme gjor sig gjaldende med 
Hensyn til Smor og flere andre Prodncter.

9téc kan vedblivende ikke indsee, at Jndlistrimodet kan have 
med dette Cporgsmaal at gjore, da der ingen Landmænd er til
stede, som kunne give Oplysninger.

Bicrfreund troer dog, at der kan komme et Udbytte af denne 
Discussion, dersom man vil holde sig til eet Product, nemlig Hmnlen. 

Hvis denne Forsamling erkjender det Nedværdigende i, at den fyenske 
Humle bringes i Mlscredit paa den angivne Maade, kunde den 
maaskee indgive et Andragende til Regjeringen og anmode den om, 
naar den forelægger Udkastet til den nye Toldlov, at forbyde Ind- 
forselen as brugt Hmnle.
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Dirigenten mener, at man da hellere meta fte anbefale en hoi 
Told end et Forbud mod Indførsel.

Brygger Brummer (Odense) oplyser, at der allerede er en Told af 
6 Skilling paa et Pund Humle, og at det er aldeles forbndt at 
indfore brugt Humle.

Kobbeismed Fngmann tilfoier, at naar det kan paavises, at et 
Parti Humle, som indføres, er brugt Hnmle, kan man Uden videre 
requircrc Politiet og consiscere Partiet.

Bicrfrcund vil da forandre sin Indstilling derhen, at man skal 
andrage hos Regjeringen paa at Udtale Trangen til at indskærpe 
Forbudet mod Indførselen af brugt Humle.

Holm anseer selv en saadan Indstilling for overflødig, thi 
Bryggerne, der ikke ville have den brugte Hnmle, kunne jo lade være 
at fjobe den, og naar andre Folk have Lyst dertil, faa maa det 
blive deres egen Sag.

Brummer paastaaer, at ikke en Tiendedeel af Prodlicenterne levere 
god Hnmle; saadanne Varer, som vare paa JndUstrindstillingen, kunne 
altid være vis paa god Afsætning.

Marius Gad har ikke tidligere villet indlade sig paa Hr. Bier- 
frennds Forslag angaaende Humlen, fordi han nærede den Over- 

beviisning, at det ikke er muligt at controllere eller gjenuew.fore 
Iværksættelsen af et Fol flag, der gaaer Ud paa at tilvejebringe gode 

Darer, Uden at det iagttages, at vedkommende Producenter selv 
gjores interesserede i at levere et godt Product. At indfore mange 
Bestemmelser om Control fra Toldvæsenets eller Politiets Side, er 
ikke heldigt. En anden Sag er det, naar et Product er absolut 
skadeligt for Snndbeden; da maa man søge at forhindre dets Af
sætning, men der vil mode store Vanskeligheder i faa Henseende.

Holm gjentager, for at fore Sagen tilbage til det Standpunkt, 
hvorfra den ester hans Mening alene kan behandles ker, at det kun 

er de Feil, der hidrøre fra Mangel paa Kundskab bos Producenterne, 
som kunne paatales her, medens derimod saadanne, der hidrore fra 

Bedrageri, Skjodesloshed o. s. v., bliver en Sag imellem ProdU- 
ccntcn og Kjoberen.

Dirigenten gjor opmærksom paa, at der er flere af Landmandens 
ProdUttionsgrene, der llde Under, at de hin funne produceres i det 
Smaa, og at der savnes tilstrækkelig Kundskab vin de bedste Produc- 
tionsmaader; dette sinder f. Ex. Sted ved Smor og C ft. Hvad den 
danste Hnmles mindre gode Egenskaber angaaer, da hidrører den for- 
meentlig i det Væsentligste fra en siet Behandling og mindre fra

(8")
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ligefrem Forfalskning. De smaa Commissionairer reise omkring, prange 
sig Humlen til i smaa Portioner og sammenpresse derefter lufttørret 
med roget Hinnle Under (Set. Han tiltræder den sidste Talers An- 
sknelse, at det meest kommer an paa at oplyse Producenterne om, 
hvorledes de skulle frembringe et bedre Product af deres Raastof.

Marius Gad har ingenlunde villet forhindre Oplysning, men 
troer, at det bedste og virksomste Middel til at fremme denne, er at 
bringe det dertil, at Prodllcenterne finde det i deres egen Interesse 
at blive oplyste.

Cancelliraad Helm Petersen meddeler, at Sagen om Frem
bringelse af god Humle har været flere Gange behandlet i „det patrio
tiske Selskabs" Moder. Selskabet har Udsat Præmie for den bedste 
Behandling. Ved gjentagne Forhandlinger er man kommen til 
det Resultat, at lufttørret Hmnle er at foretrække, og der har 
været tilstillet Selskabet forskjellige Præparater, hvoraf et er betonnet 
med Præmie. Han tiltræder Dirigentens Bemærkninger om den 

Skade, som Prangerne afstedkomme. Det bedste Middel til at fremme 

Sagen vilde være at aabne storre Etablissementer for Hnmlens Af
sætning, til hvilke Prodllcenterne kunde henvende sig istedetfor til 

Kræmmerne. Det er hos Handelsstanden, at Hjælpen nærmest skal ssges.

Marius Gad tiltræder ganske den sidste Wring.
Bierfrcund henstiller, om det ikke efter den Retning, Discils- 

sionen har taget, vil være rigtigt at lægge den med Hensyn til Torve- 
indvstrien vedtagne Beflntuing til GrUnd for den Indstilling, der 
bliver at tage i nærværende Sag.

Dirigenten foreslaaer, at anmode DHrr. A lb e ch og B i er fren nd, 
der have reist specielle Sporgsmaal i Sagen, om at affatte Ind

stillinger til Forsamlingens DiscUssion og Vedtagelse, saameget mere 
som Comiteen ikke har kunnet lægge denne Sag i Hænderne paa 
nogen forlib bestemt Ordforer.

Dette vedtages af Forsamlingen.
Modet hævet.  __

Sjette Mode.

Torsdag Aften den 23de Kl. 7.
Professor Holten holder folgende Foredrag*)

*) Foredraget blev holdt umiddelbart ester en lang Kjeretour og bærer efter 

Talerens Mening derfor paa flere Steder Præget af den deraf folgende 

Træthed, dog har han foretrukket at lade det udgaae i den Form, Stenographen 

har nedstrevet det, fremfor at omdanne det saaledes, at Jngen as dem, 

der horte betf kunde kjeude det igjen.
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om Elektricitetens Anvendelse i technifle Diemed:
Mine Herrer! Det blev i Indledningsordene til dette Mode 

yttret, at vor Tid udmærker sig ved den store Hastighed, hvormed 

Jndnstrien veed at tilegne sig Videnskabens Resnltater, og det træffer 
sig nu faa, at jeg just havde tænkt paa at give et Slags Billede, 
en Oversigt, for at belyse dette Forhold i en temmelig flaaende Grad 
ved en Natnrkraft, som har været bekjendt i en lang Række af Aar, 

men som forst i de seneste Aar er kommen til Anvendelse i technifle 
Diemed, idet jeg ved technifle Dicmed ikke blot forftaaer saadanne, 
som kunne siges at begrunde en egen Industri, men saadanne Opera
tioner eller Institntioner, om De ville, som gaae Udenfor den rcent 
videnskabelige Sphære, og fordre et særeget technifl Apparat. Skjondt 
man ikke kan kalde Telegraphen et rcent Industrianlæg, er det dog 

et Anlæg i technifl Diemed.
Det er ved Hjælp af Elektriciteten, at jeg skal stræbe at 

oplyse den Hurtighed, hvormed Opdagelser og Opfindelser i vore 
Dage gjores, og hvormed Techniken og Industrien veed at tilegne 
sig den. Eleclricitelen er ikke noget Nyt, den er bekjendt idetmindste 
i 2500 Aar. Naar man nu vilde give et fuldstændigt Billede af, 
hvorledes Kundskaben til denne Natnrkraft har udviklet sig, binde 

egentlig Foredraget ordnes og fordeles saaledes, at den Tid, som 
man brugte til at dvæle ved de forfljellige Perioder, stod i et ligefremt 
Forhold til disse Perioders Varighed; men paa den Maade knnde jeg 
lkke behandle Sagen her; thi saa maatte jeg, forudsat at De vilde 
hore mig med Taalmodighed i en Time, afhandle Elektricitetens Udvik
ling Uden nogensomhelst Anvendelse i omtrent 55*/2 Minut, og der- 
paa i 36 Sccunder — thi De vilde vel skjænke mig 6 Secimder 
til — alle de techniske Anvendelser, men en saadan Fordeling af 
Foredraget kan ikke gaae an. Sagen stiller sig nemlig saaledes, at 

i Oldtiden kjcndte man vel Electriciteten, men fim i en meget simpel 

og indskrænket Skikkelse; man vidste klin, af, naar man gned et 

Stykke Nav, og holdt det nær til smaa lette Legemer, som Trevler, 
Uldtotter eller Sligt, saa bleve disse tiltrnkne. Det er Oldtidens 

Elektricitetslære. Ville vi soge en Udvikling af denne Lære, saa 
maae vi gjore et lille Spring, indtil Slutningen af det 16be Aar- 
hnndrede, da man erfarede, at det ikke alene var Rav, som var i 
Besiddelse af denne Egenskab, men at o g saa en stor Mængde andre 

Legemer vare i Besiddelse deraf i ftørre eller mindre Grad. Pille 
vi gjore et Skridt fremad endnu, saa maae vi gaae til Midten af 
det l7de Aarhundrede, da Otto v. Guericke construerede den forste
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Electriceermaskine. Det var en Svovlkugle, soin blev dreiet rundt, 
man holdt Haanden derpaa, ved Gnidningen blev den electtisk og 
kunde gjore Alt, hvad Navet tidligere havde været istand til, men i 
en meget stærkere Grad. Nu komme vi til Aaret 1727, da Eng
lænderen Gray forft opdagede, at denne Naturkraft knude ledes 
igjennem visse Legemer, medens andre Legemer kun meget vanske
ligt tilsteder den Gjennemgang. Franskmanden Dufay tilfoiede i 
Aaret 1733 en vigtig Opdagelse, idet hail fandt, at denne Natur
kraft viser sig for os i to forskjellige Former, som man senere er 
bleven enig om at benævne, den ene positiv og den anden negativ 
(Slcctrkitct, hvilket er saaledes at forftaae, at disse to modsatte elec- 
triske Kræfter ndove Tiltrækning paa hinanden, medens derimod 
positiv og positiv, negativ og negativ tzleclricitet frastøde hinanden. 
Omtrent paa samme Tld blev Leydner-Flasken opfunden, et Apparat, 
hvorved man kan opsamle en stor Mængde Elektricitet og altsaa 
forstærke Dirkningen. Man er istand til paa den Maade at opnaae 
en saa stærk Dirkning, at da M nschenbrock forste Gang fik et 

Siod af en saadan Flaske, beskrev ban det saaledes, at han „ikke for 

Frankrigs Krone" vilde Udsætte sig for en saadan Begivenhed nok 
engang. I Süitningen af forrige Aarhnndrede lærte man at bygge 
Electriceermaskiner, hvis Virkning er overordentlig stor, saaledes at 
der kunde frembringes electriske Gnister paa hele 24 Tommers Længde, 
faa kraftige, at man ikke ret vel skulde driste sig til med Knoen eller 
en anden Deel af Legemet at modtage en saadan Gnist; det vilde 
i alt Fald være hoist Ubehageligt. Man havde altsaa lært fra det 
forste svage Spor af Elektricitet at stride saaledes frem, at man 

kunde frembringe denne Krast i en overordentlig stærk Grad, men 

der var ikke synderligt Tegn til, at denne Kraft kunde anvendes i 
techniske Diemcd, og det af den gailske simple Grund, at ligesaa let 
som det er at vække den ved Gnidning af Rav, Glas o. s. ligesaa 
let forsvinder den, idet den taber sig i den omgivende Luft og 
ved Bortledning, faa at et Par Minuter, efterat en Maskine har 
givet en saadan Gnist, som den omtalte, kan den neppe give en paa 

en Tommes Længde. Bilde man forsøge paa at lede Electriciteten 

igjennem Metaltraade til store Afstande, vilde det mislykkes, da hele 
Kraften vilde tabes ved Afledning. Der er heller ikke fremkommet 
nogen techuiff Anvendelse af Electriciteten, frembragt paa denne 
Maade, af Gnidningselectriciteten. 2 1789 opdagede man derimod 
en anden Maade at frembringe Elektricitet paa, idet nemlig Italie

neren Galvanj fandt, at, naar man afskar Bagbenene af en Fro,
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bragte Nerverne i Forbindelse med Zink og Musklerne med Kobber 
og bragte disse Metalstykker i Forbindelse med hinanden, fremkom 
der Trækninger. Han troede, at det var en egen Livskraft, som 
her yttrede sig,,at Frobenene kunde betragtes som en Art af Leydner- 
flaske, og derved forte han tildeels Physikerne paa Vildspor. Men 
der opstod en anden Mand, Volta, som viste, at naar to forstjellige 
Metaller komme i Beroriug med hinanden, frembringes (Slcctriciret 

ligesom ved Gnidning. Han godtgjorde dette ved Forsøg, men det 
var overmande vanskeligt at anstille saadanne, thi det var ikke mu
ligt ved noget da bekjendt Middel at opdage det mindste Spor af 
Tiltrækning eller Frastødning, fom skulde characterisere Kraften som 
Electricitet. Forst da Bolta havde dannet et Apparat, hvorved 
Kraften kunde gjores flere Hilndrede Gange stærkere end i dm op
rindelige Form, kunde han paavisej at det virkeligt var Elektricitet, 

men hans Hjælpemidler vare ovcrmaade vanskelige at behandle, og 
det er derfor ikke saa Underligt, at Pbysikerne rilndt om i 
EUropa ofte toge feil, da de vilde gjentage Voltas Forsøg. 
Nogle fandt de samme Resultater, Andre de modsatte, og Andre 
flet intet. Som Folge heraf blev Kundskab til denne Electricilels- 
Udvikling, den saakaldte Galvaniske, naglet Enkeltes fortræffelige 
Arbeider, staatnde paa et meget lavt Standpunkt indtil Aaret 
1800, da Volta, som Dr st ed yttrer sig, opbyggede den vol- 

taifle Soile som en Milepæl mellem det I8bc og 19de Aar- 
hUndrede. Ved denne Soile blev det muligt at forstærke den svage 
Galvanisme saaledes, at den knnde frembringe electriske Stod i en 

temmelig anseelig Grad, og at den ligefrem viste sin Virkning paa 
de sædvanlige Midler til at opdage Electricitet: Da Kraften nu 
fyrst var funden, kunde man tænke paa cn Anvendelse i techmske 
Oiemed. En af de tidligst bekjendte Virkninger af Elektriciteten 
var den, af, naar man Udlader en Forbindelse af flere Lcydnelflafler 
gennem en tynd Metaltraad, saa glober ben eller smelter eller for

damper ensog, eller med andre Ord ben electriske Udladning frem
bringer Varme. Men ved Udladning af Ltydncrflasken fandt Dirkningen 

klin Sted i et Nu, saa var det Hele forbi. Udlader man derimod 
cn voltaifl Soilt gjennem Metaltraadkn, saa gloder denne, og 
Glødningen vedbliver uforandret. Istedetfor den øjeblikkelige Virk- 

ning, som havde en uhyre Kraft, havde man saaledes faaet en 

sangere fortsat Virkning. Bed denne voltaiske Soile opdagede man 
flere forstjellige Virkninger. Jeg stal ikke længere her folge den 

historiske Orden, men holde mig til Sagens Sammenhæng. Saa-
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tcbeei fandt Hum phry Davy, at der frem bringes Barm e ikke blot 

naar Udladningen fores gjennem M etaltraad, m en ogsaa naar ben  

fore« gjennem Lusten; m an kan da lade be to Ledere fra Sollen  

ent>e i Kulspidser, bringe dem i Beroring og saa fjerne dem lid t 

t>er frem bringes da cf overordentlig stm kt Lys, Kullene forbrønbc ’ 

og den st-rrkt ophedede Luft m ellem Kulspidserne giver tilstræ kkelig 

Ledning til dette Phm wm ens Vedligeholdelse. Allerede m eget tid liq t 

havde Jam es W att fundet en ganske ny Virkning ved den v°l- 

ta iske Solle. Raar m an nem lig forte G ectrm tetm fra den gjennem  

æ <int> , saa blev Vandet dervkd adskilt i fine Bestanddele. M an  

M iibe tillige vi tit cit Vandet bestod af to lu ftarter, og vm kt istand  

1,1111 sam m ens-rtte Vand af dem , m en ester denne O pdagelse af W att 

blev m an istand til ligefrem  at stille  Bandet, saa at de t° Bestanddele  

kom frem hver for sig. Carlis,- °g Nicholson gjentoge d-ttc  

Forsog i 1800, der blev faa anstille t en stor M a-ngde Forsog ved  

at lede klcctnfle Strom m e fra Soilkn gjennem forffje llige B-1-dstkr 

°« M  m |h ''»■ llt m an vcd Hja-lp af ben f. @ j. kunde bvinae M . 

taUerne til at ubffiKe sig i m etallisk Tilstand af de O plssninqer 

hvori de tore hlftebe. M en alt dette kunde ikke fere fil „oqm - 

fo infic in fedjn ift Anvendelse; th i, naar M etallerne ved disse Sorfci 

uW ilteS af deres O plosninger, vare de i en saa overordentliq los  

°g poreus Tilstand, at en M etalm aSse, der tilsyneladende havde tn  

«terre lfe lom ct Honsecrg, lod sig trille fam m en, saa at dkn l'Ikv  

m indre end et Spurvehagl. Endnu en Virkning af den Sniffe  

«h«m blev opdaget i 1820, da Drsted fandt, at den elc-trifl- 

-  trom i cederen havde Virkning xaa en M agnelnaa,, som befandt 

sig I dens Rm hed, bragte M agneten ud af dens Stillinq, oa  

paa en vis M aade altsaa Paavirkede dennes Poler. Araqo oq  

Am ptzre opdagede sam m e Aar, at den ((«trifte Strom iffe blot

M agne,p°l-r . ®e»<e3dfe, m en ogfaa frem bring« m >e  

gnctpolkl > Staal, som befinder sig i Strom m ens Rm hed, °q 
Cngkrntwn Sturgeon fandt paa at frem bring- if såkaldte  

electrom agnet« af Jern ved HjÄp af ei, ctcctriff Strom , som fortes  

Sltnnera en Spira l om kring  Jernet; disse M agneter kunne opnaae en  
O ei af m agnetiff Krast. 1821 opfandt Schweigger dm saa- 

aidre M ultchlicator, som idetm indste har varet Physifcrne til ov«, 
orbenftig ftor Rytte, idet den har fat dem istand tit at opdaae  

overordenllig svage Stromm e, og at m aale den elect rifle Strom  

enten den et ødeles svag M r ftarf. Set kan naturligviis tffé  

fafee m ig m b at gaae ind paa Enkeltheder, da det her kun
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kommer an Paa at skildre Hurtigheden i Fremflridtet. I 1831 
opdagede Faraday, at man ogsaa paa ganffe andre Maader 
kunde frembringe Elektricitet. Raar en electrifl Strom nemlig 
gjennemlober en metallisk Leder, og der i Nærheden befinder sig en 
anden Leder Uden electrisk Strom, vil der i denlle anden fremkomme 
en electrifl Strom, hvergang den electriske Strom i den forste Leder 
forandrer sin Styrke, men den frembragte Strom forsvinder strax 

igjen. Det er det, man kalder Indnctlonsftroin eller den electrifle 
Strom, frembragt ved Induction. Ligesom den electrifle Strom kan 
frembringe Magnetisme, kan paa den anden Side en Magnet frem
bringe en electrifl Strom. Man behover blot at fore en Magnet
pol Paatvers af en metallist Leder, faa vil der, saalænge Bevægelsen 
varer, fremstaae en electrifl Strom i Lederen. Men alt dette havde fim 
Interesse fra Physikerens StandpUnkt, men i technifl Henseende var 

det Intet; thi alle de Midler, man havde, vare ikke tilstrækkelige; 
man klinde tage den voltaifle Soile og stable den op med stort Be
svær, men ester kort Tids Forlob maatte den bygges op paany, 
hvis den skulde virke, eller man maatte have Reservesoiler, som 
esterhaanden kvnde bruges, medens de, der vare brugte, bleve skarede 
Plade for Plade og forsynede med ny Dædske. Alle de Indret
ninger, man gjorde, hjalp Intet; i Lobet af 1—2 Timer var hele 

Dirkningen Udtomt, og vilde man forlænge Varigheden, var der 
laltfald den Mangel, at i famine Grad, som Virkningen sklllde være 

vrrigere, blev den svagere. Totalvirkningen kilnde man ikke forøge, 
let var nmnligt til technifke Diemed at anvende overordentligt 
saumensalte Apparater, som man brugte Timer til at stille op, 

og hvoraf intet virkede kraftigt en Time. Daniell angav i 1837 et 
Appcrat, som var istand til at vedligeholde sin Dirkning næsten 
vsvæket i Lobet af 24 Timer, og som var af en saadan ConstrUc- 

tion, ct Virkningen ved en ganske simpel Operation kunde Udstrækkes 
i en laigt længere Tid. Nu funbe Techniken altsaa benytte sig af 

constant, galvaniske Apparater, forudsat at man havde Brug derfor, 

men det varede næsten et Aar, for den tilegnede sig Electrici- 
teten, fon den nu formaaede at anvende. Jacobi og Spence r fandt 
begge, atnaar man leder en svag men stadig electrifl Strom igjen- 

nem en vrtallifl Oplosning, Udskiller sig Metallet af Oplosningen, 
ikke som t lost. Usammenhængende Pulver, der kan rystes fra hin

anden, mn som en fast sammenhængende Masse. Af denne Opda
gelse har der dannet sig en særegen ny Konst, som i mange Hen
seender opslder Noget, man hidtil neppe havde vovet at onske sig,
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da man nemlig herved blev istand til at danne Aftryk af metalliske 

Gjenstande med tilstrækkelig Styrke, som paa Overfladen siutie sig 

ganske note til de Metaller, bvorpaa de have afsat sig, og man saaledes 

kan danne sig fuldtroe Copier af Gjenstande, der have en metallisk 
Overflade. Herpaa grunder sig hele den galvanoplastiske Koust. Vil 

man have Copier af en Model, saa bringer man den som negativ 
Leder for en elecrrifl Sirom i en Kobberoplosniug. Strømmen 

nua ikke paa noget enkelt Punkt være stærk, men den maa være 
stadig; Kobberet afsætter sig da paa Modellen og ophober sig Punkt 
for Punkt, uden at man kan sige, at der cr Adskillelse mellem Punk
terne. Skiller man saa Kobberpladen fra Modellen, finder man alle 

dennes Former saa tro gjengivne, at, na ar man har berørt Modellen 

med en Finger, og den cr bleven fistel, saa kommer den Plet, der 

viser sig paa Modellen igjen paa Kobberaftrykket; thi der, hvor 
Fidler afsætter sig paa Originalen, cr Ledningen for den electriske 
Stroin ikke saa god, og saaledes faae vi altfaa en tro Gjcngivelse 

af Originalen. Jeg maa bemærke, at jeg natUrligviis kun har givet 

en Antydning af Fremgangsmaaden. Det varede ikke længe, inden 

denne Konst atter gav Anledning til nye Opfindelser. Saaledes har 

man en bed Række af Fremgangsmaader, som man med et fælles 

Navn betegner med Udtrykket Electrotypi, hvor det kommer an paa 
ved Kobberets Udfældning af Oplosningen ad electrisk Bei, at skaffe 
sig saadanne Plader, hvoraf der kan tages Aftryk. Jeg skal fim 
nævne et Par Exempler. En Kobberplade, som er stukken, ta aler 

kun en 800 Aftryk, saa er den forslidt ved den idelige Polering; 

den maa da stikkes op paany. Bed Hjælp af Galvanoplastiken kan 

man derimod vedblive i lang Tid at tage saa mange Aftryk, man 

vil; der behoves ikke Andet end, at man af Originalen taser en 

Copi i Kobber. Paa Originalen erc Linier udskaarne forlybede, 

naar nu Kobberet Udfælder sig paa Pladen i Linierne, facit man 

cn Plade, hvor Linierne eve ophoiede. Den fan man nu ikd brnge 

til Aftryk, men af denne Copi kan man tage, om man «(, 800 

galvanoplastiske Aftryk, hvori Linierne erc fordybede, og af hvet af disse 

rimeligviis atter 800. Her har man altsaa 800 i 2bei Potens, 

hvilket giver 640,000 Billeder, Uden at Originalen har (bt mindste 

Tkade, men man kunde forresten ligcsaa gjerne tage 80($ Kobber- 

copier med ligesaa heldigt Resultat. Den saakaldte Galunographi 
gaacr nd paa at skaffe sig Kobberplader, hvoraf man liefrem kan 

tage Aftryk nden at have Originalen. Paa en polere eller for

sølvet Kobberplade skriver eller tegner man msd Malrfarve den
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Fignr man vil afbilde. Der, hvor Oliefarven er, afsætter Kobberet 
sig langsomt, vozer Paa begge Sider som et Blomkaalsboved og 
skyder sammen over Linien, saa at Pladen bliver til et Hcelt igjen, 
og tager man denne Plade ut>, kan man let rense Farven Ud as 
Fordybningerne. Men der er en slem Omstændighed herved, nemlig 
at de Linier, man tegner med Farven, blive temmelig flade paa 
Pladen, og altsaa ogsaa i det galvanoplaftiske Aftryk. Den Panske- 
lighed, fom er forbunden med at Udfylde Aftrykkets Fordybninger 
med Kobbertrykkerfarve, foraarsage en meget langsom Trykning. 
Man havde saaledes lært at Udfalde Metallerne i sammenhængende 
Lag, og det gav Anledning til en ny Konst, nemlig ben galvaniske 
Forgyldning og Forsølvning, som alt tog sin Begyndelse i 1840 
eller 1841. Det kom herved blot an paa at bringe Guld eller Solv 
til at Udfælde sig som sammenhængende Hinde paa de Metaller, der 

skulde forgyldes eller forsolvcs, og at bevirke, at Hinden blev fast
siddende. Det Sidste var det Værste; thi, na ar Metallet angribes 
af Pædsken, vil Hinden ikke hænge rigtigt fast, og naar Metallet skal 
forgyldes eller forsolves, bliver det gjerne angrebet af de Oplos
ninger, hvori det skal bringes ned. Selve Hindens Sammenhæng 
kunde let skaffes tilveie; man kunde tilvejebringe en tyild Hinde ad 
galvanisk Bei, saaledes at den skjulte det Underliggende Metal; sam
menlignes den med Tykkelsen af en ved varm Forgyldning frem
kommen Hinde af Guld, viser det sig, at den electrisk Udfældede 
Gnldhinde dækker Metallet, naar den havde Vs af den varme For
gyldnings Tykkelse. Der var saaledes to Omstændigheder, der gave 
Anledning til, at man i Begyndelseil tvivlede om den galvaniske 
Forgyldnings Bnigbarhed, for det Forste, at Hinden ikke hang fast, 
og dernæst, at Guldet snart blev slidt af. Dette hidrørte fra, at 
man vilde spare overmaade meget ved denne Forgyldning, idet man 

vilde bruge en meget tynd Guldhinde, som natUrligviis hurtigt 
maatte asslides. Begge disse Ulemper blevc afhjulpne, da Fransk
manden Rnolz anvendte Oplosninger, der ikke angrede Metallerne, 

nemlig Oplosninger af Guld- og Solvsalte i Cyankalium. Ril 

vare Ulemperne forsvundne, man anvendte Fremgangsmaaden i det 
Store og undgik t>cn skadelige varme Forgyldning, hvor Qviksolvet 

virkede forgiftende. Jeg skal endnu omtale en Anvendelse af den electriske 
Stroms them i ske Virkning. Robili havde i Begyndelsen af dette 
Aarhnndrede fundet, at man af en Blyoplosning kunde ved en elec

trisk Strom bringe en meget sammenhængende Hinde af Bly over ilte 
til at Udfælde sig, som havde smnkke Regnbuefarver. Beq«erel an-
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vendte denne Erfaring i 1846 til at farve Metaller, og De ville 
Alle have sect Klokker og andre saadanne Metalgjenstande, der vare 
farvede rosenrode, blaae, gule eller grønne derved, at der paa Over
fladen var Udfaldet et ganske tyndt Lag af Blyilte, idet Farven for
andrede sig efter Tykkelsen; men det er atter gaaet af Brug, fordi 
Blyiltet ikke staaer sig i Lnften. Allerede i 1819 foreslog Drsted 
at anvende galvaniske Apparater til at foretage Minesprængninger, 
idet han meenfe, at de kunde udfores meget simpelt og sikkert ved 
at anbringe tvende Ierntraade ved Krudtet, der skulde antændes, og 
derfra fore de to Ledere op til Apparates. Forsogene bleve Udforte 
men lykkedes ikke meget godt. Grunden dertil er let at indsee: Ap- 
paratet kunde ikke i nogen synderlig Tid bevare sin Virkning ufor
andret, om det ogsaa var godt sammensat. Senere er hans Tanke 

imidlertid paa mange Maader bleven bragt i Udførelse, og nu vil 
man paa mange Steder finde den antydede Fremgangsmaade an
vendt. Store Miner kunne saaledes sprænges ved Hjælp af 
Ledere af Platintraade ved en electrisk Strom. Disse Spræng
ninger maa altsaa betragtes som en technifl Anvendelse af den 
electriske Stroms Parmefrembringelse, men en anden Sag er det, 
om det skulde lykkes paa denne Maade, at antænde flere Miner paa 
engang. Det er Noget, som man ofte kan onske. Er der Tale om 
Miner, der indeholde flere Tilsinde Centner Krndt, knnne de godt 
tændes Umiddelbart efter hinanden, thi hele Explosionen varer faa 
længe, at, medens Nr. 1 brænder, kommer Nr. 2 netop tidsnok for 
at UUderftotte den i dens Virkning; men en anden Sag er det, 
om flere smaa Miner fmine sprænges paa engang. Davy havde 

sect det electriffe Lys, som jeg for berørte. Siden man har lært 

at frembringe constante galvaniske Apparater, har man ogsaa lært 
at vedligeholde dette electriske Lys i temmelig Uforandret Tilstand i 
Lobet af flere Timer. Man har bragt det i Anvendelse deels paa 
Theatret og deels til virkelige technifle Diemed, idet man ngvnlig i 
Paris har brugt det ved de Arbeider, der Udførtes i Rivoligaden. 
Da Arbeidet sknlde fortsættes Dag og Nat, blev der paa denne 

Maade givet Arbejderne Lys. En Belysning ved to electriske Lamper 
var tilstrækkelig for 800 Arbejdere. Senere har man nærmere 
Undersøgt dette Lys; man har maalt dets Styrke, og man har 
fundet, af, naar man dertil brugte et galvanisk Apparat af 50 

Bunsenske Elementer, fremkom der et Lys, der i Styrke kan sættes 

lige med den af 320 Stearinlys. Bekostningen stiller sig saaledes, 
at det electriffe Lys bliver flere Gange dyrere end Gas, men det er
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igjen billigere end Box- eller Stearinlys, og det kan derfor meget 
godt tænkes, at det kan bringes til Anvendelse i det Store, som 
det allerede i visse Forhold er skeet. Men De skulle ikke onske Dem 
nogen electrisk Lampe i Deres Værelser, mine Herrer! eller onske 
nogen By denne Belysning; thi det er et Lys, der er altfor intensivt 
til dette Brug. Det er det stærkeste Lys, man har været istand til 
at frembringe ved Konst. Gaae vi Ud fra det Dnunmouffe Lys, 
som frembragtes ved at sætte Kalk i Glødning i en Knaldluftflamme, 
saa have Forsogene viist, at det electriske Lys er omtrent 35 Gauge 
saa intensivt som dette. Det maa dog vige i Styrke for Solen, 
hvis Lys er 4 Gange saa stærkt, men det er mange Tilsinde Gange 
mere intensivt end Gasflammen. De skulle, som sagt, ikke onske 
Dem det i Deres Værelser; thl man kan vel overmaade nemt vænne 
sig til at see paa Flammen, men inden 2 Time eller saa, har man 
faaet en Dienbetcendelse, som varer i 24 Timer, og som er meget piinlig. 
Med Hensyn til Darmefrembringelsen har man, som Hr. Apotheker 
Lotze forleden Dag nævnte, tilvejebragt en Fordampning af Knl, 
idet man har ndsat Knl for denne electriske Ild, og derved bragt 
det tit at fordampe. Ved at anvende et lignende men svagere 
electrisk Lys i et lufttomt Rnm, har man forsøgt en anden technifl 
Anvendelse, som dog neppe bliver til Noget, idet man mener at 
kunne fabrikere Diamanter derved. Despretz har nemlig sat et 
electriff Apparat igang og bragt en saadan electrisk Flamme, der er 
meget svag, til at staae over gjennem et lufttomt Rnm fra en 
Knlspids til en Platinborste paa den anden Side. Paa Platin- 
traaden sad der saa efter 1 å 2 Maaneders Forlob smaa sorte Kugler, 
og i Microscopet saaes deri trekantede hvide Flader som Diamant- 
Krystaller, og da de bleve provede af en Diamantfliber, forsikkrede 
denne, at Pnlveret virkelig sleb Stenene fuWommcn ligesaa godt 
som Diamantstov. Men disse Diamanter have vist været mange 
Gange dyrere end et lignende Qvantmn Diamantstov frembragt paa 
sædvanlig Maade. Elektriciteten har ogsaa magnetiske Virkninger, 
og disse erc ligeledes bragte til Anvendelse. Allerede meget tidligt 
efter Indretningen af constante Apparater, og maaflee for, foreslog 
man at anvende Elektromagneternes Tiltrækning 04 Frastødning som 
bevægende Kraft til at erstatte Dampen. Derom aflagde jeg Beretning 
ved det forfte IndUstrimode, og siden den Tid staaer Sagen omtrent 
Uforandret med Hensyn til Anvendelse. Der er kun kommen en 
theoretisk Undersøgelse til af Jacobi i Petersborg, ifølge hvilken 
Opgaven ikke kan ventes lost, det vil sige, der er Intet til Hinder
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for at bruge Elektromagnetismen som bevægende Kraft, men det er 

for kostbart. Medens en Damvhests Kraft i 12 Timer omtrent 

koster 2 Mk. 4 Sk., koster den samme Kraft tilvejebragt ved Eleclro- 

magnetisme omtrent 25 Nd. Hvis man vil skaffe den billigere 

tilveie, kan det ikke nytte at opfinde nye Maskiner, men enten maa 

man opfinde et Materiale eller Stof, som bliver mange Gange 

stærkere magnetisk end Jern, eller ogsaa maa man (ære at dgnne 

galvaniske Apparater, hvor der opløses andre Stoffer end Zink, og 

hvor der forbruges billigere Stoffer end Syre. I 1837 blcve de 

constaute galvaniske Apparater opfundne, og allerede i 1842 begyndte 

man at anvende den elccmske Stroms magnetiske Virkninger til 

Telegrapher. Ogiaa her kan jeg fatte mig temmelig fort, da Tele- 

grapberues Forhold crc almindeligt bekjendte. I og skal herved blot 

bemærke, at Englænderen Wheatstone havde anstillet Fvrsog over 

Electricitens Hurtighed og var kommen til det Resultat, at Elektriciteten 

ved Leydnerflasker forplanter sig med 62,000 Miles Fart i Secnndet 

eller i et Secund Jorden 11 Gange rnudt. Sporgsmaalct var nu, 

om ikke Hastigheden vilde blive mindre, naar man istedelfor den 

stælkere Gnidningselectricitet benyttede den svagere Galvanisme. 

Der er anstillet Forsøg af 2 Franskmand, Go nel le og Fizeo n, 

som have fundet, at gjennem Kobbertraad forplantede Galvanismen sig 

med l8—20,000 Miles Fart i Secnndet, men Forsog have ogsaa viist, 

at efter de forskjellige Forhold, hvori Ledningen bringes, bliver 

Hurtigheden forfkjellig. Bruger man en i Vandet nedsænket Ledning, 

bliver Forholdet ganske anderledes. Traaden, som forer den electriske 

Strom, er da omgiven med et Lag af Guttapercha og andre Stoffer, 

som sklille beskytte dem. Sætter man en saadan Traad i Forbindelse med 

et galvanisk Apparat, faa soregaaer der noget særeget. Hvis For

bindelsen tilvciebringes med den positive Side af det galvaniske 

Apparat, strømmer ben positive Elektricitet ind i Traaden, den vil 

igjennem Gnttaperchaen tiltrække den negative i Vandet; Elektriciteten 

vil da ubcnfra bolde fast paa den positive indeni, og der kommer ingen 

Strom, for Traaden er bedet heel og bolden, ladet med faa meget 

Electricitet, som den modsatte Udenfor kan holde tilbage, og dertil 

gaaer der en kjendelig Tid, fa a at igjennem en i Vandet eller 

Jorden nedlagt Traad, der er omgivcn med Guttapercha, strømmer 

Electriciteten kun med en Hastigbed af maaskee 2—300 Mile i 

Secnndet. Paa et Par Tusinde Mile gjor dette imidlertid Intet til 

Sagen. Elektricitetens Anvendelse til Telegrapher gllmder sig paa 

dens store Hurtighed. De Midler, man har anvendt til at angive
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Signaler, have været overordentlig mangfoldige, men vi skulle ikke 

her gaae ind paa disse Enkeltheder. Det er navnlig den af Morse 

i 1812 angivne Telegraph, som synes mere og mere at vinde 

Terrain. En Electromagnet sættes her i Forbindelse med Ledningen, 

der skal fore den eleckriske Strom. I Nærheden er paa en Vægt

stang anbragt et Jernanker; Strommen lober nu rundt om Mag

neten, som da trækker Jernet til, Vægt stangen vipper, og derved 

sættes der et Mærke paa et Stykke Papir. Jeg vil heller ikke her gaae 

ind paa Enkeltheder, men blot til Slutning endnu tilbagekalde i 

Erindringen, at, medens man havde været 2.500 Aar om at bringe 

Kundskaben til Electriciteten i en saadan Tilstand, at den paa nogen 

mulig Maade knude anvendes i techniske Oiemed, har Techniken i 

de 5 Aar fra 1837—42 tilegnet sig af vor Kundskab til Elektriciteten 

omtrent Alt, hvad den indtil dette Dicblik har havt Anvendelse for.

Syvende Msde.

Fredag Morgen ben 24de September, Kl. 9.

Fjerde Forhandlingssporgsmaal:
„-Hvilke Loranstaltninger ere ønskelige for at fremme

Rousteus Indflydelse paa ver Industri?" 

sættes Under Discilssion.

Konstdreier Schwartz dirigerer.

Professor Hetsch. Mine Herrer! Uagtet jeg ikke har Ordet 

saaledes i min Magt, som jeg binde, har jeg dog ikke villet UNdslaae 

mig for, at indlede Sporgsmaalct om Midlerne til at fremme 

Konstens Indflydelse paa Industrien med nogle Bemærkninger.
Det er ofte nok udtalt, at Culttlren i mange Retninger kun 

derved kan fremmes, naar Konst og Lidenskab gaae Haand i Haand 

med Indnstuen og Haandvcerket. Jeg skal imidlertid ikke indlade 

mig paa at gjennemgaae de forbavsende Resultater, som skyldes 

Naturvidenskabernes Indflydelse paa JndUstrien, men der er nogle 

af dem, som gribe saaledes ind i Konstens Gebet, at jeg dog bor 

nævne dem, f. Ex. Photographien og Galvanoplastiken. Bed Anven

delse af optiske og chemiske Midler frembringer Photographien nu 

Billeder, som tidligere ikke knude blive tilveiebragte selv ved Anven

delse af det meest ovede Konstneroie, og som udmærke sig ved en 

mikroskopisk, for Menneskehænder vopnaaelig, Nøjagtighed. Paa 

lignende Maade frembringes Copier af legemlige Gjenstande ved 

Hjælp af Galvanoplastiken. Men disse mechanlske Fremgangsmaader
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fan fun fastholde og gjengive det, hvoraf der allerede existerer et 
synligt eller legemligt Forbilled. Deres Prodilcier kunne derfor blot 
henfores til den Underordnede Deel af Konsten, nemlig til den 
efterlignende; og naar der er Tale om Forskjellen imellem denne og 
den hoiere, den skabende, aandelige og poetiske Deel af Konsten, 
saa viser netop baade Galvanoplastiken og Photographien den egentlige 
Grændse imellem disse Dele af den konstnerifle Virksomhed, som 
ellers er saa vanskelig at drage.

I gamle Dage, da Videnskaberne endnU ikke ftembod saamange 
Hjælpemidler for Jndvstrien, var Udøvelsen af Konst og Haandvcerk 

mere eller mindre forenede i een og samme Person. Mange af Oldtidens 
berømteste Konstnere have frembragt med egne Hænder hine Værker, 
som vi NU blot kjende af Beskrivelser; og gaae vi til Middelalderen, 
saa finde vi en Albrecht Dürer, eller en Benvenuto Cellini, 
som have Udfort de skjsnneste Arbejder, Udskaarne i Træ og Elfenbeen, 
eller Udforte af Gnld og Mdelstene, medens de ikke desto mindre 
vare hiin Tids største Konstnere i Maler- og BilledhUggerfaget. 

Disse Mænd, ligesom mange andre Konstnere, havde deres Lærlinge 
og Medhjælpere, og forenede saaledes techniske og konstnerifle Kræfter 
i deres Værksteder, fra hvilke der fremgik de Producter baade af den 
hoiere Konst og af Konsthaandværket, hvilke vi endnu see med 
Benndring i Samlinger.

Efter hiin Tid blev der i det 17de og 18de Aarhundrede forst 
i Italien og senere i andre Lande oprettet Konstfloler Under Navn 
af Academier, hvorved der lidt efter lidt fremstod en Adskillelse 
imellem Konst og Haandvcerk; og, medens Konsten satte sig paa den 
hoie Hest, blev Haandværket overladt til sig selv, og forfaldt efter« 

haanden tilligemed Konsten, indtil begge Dele i Paryktiden havde 
naaet den hoieste Grad af Smagløshed. Forst i Begyndelsen af 
dette Aarhundrede have især i Frankrig og Tydskland dygtige Konst- 
uere, som en Percier, en Schinkel og andre, sornden deres 
eget Fag ogsaa omfattet Haandværket med stor Kjærlighed, og ved 

at lade Udfore mangfoldige architectonifle, decorative og indUstrielle 

Gjenftande, Under deres specielle Veiledmng, bidraget meget til 
Smagens Renselse og Forædling i mangfoldige Retninger.

Medens disse Mænd og flere af deres Elever stadigen have 
virket til Haandværkets og IndUstriens Fremskridt, er der i Udlandet 
efterhaanden ftemstaaet Underviismngsanftalter, hvor der læres alt 
det, som er et fælleds og nødvendigt FUUdament for den tilkommende 
Konstners og Haandvcerkers grundige Dannelse, og som især bestaaer
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i den techniske og videnskabelige Forberedelse til begges yderligere 
Udvikling. I saadanne Skoler, hvormed ogsaa hos os alt i længere 
Tid er gjort nogen Begyndelse, bor fremfor Alt strædes hen til, at 
alt det Beviisligrigtige bliver lært med den muligste Grad af 
Klarhed og Sandhed, og at det saaledes erkjendes, at Menneskets 
Organer i den graphiske og plastiske Retning i det mindste burde 
soge at frembringe noget, som ikke staaer alt for langt tilbage for hine 
Producter af den anvendte Natnrvidenskab, og hvorved altsaa for det 
Forste alle egentlige konstneriste Fordringer blive Udenfor Sporgsmaalet.

Findes der iblandt de Unge Mennesker, som besoge en saadan 
Skole, en eller anden, som virkelig er kaldet til at betræde Konstens 
Bane, faa er Beim dertil ikke spærret for ham, og der Uddanner 
sig imellem den tilkommende Konstner og Haandværker et venskabeligt 
Forhold og en vis Agtelse for de forskjellige Vanskeligheder i begges 
Lærefag, som ikke kan andet, end have en gjensidig fordeelagtig Ind
virkning paa deres fremtidige Virksomhed. Naar saaledes paa den 
ene Side den skarpe Sondring imellem den techniske og konstneriske 
Virksomhed efterhaanden forsvinder, saa vil det paa den anden Side 
erkjendes, hvad der horer til at frembringe et i alle Henseender til- 
tilfredsstillende Haandværks- eller IndUstriprodUct, og den ene lige
som den anden Retning vil erholde sine heldige Dyrkere.

Naar de yngre med Aand og Phantasie begavede Konstnere paa 
denne Vei have erhvervet sig en vis Grad af Modenhed og Smags
dannelse, funne de benyttes til at veilede de JndUstrielle; men dertil 
Udfordres tillige, at de maae lægge sig efter at kjende det, som med 
Rette kan forlanges, naar deres Arbeide stal komme Vedkommende 
til Nytte. Den JndUstrielle derimod maa soge at erhverve sig den 
Arbeidsdygtighed, Skjonhedssands og Fiinfolelse, som er nødvendig, 
til at funne samvirke med Konstneren under Udførelsen af de af 
ham givne Forbilleder.

De talentfulde, ældre, svede og erfarne Konstnere, som have 
anvendt deres Liv til grUndigt StUdilnn i de herhenhorende Fag, 
vilde saaledes funne arbeide i Forening med dygtige JndUstrielle, at 
der bUrde kunne fremkomme mange til Nettidens Fordringer svarende 
Haandværksproducter, som efter Aartusindcr endnU maatte blive ligesaa 

beundrede som de, der ere levnede os fra Oldtiden og Middelalderen.
Da Ordet Konst her oftere er Udtalt i sin Almindelighed, saa 

maae vi nærmere benævne de tegnende eller bildende Konster efter 

deres tre Hovedretninger: nemlig den architektoniske, den plastiske 

og den maleriske.

(9)
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Medens Architekten i mange Henseender er bunden ved den 
practiste Udførelse af hans Værker, og endnu mere ved Udovelsen af 
sin Konst i den hoiere Betydning, er BilledhUggeren og Maleren 
friere, især Under Anvendelsen af den æsthetifle Deel. Phantasien og 
Genialiteten har friere Spillermn hos dem, og ligesom disse Konstnere 
selvstændig og lettere kunne tilveiebringe egentlige Konstværker, ere 
de ogsaa snarere Udsatte for at komme paa Afveie i flere Retninger, 
saaledes som navnligen mange Værker af de sidste Aarhllndreders 
Mamerister have viist.

Architektens Arbeide derimod, hvis Udførelse kræver en Sam
virken af flere forfljellige technifle Kræfter, henvises for det meste til 
Haandvcerksstanden, og selve det græske Ord Archi-tekton betyder 
Formand for Haandværkere.

Det tmde derfor være paa det rette Sted, her i al Korthed at 
opstille nogle faa Principer for Architekturen, især med Hensyn til 
dens Indvirkning paa Industrien og Haandværket.

Architekten kan nemlig ikke hente Forbilleder til Esterlignelse 
fra selve Naturen, saaledes som Maleren og BilledhUggeren, han 
maa blot gaae Ud paa, at virke i en lignende Aand som Naturen, 
saaledes at der i alle hans Værker viser sig den storstmlllige til 
Opgaven svarende Hensigtsmæssighed, og den deraf folgende relative 
og characteristiske Skjonhed, forsaavidt Opnaaelse af alt Dette staaer 
i hans Magt.

Ikke skuffende Billeders Tilvejebringelse, som funne fryde Diet 
og Aanden, derimod virkelig og sand Brngbarhed er altsaa den forste 
Fordring ved alt Monist og architektonifl Arbeide. Men allerede 
derved maa mangfoldige materielle, conjlructive, oekonomiffe og andre 

Betingelser iagttages, medens ved flere Gjenstande baade charakteri- 
ftiske.og selv skjonne Former og Farver desto mere funne og bmde 
finde Anvendelse, jo mere de hæve sig over de allertarveligste Nod- 
vendighedsfordringer. Ved Gjenstande, som have Krav paa at kaldes 
egentlige Konstværker, maae de materielle og æsthetifle Betingelser 
i alle Retninger opfyldes i deres hoieste Potents.

Ved Anvendelsen af Konsten paa Industri og Haandvcrrk maa 
altsaa den architektoniske, plastiske og maleriske Sands og Smag 

mere eller mindre virke i en harmonisk Forening, hvorved al Ufor
svarlig Vilkaarlighed Udelukkes, der kun forer paa Afveie og frem
bringer mange af hine sands- og smagløse Prodvcter, hvoraf vor 
Tid desværre er oversvømmet.

Da nu Lektoniken, ligesom ArchitektUren intet Umiddelbart For-
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billede kan finde i selve Naturen, saa maa den soge andetsteds, og 
dertil haves den sikkreste Vejleder i de bedste menneskelige Værker fra 
alle Lande og fra alle Tider. Den sande Architekt, som kan gjore 
Krav paa Konstnernavnet, maa altsaa ftndere disse Producter og 
vide at anvende den tilbørlige Kritik ved dette StUdium; thi der 
sindes, især i de fordærvede Smagsperioder, endog mere Slet end 
Godt at vælge imellem. Det er altsaa Konstnerens Sag, at danne 
sin Smag og sin medfødte Skaberkraft saaledes, at han er istand til 
at veilede selv den mindre dannede Haandværker, hos hvem han fim 
tor regne Paa en omhyggelig Behandling og Udførelse af hans Ideer.

Di have hidtil Udtalt, hvad der horer til, at selve den tegnende og 
flabende Konstner erhverver sig den nødvendige Dannelse; vi flulle 
nu see, hvad der paaligger ham at iagttage, for at kunne levere 
baade smagfUlde og velbetænkte Forbilleder, som den JndUstrielle kan 

være tjent med, og som fortjener at mangfoldiggjores; dette er ikke 
nogen ganske let Sag.

Naar der skal gives nye Ideer, Tegninger og Modeller til flige 
Gjenstande, saa maa Konstneren ofte gjore mange Udkast, indtil han 
finder Noget, som baade tilfredsstiller ham selv og de stillede technifle 
Fordringer. De Tegninger og Modeller, som han leverer Bestilleren, 
er Frugten af et ganske andet Arbejde, andet Talent, og har kostet 
mere Eftertanke, end der fordres til et eller andet efterlignet Billede 
af nogen existerende Gjenstand. Det er derfor billigt, at flige Ar
bejder honoreres godt, og at Konstneren derved bliver opmuntret 
til med Lyst at fortsætte en saa gavnlig Virksomhed, hvortil, forriden 
Talent og Kjcerlighed ogsaa horer en heel Deel Erfaring i Konst- 
haandværkets og Industriens forskjellige Retninger. Det gaaer ofte 
flige Konstnere saaledes, som det tidligere har været og entmu tilfalde 
er med Digtere og Componister, at deres Værker blive benyttede af 
Andre, medens de selv doe som fattige Mænd.

Naar en Industriel hos en dygtig og sagkyndig Konstner be

stiller en ny Tegning eller Model, og enfler at beholde Ejendoms
retten over hans Aandsprodlict, saa bor han ogsaa betale det i 
Forhold til den Nytte, han kan drage deraf; men til Gjengjceld kan 
han ogsaa med Rette gjore den Fordring, at hans Ejendomsret 
sikkres ham paa alle Maader. I andre Lande betragtes det som en 

ærelos Handling, naar den ene JndUstrielle tilraner sig Tegninger og 
Modeller, som en anden har ladet Udfore paa sin Bekostning. Hos 
os har det entmu ikke været muligt at tilvejebringe en Lov i denne 
Retning, og dertil kommer, at den offentlige Mening endnU lkke er

(S')
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kommen saavidt, at Frygten for denne Fordømmelse afholder fra at 

benytte Andres Modeller.
Man fan maaskee indvende, at mange Industrielle ikke have 

Evne til at betale nye Tegninger og Modeller, og derfor er 
det gavnligt, at der sorges for Udbredelsen af Forbilleder, som i 
konstnerisk og technisk Retning ere efterlignelsesværdige, og som kunne 
blive Eiendom for Enhver, der vil kjobe dem. Der kan foran
staltes offentlige Samlinger, hvor der kan studeres, og hvorfra der 
selv kan Udlaanes større og mindre Tegninger og Afstøbninger, og 
selv paa de forskjellige Industri-Udstillinger har Enhver Lov til ved 
blot Beskuelse at tilegne sig mange Ideer og Former, naar han blot 
ikke paa Stedet materielt afcopierer dem. For at hjælpe til Industriens 
Opkomst, har den preilssiske Negering for 30 Aar siden Under Schinkels 
og Andres Medvirkning Udgivet et Pragtværk, Under Navn af For
billeder for Fabrikanter og Haandværkere, som tidligere 
ikke har været tilsalgs, men kun blev Uddeelt som Belønning til Ud

mærkede Industrielle og til offentlige Læreanstalter i den technifle 
Retning. Nll kan det faaes igjennem Boghandelen, og det var øn
skeligt, at enhver By, som har en saadan Skole, funbe eie dette 
Værk, som indeholder de fortrinligste og rigeste Exempler og 
Enkeltheder af Fortidens og Nlltidens tektoniske og industrielle Pro- 
dncter. I München Udgives Haandværkstegninger af nnlevende 
Konstnere Under Medvirkning af et til dette Diemed sammentraadt 
Selskab, og JndUstriforeningen i Kjobenhavn har gjort de fornødne 
Skridt, for at tilvejebringe noget Lignende. Jeg selv har for flere 
Aar siden ogsaa Udgivet saadanne Tegninger efter Udforte Gjenstande, og 
idet jeg betragter mit Arbeide som en Forlober for noget ftørre, troer 

jeg at funne smigre mig med, at det hidtil har gjort ben tilsigtede Nytte.

Tilvejebringelsen og Valget af gode Forbilleder maa imidlertid 
overdrages til saadanne Mænd, som hylde den rene Smag, der al
tid har sin Rod i det Fornnstige, og hvis Frembringelser er af længere 
Varighed end hine ephemere ModeprodUcter, som sindes deilige den 
ene Dag og latterlige den anden.

I nogle Foredrag, som findes optagne i Industriforeningens 

kvartalsberetninger fra Aarene 1845, 49, 50 og 51, har jeg tid
ligere Udtalt saavel mine som Andres Ansknelser om de herhenhorende 
Gjenstande, og jeg vil tillade mig, ogsaa her at fremsætte nogle 
Principer i saa Henseende.

Jeg har allerede sagt, at der for Alt, hvad der kaldes tektoniste 
og architektoniske Legemer, ikke findes Forbilleder til ligefrem Efter-
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ligning i selve Naturen; men at vi blot maae stræbe ester, at virke 
i samme Aand som denne. Natvren er Uendelig i sine Frem
bringelser, men den har dog til ethvert Diemed sine tilsvarende be
stemte GrUndtyPer, hvorved den paa den viseste og skjonneste Maade 
opfylder Gjenstandenes Bestemmelse. En Hest, det være nu en 
Nordbagge eller en arabisk Hingst, kan være meget forstjellig i sine 
Forholde, Farve og ovrige Egenskaber, men Hestens GrnndtypUs 
er dog den samme i alle dens forskjellige Tilstande, enten som en 
Hest for et Bjergland i Norden, eller fra den afrikanske Men.

Saaledes kan der ogsaa for mange Menneskeværker efterhaanden 
findes Gnmdformer, som ere de bedste til Diemedets Opnaaelse. 
Deraf have Wgypterne og Grækerne og selv Middelalderens Konst- 
nere givet os Exempler ved deres religiense Bygninger, hvorved vel 
en Overgang finder Sted, som svarer til Cultnrens og Konftens 
Fremskridt; men den til deres Religion svarende Typus findes 
gjennemfort fra det mindste og simpleste, indtil det største og fljonneste 
Tempel. Minervas Helligdom eller Parthenon i Athen har været 
en Fuldblods-Bygning, da den stod for 2000 Aar siden i sin Pragt 
og Herlighed til Beundring for hele Grækenland. Saaledes vilde 
Domen i Köln være blevet en gothisk Kirke, som forenede Alt, hvad 
man i Middelalderen klinde onske af et GndshUUs, ifald det var 
bleven silldfort i det Aarhundrede, i hvilket det blev begyndt. Paa 

samme Maade bor ogsaa vi ved vore Prodncter stræbe efter at til
passe dem til de Fordringer, som foreskrives af Tiden, Stedet, Cill- 
tUrtilstanden og mangfoldige andre dermed forbllndne materielle og 
inteUectuelle Betingelser. Det kommer ikke altid an paa, at frem
bringe noget aldeles Nyt, men at gjengive det erkjendt Gode med 
alle de Forbedringer, for hvilke Gjenstanden, ifolge dens Bestem
melse, er modtagelig. Derved spiller det billige eller kostbare Materiale, 

dets simplere eller rigere Behandling, den kortere eller længere Tid 
til Arbeidets Udførelse, Gerens lavere eller hoiere Stilling i Sam
fundet og tusinde andre Omstændigheder en betydelig Nolle. Men 
Opgaven bliver altid for ProdUcenten den, med de sindrigste og meest 
passende Midler at tilvejebringe det hensigtsmæssigste Resilltal. 

Man siger vel, at der ikke kan dispUteres om Smagen, men det 
maa dog vel indrømmes, at det Fornuftige, det Passende og i sine 
Forhold, Former og Farver Harmoniske, er at foretrække for det Urime
lige, Forstruede, Overdrevne og Unaturlige; ligesom selve Naturens 
ProdUcter i deres sande, stifle og kraftige Tilstand ere stjonnere og 
ønskeligere, end naar de ere sygelige, visnede og affældige, saaledes
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fordrer den gode Smag i hvert Fag af Konsten, at Alting bliver 
anvendt paa den rette Maade, at Materialet beholder sin Characteer 
Uforvanflet og bringes til at gjore den heldigste Virkning, som svarer 
til dets Bestaffenhed, hvorved natUrligvits Genialitet og Fiinfolelse 
kan komme ligesaameget til en passende Anvendelse ved et Product 
af Industrien som ved ethvert storre eller mindre Værk af den 
hoiere Konst. Derfor bor f. Ex. Darer af brændt Leer eller Por
celain ikke behandles paa samme Maade som Glasvarer, hvorved 
Materialets Gjennemsigtighed og de flebne Facetter kunne gjore deres 
brillante Virkning; Gnld- og Selvarbejder ikke saaledes som Gjen- 
ftande. Udforte af de simplere Metaller, enten Jern eller Bronze, 
hvor det Matte og Blanke af hine Metalarbejder ikke finder An
vendelse. Selv det smedede Jern maa behandles anderledes i dets 
Former end det støbte, osv. osv. Dette, et Materialet betingende 
Hovedprincip, bor anvendes og fores igjennem ved den mindste tekto- 
niske Gjenstand, ligesaavel som ved det storste architektonifle Konst- 
værk, og derved gives en flint) Grundvold for alle enkelte For
mers Behandling, medens Hovedformen er betinget ved Di em ed et.

Naar vi nu have feet, at de nøgne Gnindformer knnne bibeholde 
en eller anden Typlls, saa forhindrer dette ikke, at allerede deres 
Forhold og Farver kunne være Uendelig forskellige. Men de kunne 
ogsaa ved en eller anden passende Tilsætning ydermere characteri- 
seres eller forskjonnes, og denne Deel af Konsten kaldes Decora
tion, et Ord, som betyder et Slags Anstændiggjorelse eller For- 
ziring. Selve NatUren decorerer i det Uendelige. Jeg behover blot 
at nævne de pragtfulde Planter, Blomster, Fugle, Papillons o. s. v. 
Raar Mennesket flat decorere, saa maa denne Forstjonnelse i det 

mindste skee paa en saadan Maade, at den staaer i en natnrlig og 
passende Forbindelse med den Gjenstand, hvorpaa den anvendes —; 
af de for omtalte Heste kan den ene som den anden i al sin Nogen
hed være smuk i sit Slags, og skal den aiwendes til et bestemt 
Diemed, saa kan der lægges Toi paa, for at den kan tjene til simpel 
Kjorehest, eller den kan opsadles pragtfuld som en Paradehest; men 
til det sidste vælger man et Dyr af ædel Race, medens den forste 
kan være en Bondehest. Saaledes maa ogsaa i MeUbelfaget og ved 
andre herhenhorende Gjenstande sindes en vis Rimelighed, Harmoni 
og Conseqvents imellem Grilndformen og Stoffet, ligesom imellem 
disse og de derpaa anvendte Decorationer.

Den rigtige og aandrige Anvendelse af alle disse og mangfoldige 
andre Betragtninger paaligger den dannede Konstner, og de dertil
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nødvendige Studier fitnne ikke forlanges af Haandvcerkeren i Alminde
lighed; denne ni a a lære at forstaae og med Correcthed, Smag 
og Følelse at Udfore eller gjengive alle de Ideer og Forbilleder, som 
meddeles ham af Konstneren. Men siden alt dette nu ikke kan læres 
i Værkstederne, faa maa, saaledes som jeg ovenfor har Udtalt, den 
eneste Vei dertil soges i de offentlige Læreanstalter, hvor der, forilden 
Rigtigheden og Sandheden i Fremstillingen af de herhen horende 
technifle og billedlige Gjenstande, ogsaa maa læres at indsee, at visse 
Former og Forziringer ikke bor anvendes overalt og Uden Eftertanke, 
men at der maa gaae en stind og forsvarlig Idee ved Siden af den 
smagstilde Udførelse af samme. I denne Retning seer man kun 
altfor ofte Feilgreb, som ere ligesaa latterlige i æsthetist Henseende, 
som det vilde være at see en Fjederhat paa en Tigger. Slige 
Urimeligheder sees aldrig paa Værker af den classiske ældre Tid, 

og heller ikke ved gode Arbeider af Rntidens dannede Konstnere og 
Haandværkere. Derfor er ogsaa et alvorligt Stndium af disse sidste 
ligesaameget at anbefale, som et grUndigt Kjendskab til Oldtidens 
og Middelalderens Mesterværker.

Jeg har til Valgsprog de to Ord: „Konsten forædler". 
Dette gjælder baade objectivt og sllbjectivt. Thorvaldsen flabte af 
en KlUmp Leer de dejligste Billeder, og en Cellini frembragte af det 
lille Stykke Gnld de kostbareste Smykker, som ere langt mere værd 
end det dertil brugte Materiale. Dog Konsten forædler ikke alene 
Stoffet, men ligesom dens Værker forædler det enkelte Menneskes 
Tanker og Følelser, saaledes virker den ogsaa paa hele Samfundets 
aandelige og legemlige Tilværelse. Naar Konsten saaledes ved sin 
Forbindelse med Industrien og Haandvcerket kan have den meest 
heldbringende Indflydelse paa en Nations Forædling, saa maa dette 
betragtes som en af de vigtigste Drivefjedre til Cultnrens Udbredelse. 
Det er derfor enhver Regjerings Pligt at forge for, at der i de 
ovenfor omtalte Retninger skeer de nødvendige Skridt, og at der især 
ved bensigtssvarende Læreanstalter saavel i Hovedstaden som i Pro- 

vindserne virkes hen til dette Diemeds Opnaaelse. Hos os er Re- 

gjeringen viftnok villig til at stemme denne Sag, men der savnes 
endnu et Organ, hvor flige Dnsker funbc finde den nødvendige Under
støttelse. Et Ministerium for Handel, Jndnstri og offentlige Arbeider, 
saaledes som det sindes i andre Lande, kan maaflee for Dieblikket 
ikke tilvejebringes, men under et af de bestaaende Ministerier knnde 
dog mutigen oprettes.et Departement, som bestod af Mcrnd, der vare 
deres Opgave voxen, og med dette Daske vil jeg overlade denne 
Gjenftand til Jndvstrimodets nærmere Overveielse.
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Skulde jeg efter det her Meddeelte fremsætte saadannne bestemte 
Forholdsregler, jeg anseer for hensigtsmæssige til at fremme Konstens 
Udvikling paa Haandværket, vilde det saaledes blive:

gode Skoler til at Uddanne Konstnere i industriel-practiff og 
og Haandværkere i konstnerifl Retning,

Love, der sikkre Eiendomsretten til Monstere og Modeller, 
Udgivelsen af gode Forbilleder samt

Oprettelsen af et eget technisk Departement Under et af 
Ministerierne.

Dirigenten mener, at man kan forbigaae Discussionen af den forste 
Indstilling aug. Skoler, da dette Thema har været udførligt behandlet.

Ordføreren bemærker, at der ved Skolespsrgsmaalet ikke har været 
talt om Modellering, som er for mange Industrielle ligesaa vigtig 
som Tegning, og som staaer endnn længere tilbage.

TømmermesterMcieronfler, nagtetdet forste Pnnkt allerede er blevet 
vidtløftigt debatteret, dog at gjore opmærksom paa, at man ofte 

modtager Tegninger fra yngre Konstnere, som ikke ere til at Udfore, 
fordi Konstneren har manglet practisk Indsigt, og at det derfor vilde 
være hensigtsmæssigt at aabne Adgang for Konstnere, enten mod et 
Vederlag eller Uden et saadant, til at faae nogen practiff Uddan
nelse. Man vilde derved forebygge, at der f. Ex. blev givet smnkke 
Udkast til Bygninger, der aldeles ikke kunne gjennemfores.

Ordføreren mener, at dette egentlig er indbefattet i den almin
delige Sætning, at Konstnerne bor sætte sig i Forbindelse med 
Haandværkerne. En Specialitet, som Bygningsfaget, kan man ikke 

gaae ind paa, men det stal aldeles ikke nægtes, at der finder en 
Mangel Sted som den antydede.

Administrator Holm tiltræder ganffe den af Hr. Meier yttrede 
Anskuelse, fom Enhver, der har havt med Konstnere at gjore, maa have 
havt Leilighed til at finde bekræftet. Enhver Fabricationsgreen fordrer 
en DetailkUndskab, for at Konstneren skal kunne anvende sin Konst 
derpaa. Mangelen kan imidlertid neppe afhjælpes ved Oprettelse af 
Læreanstalter, derom kan der ikke være Tale, men det maa blive 

Konstnerens Sag, naar han vil kaste sig over en enkelt Fabrications- 

green, da iforveien at sætte sig ind i alle de Vanskeligheder og 
Ejendommeligheder, som den Fabrikationsgreen frembyder, og det 

maa navnlig ligge Professorerne ved Konstacademiet, hvem Konft- 
nernes Opdragelse paahviler, paa Hjerte at gjore dem opmærksom 
paa disse Vanskeligheder.
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Ordføreren er ganske enig heri, men maa bemærke, at det 
ligger i den almindelige Udtalelse om den gjensidige Understøttelse 
imellem Konstnere og Haandværkere.

Meier troer, at det er vanskeligt at faae yngre Folk, der have 
en vis Dannelse, til at gaae hen i et Værksted og selv bede om 
Tilladelse til f. Ex. at staae ved en Høvlebænk; Sagen vil vistnok 
fun kllnne gaae, naar Staten vil offre Noget derpaa, naar den vil 

soge at flaffe Konstnere Adgang til Værksteder og den f. Ex. fordrer 
Fremviisning af en Prove som Betingelse.

Tommermester Kayscr finder det vel ønskeligt, at denne Discussion 
her er bleven reist, men troer, at man maa være forsigtig med at Udtale 
sig om et saa specielt Punkt. Hvad enten Forsamlingen foreslaaer 
Regjeringen at aabne Værkstederne, eller den lægger Professorerne 
Sagen paa Hjerte, har den forladt det almindelige Standpunkt, som 

maa begrændse Forsamlingens Competence. Man kan neppe her gaae 
videre, end at Udtale det som et Savn, at Konstnere, der beskæftige 
sig med en industriel Virksomhed, ikke cre practisk dannede. Han 
vil for sit Vedkommende ikke paatage sig Ansvaret for en saadan 
Udtalelse; men han troer i alt Fald, det er det Eneste, der kan 

komme nd af en Discussion som denne.
Hofstolemager Hansen troer ikke, at det vil være vanskeligt at 

faae den Unge Konstner til at arbeite i et Værksted. Det har i 
mange Aar været Skik og Brug, at enhver Architekt er gaaet i 

Mnrer- og Tommerlære, for at blive Practisk dannet.
Universitetsbogbinder Clöment troer, at man gaaet Udenfor de rette 

Grcendser, naar man fordrer, at Konstneren skal lære Haandværket. 
Det, man vil, er, at Konstneren skal arbeite Ha and i Haand med 
Haandværkeren; men flnlde det til dette Diemed være nødvendigt, at 
Konstneren flnlde lære Haandværket, da vilde hans Levetid være for 
kort. Vil man have en smuk Decoration til en Kakkelovn, til et 
Gnldarbeide, til en Bog, da kan det dog ikke fordres, at Konstneren 

skal være Jernstober, Guldsmed eller Bogbinder; men den Haand- 
værker, der vil benytte ham, maa selv besidde faa megen Jntelli- 
gents, at han kan arbeite sammen med Konstneren og sige ham: 

dette kan gjores, og dette lader sig ikke gjore.
Dirigenten gientager, at, da Skolespergsmaalet tidligere saa 

Udtømmende har været forhandlet, maa han ansee det for rettest, at 

gaae over til det andet Pilnkt af Forhandlingen.
Hansen anseer det for meget ønskeligt, om'! Enhver, der har 

dannet sig noget Nyt, kan blive sikkret dets Besiddelse. Nu taber
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man ofte Lysten til at danne noget Nyt, fordi man ftrax mister det. 
Han har forfærdiget Gjenstande til Lakering i et halvt Dusin Exem- 
plarer, og kort efter feet Stykker leverede Ude i Byen, for han selv 
havde leveret noget. I Frankrig vilde saadant ikke fuime flee.

Kayser er ganske enig i det af Prof.Hetsch Udtalte Dnske, men 
anseer det ikke for sandsynligt, at en Udtalelse fra Forsamlingen i 
denne Retning vil have den forønskede Virkning. Det er ikke den 
Omstændighed, at Regjeringen ikke har beffæftiget sig med Sagen, 
der har forhindret dens Fremme. Den har tvertimod været Re
gjeringen forelagt, men Sagen har en særegen Vanskelighed, og det 
er den, at det ikke let er muligt at drage Grændsen for den Be

rettigelse, der stal indrømmes den Enkelte, for at forbyde Efter- 
gjorelsen af hans Frembringelser; thi det vilde dog være Uberettiget, 
om Enhver, der giver et Arbeide en vis Form, som ikke indeholder 
noget Fortrin, fllllde kunne forbyde dets Efterligning. Der vil derved 
fremkomme et Udvidet Patentvæsen, som har sine Betænkeligheder.

Ordforeren veed vel, at Sagen har sine Vanfleligheder, men 
hvorfor har den kunnet gjennemfores i Frankrig, hvorfor flulde vi 
ikke funnc finde en lignende Grændselinie? I Frankrig er det en 
ærelos Handling at berove en Anden sin Ejendom. Konstens Ind

flydelse paa JndUstrien og Haandværket vanskeliggjores, saalænge en 
Lov, som den attraaede, ikke haves.

Hellmann maa ansee det for meget heldigt, at Sporgsmaalet 
om Ejendomsrettens Bevaring her er kommet Under Behandling; 
vor Patentlov er egentlig flet ingen Patentlov. Man har sogt i 
en Række af Aar at faae den forandret, ligefra salig Stændernes 
Tid, og der er gjentagne Gange fremkommet private Forflag derom. 

Der er, saavidt vides, nedsat en Commission, og hos den ligger Sagen 
nok og sover, som Professor Hil mm el igaar yttrede. Saa meget 
som Forsamlingen maa paaskjonne, at FabrikdirecteUren deeltager i vore 
Forhandlinger, saa meget maa man beklage, at han ikke i dette 
Dieblik er tilstede, da man saa maaskee klinde faae nogle nærmere Oplys
ninger. Sagen er af ftorste Vigtighed for Industrien, og om den 

end har sine store Vanfleligheder, saa have disse dog kunnet over
vindes i Udlandets Love, hvilke vi altsaa funne betragte, som For
billeder for en Lov hos os.

Holm maa vel give Hr. Kayser Ret i, at Loven ikke kan 
gjennemfore Principet i dets ftllde Udstrækning, men finder dog en 
saadan Lov hoist ønskelig, fordi den ved sin blotte Tilstedeværelse 
vil give de JndUstridrivende Agtelse for Andres Eiendom, og den
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offentlige Mening vil da efterhaanden Udvikle sig saaledes, at man 
vil tabe sin Agtelse for den JndUstridrivende, der derover Andre hans 
retmæssige Eiendom.

Civilingenieur English (Kjebenhavn) oplyser, at der i England 
eristerer en Lov mod Eftergjorelse af Former, der er Uafhængig af 
Patentloven; det er tvende særskilte Ting.

Clement mener ogsaa, at det er aldeles forskjellige Ting. At 
tage Patent paa en Sag er forbundet med saa mange Besværlig
heder, Skriverier o. s. v., at man nsdigt indlader sig derpaa. Det 
vilde være meget ønskeligt, at der fandtes en Lov om Eftergjorelse 
af Konstværker analog med Loven om Eftertryk; thi et Konstværk 
tilhorer ligesaavel Forfatteren som den skrevne Tanke. Rn kan den 
Forurettede aldeles ikke komme til sin Ret, men, hvis der existerede 
en Lov, vilde den være en Stolte for ham, naar han vilde sagsoge 
den Paagjældende.

Prof. Hummel har ikke hidtil funnel være tilstede, da han har 
været beskæftiget med andet Arbeide for Indilftrimodet. Han maa ansee 
det for meget ønskeligt, at der fra Forsamlingens Side gjores Skridt 
i denne Retning, at det Udtales, at der er en Trang tilstede; det 
vilde vistnok gjore Gavn. Hvorledes Sagen nærmere stalde ordnes, 
kan man ikke indlade sig paa her. Sporgsmaalet har været be
handlet flere Gange tidligere, og kun den Omstændighed, at der 
har foreligget nødvendigere Lovgivningsarbejder, har flildt det til
bage. Det var omtalt, at sætte Sagen i Bevægelse samtidigt med 
Næringsloven, men man kom til Erkjendelse om, at disse to Ting 
ere forstjellige. Nv efter at Næringsloven er Udkommet, er en Lov 
om Eftergjorelse dobbelt vigtig. Sagen har imidlertid sine store 
Vanskeligheder, naar Talen ikke alene bliver om Eneret paa Op
findelser, men ogsaa om Form og Monster, da en Lovbestemmelse, 
der sikkrer den Enkelte Ret til et Monster eller en Form, saa over
ordentlig let kan omgaaes. Tilsidst maa man dog tye til Afgjorelse 
af en Jnry, hos hvilken man maa soge en Kjendelse om det Factiske.

Grosserer W- Petersen sinder det særdeles ønskeligt, at cn saadan 
Lov Udkommer, men vil gjerne, at man stal flaae to Fluer med eet 

Smæk, og foreflaaer derfor tillige at anbefale, at Fabrikanterne stalle 
respectere hinandens Arbeide, indtil Loven udkommer.

Hummel maa herimod indvende, at alle Mennesker ere ikke, som 
de barde være. Man seer jo, at Patenter i dette Dieblik ikke kunne 
holdes, Uagtet de ere givne, fordi Ingen veed, hvad han har at vogte 
sig før i Anledning af en Udstedt Eneret.
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English mener, at, netop fordi Patentloven er i den Tilstand, 
at man oste ikke veed, hvorfor et Patent er blevet givet, hvori den 
Forbedring, der har foranlediget Patentet, bestaaer, netop derfor maa 
den forandres. Hvad en Lov mod Eftergjorelse af Former angaaer, da 
har den vel mange Vanskeligheder, men dens Tilstedeværelse vil frem
kalde en bedre Retsfølelse iblandt de forskjellige Fabrikanter og Haand- 
værkere.

Dirigenten henstiller, om ikke det andet Pilnkt kunde ansees 
for tilstrækkeligt debatteret. Han sætter derefter det 3die Punkt, der 
angaaer Udgivelsen af gode Forbilleder og Oprettelsen af en Sam
ling af Modeller, Under Discussion.

Holm troer, at det er almindeligt erkjendt af Jndllftridrivende, 
hvor vanskeligt det er at arbeite efter en bestemt Tegning. For
billederne fhitte derfor ikke være bestemte til Afcopiering, men snarere 
afgive Motiver til lignende Arbeider. De sknlle Uddanne Konftne- 
rens Die for saadanne Sager, der henhore til Industrien, og sætte 
de Vedkommende istand til at hjælpe sig selv, naar de komme i For

legenhed. Det er derfor at foretrække, at tilvejebringe en Samling 
af virkelige Gjenstande, hvor man langt bedre er istand til at gjore 
sig fortrolig med Virkningen af Zirater, Farvernes Sammenstilling 
og Sligt. Han har ofte tænkt paa, at det vilde være ønskeligt at 
tilvejebringe en saadan Samling afIndustrigjenstande, hvorved Pnbli- 
eum og Fabrikanten gjordes bekjendte med de nye Gjenstande, der 
frembringes, Frembringelsesmaaden o. s. v. De Personer, der stode 
i Spidsen for en saadan Samling, maatte være konstforstandige 
Mænd, der funbe tilvejebringe en Samling af Modeller, hvor de 

JndUstridrivende fif at see, hvad deres Die fornemmelig trænger til, 

hvortil der ogsaa kimde knyttes Forelæsninger. Han vilde fore« 
slaae, at noget Saadant bliver sat i Forbindelse med Konstacademiet 
eller den polytechniske Læreanstalt. Det classenske Fideicommis og 
Indnstriforeningen vilde vistnok ogsaa kvnne række en hjælpsom 
Haand.

Ordføreren finder ganske vist en saadan Monstersamling hensigts
mæssig, men troer, at Forslaget herom allerede er indbefattet Under 
det af ham Anførte.

Meier suffer, at Staten vil yde nogen Assistance i denne Hen
seende, ved aarlig at Udstede visse Præmier for dem, der forfærdige 
Gjenstande af konstnerifl Skjonhed. Der er Mange, som i deres 
Fritid funbe have Lyst til at beskæftige sig paa denne Maade, men
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der er den Hindring, at der ikke er Udsigt til at finde nogen 
Kjober.

Holm finder det aldeles forkasteligt, at Udstede Priisbelonninger, 
for at Haandværkere fllllde Udfore saadanne Gjenstande. Haand- 
værkerne kan der gives en Spore gjennem JnduftriUdstillingerne, 
gjennem ConcUrrencen, men ikke gjennem Regjeringens Virksomhed. 
Det er Publicum, man skal give Interesse for Sagen, thi Ting, 
som PublicUm ikke vil kjobe, have ingen Værdi.

Hansen foreflaaer Oprettelsen af et Slags tcchnifl Tempel, hvor 
man flint)c finde Meublementer af hele Værelser, saavel for store 
som smaa, formuentie og mindre velhavende Familier. Folk lober 
faa ofte omkring, naar de flulle meubkre en Lejlighed, Uden at vide 
enten Ud eller ind. Man har vel allerede enkelte Forbilleder, men 
ikke noget saadant Heelt. Han troer, at Udførelsen af et saadant 

Forflag vilde virke meget til Smagens Forædling.
Ordføreren sinder, at det vilde være et meget vanskeligt og altfor 

omfattende Foretagende. Han tilfoier, at man har i mange Aar 
havt et saadant Jdeemagazin, men det viser sig, at Ideerne ofte 
komme i Hænderne paa Folk, som ikke forstaae at anvende dem. 
Det af Hr. Holm antydede Forflag kan derimod være ret heldigt.

Overlærer Sick bemærker, at der har reift sig Dnsker i for- 

skjellige Retninger, men sporger, om det dog ikke maa ansees for 
Maximum af, hvad man her kan Udtale, at der yttres et Dnske om 
at tilvejebringe en Samling af Modeller, der sættes i Forbindelse 
med den polytechniske Læreanstalt.

Dirigenten troer, at dette Sporgsmaal fim fan blwe besvaret 
igjennem DiscUssionen.

Hellmann mener, at man godt kan gaae videre; det var jo 
muligt, at en Samling af Mænd fuiibe træde sammen for at etablere 
noget Saadant; det vilde ikke være rigtigt at pege hen paa den eller 
den bestemte Læreanstalt, som den, hvorfra Sagen skal Udgaae; der 
er her blevet nbfaact et Frokorn, af hvilket der maaskee nok i Tiden 

vil kunne fremspire en Plante.
Dirigenten troer, at Udtrykket Forbilleder, som er brugt af 

Hetsch, er meget omfattende og betegnende, da derved ikke alene 

kan forstaaes Tegninger.
Hellmann maa dog enfle, at det af Hr. Holm antydede For

flag Udtrykkeligt kommer frem.
Fugmann kan ikke see rettere, end at det er en Modsigelse,
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samtidigt at gjore Forflag til Oprettelsen af en Monstersamling og 
tillige at attraae en Lov imod Efterligning.

Hellmann troer dog, at der er en Forskjel. Ved at betragte 
Konftvcerker forædles Smagen og Sandsen for det Ideale; man gjor 
sig fortrolig med, hvad der er smagftlldt, og stræber Uvilkaarlig efter 
at gjengive det. Uden at der just opstaaer en egentlig Higen ester at 
copiere. Dernæst maa det ikke oversees, at en Monstersamling tillige, 
fornden sin Indflydelse Paa Prodticenten, anbefaler sig ved at virke 
forædlende paa ConsUmenten.

Sick spørger, om en saadan Samling vil funne lade sig tilveje
bringe ved private Kræfter.

Hellmann svarer, at det vistnok vil funne skee Uden stor Be
kostning. Ad SUbskriptionsveien vil man funne Udrette endeel.

Sick mener dog, at det vilde være vanfleligt at faae et Locale 
og holde Samlingen vedlige.

Hellmann oplyser, at Sporgsmaalet oftere har beskæftiget 
JndUstriforeningen; nu, esterat denne selv har faaet sit eget Tag 

over Hovedet, vil den maaskee see sig istand til at yde Sagen nogen 

Understøttelse. Ialtfald vil den Omstændighed, at Sagen her er 
bleven reist. Udentvivl foranledige, at JndUstriforeningen tager den 
Under fornyet Overvejelse.

Element troet, at Tilvejebringelsen af en saadan Modelsamling 
vil være Uoverkommelig.

Hellmann bemærker, at der ikke er Tale om en Modelsamling, 
men om en Monstersamling.

Klcedehandler Krarup kan ikke Andet end tilraade Sagen, der
som den fan bringes til Udførelse ved JndUstriforeningen eller ved 
andre private Kræfter, men maa stemme imod den, dersom det for 
dens Skyld vil være nødvendigt at tye til Regjeringen.

Derefter sættes det 4de Punkt Under Forhandling, nemlig Op
rettelsen af et technifl Departement.

Grosserer R6e Understotter dette JndstillingspUnkt. Der er oftere 
blevet Udtalt et O nske o in, at man her, som i andre Lande, maatte 
faae et Handelsmimsternlm eller et Ministerulm for offentlige Arbeider. 
Naar dette Dnske ikke hidtil er blevet opfyldt, saa er GrUnden den, 
at man har forlangt for meget. Det vil Udentvivl ikke være saa 
vanfleligt hos os at sinde Mænd, der funbe overtage de Under et 
saadant MinisteriUm sorterende Forretninger; men det er ikke sagt, 
at de Mænd, der have den dertil fornødne Sagknndskab, ville jlutte 
sig til det politiske System, der til en given Tid gjor sig gjcrldende.
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Naar man derimod indskrænker sig til at fordre Oprettelsen af et 

særskilt Departement mider et andet MinisteriUM, og dette bliver til 

Virkelighed, vil et i mange Kredse næret Dnske dermed blive opfyldt.

Element Understøtter Forflaget, som milligen atter vil komme 

Under Omtale Under Toldsagen.

Hermed endes Sagens forste Forhandling.

Dirigenten anmoder om, at LEndringsforflag, forsaavidt saa- 

danne onfkes stillede, maatte blive indleverede i Lobet af Dagen.

Man gaaer derefter over til anden Behandling af det 3die 

Sporgsmaal om

„hensigtsmæssigheden af Jernets Anvendelse i Bygnmgs- 

crnstructioner." (See Pag. 85—91).

Ordføreren, Tommermester Kayser, har i Forening med Prof. 

Hummel affattet folgende

Indstilling: „Forsamlingen Udtaler som sin Anskuelse,

at som Regel kan man af oekonomifte GrUnde ikke anvende Jern 

i saadanne Constmctioner, hvor de tilstedeværende Kræfter især virke 

lodret paa Længderetningen;

at derimod i saadanne Constrnctioner, hvor Kræfterne virke efter 

Længderetningen og til at sonderrive ConstrUctionens Dele, kan Jern 

ogsaa hos os næsten altid anvendes med Fordeel;

at, hvor Kræfterne virke efter Længderetningen, men til at 

sammentrykte eller boie Legemerne, kan Jern i mange Tilfælde 

hensigtsmæssig anvendes;

at man i Almindelighed kan antage, at en Construction, der 

passer godt for vore Forhold, er en Combination af Jern og Træ;

at, »agtet den hoiere Priis, som Anvendelsen af brandfrie Trap

per og brandfrie Lofter medforer, maa man dog i mange Tilfælde 

ansee denne som hensigtsmæssig, og maa i faa Fald for Lofternes 

Vedkommende fortrinsviis Udtale sig for Anvendelsen af Smedejern."

Civilingenienr English har stillet folgende

Endringsforflag: „Forsamlingen Udtaler som sin Anfluelse, 

at Træ er det billigste Materiale for Dragere eller Bjælker af 

ringe Spændvidde, men at Jern maa ansees for det bedste Materiale 

i Constrnctioner, hvor durabilitet, Sikkerhed for Menneskeliv og 

Eiendom imod Ildsvaader er af Vigtighed, og til ConstrUctioner, 

hvor man med den mindst mulige Opoffrelse af Plads onsker den 

storst mnlige Styrke og Elegance;
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at Træ i Combination med Jern for Dragere eller Bjælker af 

storre Spændvidde kan anvendes med Held i Constnlctioner, hvor 
de ikke ere Udsatte for Veir og Vind; men, hvor Dragere eller 
Bjælker af storre Spændvidde ere Udsatte for Veir og Vind, bor i 

Regelen fint Jern anvendes."
Ordføreren gjor opmærksom paa, at der i hans Indstilling er 

Udeladt et Par af de Punkter, som ere blevne berørte ved forste 
Behandling, da man har villet forkorte Fremstillingen og saavidt 
mUligt give simple og aldeles klare JndstillingspUnkter. Han veed 
ikke, om det er Hr. English's Mening, at hans Forslag skal træde 
aldeles istedetfor Ordførerens.

English har knn havt til Hensigt at lade sit Forflag træde 
istedetfor de Paragrapher i det andet Forslag, der handle om den 

samme Gjenstand.
Ordføreren bemærker, at Hr. English's Forflag i hvc Grad 

i Realiteten stemmer med Hovedforslaget. Der er fim en Realitets- 
Forskjel, som ogsaa er af ringe Betydning. Hr. English omtaler 

nemlig, at Jern bor anvendcs i ConstrUctioner, hvor man med den 

mindst MUlige Opoffrelse af Plads ønsker den størst mulige Styrke 
og Elegance. Naar dette ikke er optaget i Hovedforslaget, da er 
Gnlnden dertil, at tfet er en saa almindelig bekjendt Sætning, at 
det ikke synes ganske passende for Forsamlingen at Udtale den, idet 
ResolUtionen dog bor træde frem med et vist Indhold. Hr. English 
siger dernæst, at Træ i Combination med Jern for Dragere eller 
Bjælker af storre Spændvidde kan anvendes med Held, naar 
Dragerne eller Bjælkerne ikke ere Udsatte for Vind og Veir; men 
at derimod Jern bor anvendes, naar de ere udsatte for Veir og 

Vind. I Hovedforslaget siges det derimod, at man i Almindelighed 
kan antage, at en ConstrUction, der passer godt for vore Forhold, 
er en Combination af Jern og Træ. Dragere af meget stor 
Spændvidde, der dannes af Træ, vilde ikke passe godt, allerede af 
den GrUnd, at man med Lethed kan faae dem af Jern, medens der 
ere Vanfleligheder ved at gjore dem af Træ. Der kan neppe mere være 
Tale om Forfærdigelse af lange Dragere med meget stor Spændvidde 

af Træ; derimod vel, hvor man har en ringere Spændvidde for sig. 
Isaafald kan man, selv naar Bjælkerne ere Udsatte for Veir og 
Vind, ikke Ubetinget sige, at man ikke skal gjore dem af Træ, thi 
Forskjellen i Udgifter er saa betydelig, at man nodvendigviis maa 
tage Hensyn til dette Moment. Naar kombinationen udfores saaledes, 
at de Stykker Træ, der bringes ind deri, kunne fornyes uden at
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forstyrre Constrnctionen, faa fan man uben Risico anvende Tree, 
da en saadan Fornyelse ikke medfører store Udgifter. Iovrigt har 
Hovedforflagets Forfatter forsætlig nndgaaet at gaae ind paa Enkelt
heder, f. Ex. naar, hvor eller unber hvilke Forhold, det ene eller 
det andet Materiale skal anvendes. Man har endog vogtet sig for 
Udtryk som Spændvidde o. s. v. af Hensyn til denne Forsamlings 
Charakteer, da den beflaaer af forskjelligartede Medlemmer. Forskjellen 
imellem de to Forslag er tildeels af formel Betydning, det Ene 
Udtrykker Tankerne paa den ene, det Andet paa den anden Maade. 
Der er tilfoiet i Hr. English's Forsiag en Realitets-Forandring 
om Jern eller om en Combination af Jern og Træ til Bjælker og Dragere 
af storre Spændvidde, eftersom disse ere Udsatte for Veir og Vind 
eller ikke. Men dette er en Specialitet, som man bor vogte sig for 
at ubtc\ især da der knnne gjore sig GrUnde gjaldende til, ikke at 
folge den i Hr. English's Forflag anførte Regel.

English har ogsaa den Anskuelse, at det er meget onskeligt at 
holde denne Sag i dens generelle Form; men, naar man omtaler 
Materiale som Jern og Træ, der griber ind i det daglige Livs 
Forhold, er det saare vanskeligt at vogte sig for Specialiteter. Han 
har villet soge at forhindre, at det blev Udtalt som en Regel, at 
man af oekonomiske Grnnde skal saameget, som muligt, anvende Træ, 
fordi en saadan Regel faa at sige er en Unuüighed, da Undtagelserne 
ere faa mangfoldige, at Regelen selv bliver en Undtagelse. Man 
maa vel haste paa, at der haves mange værdifulde Gjenftande i 
Bygninger, som der stal drages Omsorg for; tor det da siges, at 
det er oekonomisk rigtigt at anvende Træ i stedetfor et Materiale, som 
yder bedre Beskyttelse? Man bor stræbe hen til at gjore Bygningerne 
saa solide, stærke og ildfaste, som muligt, for at spare Udgifter 
baade for Staten og de Private, og for at spare Menneskeliv, der 
have hoiere Værdi end Tingene. Dog ogsaa han holder paa de 
oekonomiske Hensyn, men det Sporgsmaal paatrænger sig da, om 
det ved storre Spændvidde burde være hensigtsmæssigt i oekonomist 
Henseende, at bruge Træ i Combination med Jern. Naar han 

taler om Spændvidde, tænker han paa en saadan Bjælke eller 
Drager, som er henlagt imellem to Middelpunkter, og som ikke paa 
nogen Maade skal Understottes i Midten. En saadan Drager er det 
vanskeligt at constnlere af Jern i Forbindelse med Træ, saaledes at 
enkelte Stykker af Træ skulde kunne Udtages, Uden at hele Bjælken 
derved bringes i Uorden, og han mener derfor, at ved saadanne 
Bjælker bor Jern saa meget, som muligt, komme i Betragtning,

(10)
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hvorhos det er et stort Spergsmaal, om ikke i Virkeligheden Jern, 
anvendt paa ftone Spændvidde, er billigere end Trce i Combination 

med Jern.
Ordføreren kan med Fornoielse erklære sig enig i den Udtalte 

Anskuelse om Værdien af Menneskeliv og Eiendom. Det er ogsaa 
Udtalt i Hovedforslaget, at, nagtet den hoie Priis, som brandfrie 
Trapper og Lofter medfore, maa man dog i mange Tilfælde ansee 
dem fom hensigtsmæssige, og her har man endog indladt sig paa 
en Specialitet, idet man for Lofternes Vedkommende har Udtalt sig 
for Anvendelsen af Smedejern. Han er ogsaa enig i, at man med 
meest Fordeel kan anvende Jern til store Spændvidder, ja! han vil 
endog gaae videre, end English og ikke lægge Vægt paa den Om
stændighed, at Bjælkerne ere Udsatte for Vind og Veir, men erkjende 
ConsUUctioner af Jern for hensigtsmæssige i alle Tilfælde, hvor 
Spændvidden er betydelig. Der kan ingen Grnnde være til at 
betvivle Rigtigheden heraf, men scialedes vil der ogsaa være for- 
fljellige andre Ting, som man med Lethed funbe blive enig om, 

men som det maa ansees for rigtigst ikke at Udtale fra denne For
samling, og som Hovedforslaget derfor ikke har indladt sig paa. 
Saameget er vist, at den fra Hr. English fremkomne Udtalelse 
constaterer ingen Uovereensstemmelse med Hovedforflaget.

English glæder sig over, at d'Hrr. Kayser og Hnmmel dele 
hans Anskuelse. Han har frygtet, at, saaledes som Indstillingen er 
redigeret i dens Begyndelse, hvor Træ anbefales som Regel af 
oekonomiske Grunde, kunde der let indtræde en Misforstaaelse. Han 
vil ikke paastaae, at hans Forslag træffer det Rette, men Hoved
forflaget synes ham heller ikke tilfredsstillende.

Ordføreren gjor opmærksom paa, at, idet Hr. English's 
Forflag kun anforer een eneste Undtagelse fra Regelen om Combination 
af Jern mcfr Træ, saa styrkes netop den Regel, som han vil 
bekæmpe; thi een Undtagelse styrker Regelen. Havde Hr. English 
opfort en Mangfoldighed af Undtagelser, saa vilde Regelen være 
svækket; men nu opnaaes det Modsatte af det tilsigtede Diemed.

Dirigenten sporger Hr. English, om han ikke sinder sig 
foranlediget til at tage sit Forslag tilbage, da der fim synes at være 
en ringe Forfljel imellem dette og Hovedforflaget.

English svarer, at Touren til Kjerteminde har forhindret ham 
fra at Udarbejde et mere detailleret Forflag, men han maa dog finde 
det ønskeligt, at hans Indstilling vedtages.
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Dirigenten henstiller derefter, om man ikke vil sinde det rigtigt 
at Udsætte Sagens Behandling, da Forsamlingen i dette Dieblik 
fim bestaaer af faa Medlemmer. Dersom der ikke skulde blive Tid 
til Sagens videre Behandling, saa ville Forhandlingerne ialtfald 
blive optagne i Beretningen.

Sick spørger, om det ikke er tilstrækkeligt klart, at der i 
Virkeligheden fim er en formel Forskjel tilstede imellem Forflagene, 
saaledes at der ingen Strid er imellem sorskjellige Principer eller 
GrUndsætninger. Det forekommer ham, at Striden kun dreier sig 
om et Nedactioilssporgsmaal, og at Forsamlingen er tilstrækkeligt 
inftrueret til at fatte Beslutningen.

English vil ikke, at Forhandlingerne skulde trækkes i Langdrag, 
og frafalder derfor sit Forslag af Hensyn til, at der ikke her er 
Tale om en Beslutning, der flat blive til Lov, og af Hensyn til, at 
hans Anskuelser ville tilstrækkelig komme frem ved Forhandlingens 

Optagelse i Beretningen.
Dirigenten troer sig vel berettiget til, Uagtet sin tidligere Be

mærkning om, at der kun er et ringe Antal Medlemmer tilstede, at 
lade foretage en Afstemning, da der nu fim foreligger eet Forflag, 
og der ikke overhovedet fra IndUstrimodet er indleveret andre 

Wndringsforflag, end det nyligt tilbagetagne.
Ved den derefter foretagne Afstemning tiltraadtes d'Hrr. 

Kaysers og Hnmmels Forslag eenstemmigt.

Ottende Mode.

Fredag Aften Kl. 7.
Professor Hummel holder folgende Foredrag over

Midlerne til at fjerne Stov og usunde luftarter fra Arbeidslocaler.

Raar man skal ventilere et Locale, saa kan det skee ved for- 

ffjellige Midler, nemlig:
1) Ved Varme, idet man opheder den 5uft, der skal fores bort 

enten forinden eller ved dens Indtrædelse i en Skorsteen. Lilften, 
der da skal bortfores stiger igjennem Skorstenen formedelst et Tryk, 
der er Forskjellen mellem Vægten af cn Luflsoile Udenfor af Hoide 
og Tværsnit som Skorstenen og Vægten af Luften i Skorstenen.

2) Ved mechanist Kraft, idet Lasten snges eller drives Ud ved 
Tryk, og i begge Tilfælde ved Anvendelse af Maskinkraft, gjennem 
en Skorsteen eller anden Udgang. Til dette Slags Midler kan da

(10')
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ogsaa henfores en Indstrømning af Damp, der har hoiere Spænding end 

Atmosphæren, i en Skorsteen, hvorved der meddeles Lvflen i denne 

et elastisk Stod, formedelst hvilket den sættes og holdes i Bevægelse.

Hvad enten man anvender det ene eller det andet Middel, saa 

maa man altid sorge for, at frisk Luft kan stromme ind i Localet, 

om dette ikke fleer ved selve det Apparat eller den Maskine, hvormed 

man ventilerer.

Der kan være Sporgsmaal om, hvorvidt det er rigtigst, naar 

man ved Ventilation skal bortlede llsnnde Lliftarter, at Udfore afLnften 

ved Loftet eller ved Gulvet i Localet. I denne Henseende er der 

nevpe nogen Tvivl om, at det i Almindelighed er sikkrest at bortlede 

LUften foroven af Værelset, thi der finder en opadgaaende Lilftstromning 

Sted omkring ethvert Menneske, der er tilstede, foranlediget ved hans 

egen Varme og ved hans Uddunstninger, og denne opadgaaende 

Strømning vil altid komme mere eller mindre i Strid med Bort

ledningen, naar man forer LUften ub forneden. Imidlertid er en 

Venlilationsmaade, ved hvilken den fordærvede Luft fores ud foroven, 

naar den er forbunden med Opvarmning af Localet, ofte meget kost

bare, og man vælger derfor ofte at ventilere forneden af Localer; 

det er altid bedre end flet ingen Ventilation. Men der gives Til

fælde, hvor det er umuligt at bringe den fladelige Lvst Ud foroven 

af et Locale, nemlig hvor Luften, der skal fjernes, indeholder Stov, der 

har væsentlig Vægt, hvilken selv vil virke til at fore Partiklerne nedad. 

Naar man overhovedet stal fjerne Stov fra et Arbeidslocale, saa 

kommer det an paa, at tage Stevet bort strax, saaledes at det 

ikke kommer til Arbejderens Aandedrætsorganer, og Stedet, hvor 

i saa Fald Luften tages, maa rette sig efter Stedet, hvor Stevet 

Udvikles.

Den Art af Ventilation, hvorom jeg her vil tale, er netop den, 

der anvendes ved en Afledning af Stov, nemlig det der Udvikles ved 

tor Slibning. Dette er en Sag, der baade for Jndilstrien og for 

Menneskeheden er af Vigtighed; thi naar man Mer Under Udvikling 

af Stov og ikke har indrettet sig paa at fjerne Stevet, saa ville 

Arbeiderne, efter faa Aars Forlob, doe. Man vil som oftest i saadanne 

Sliberier see Arbeiderne med Svampe for Manden, men, naar disse 

ikke stUlle være saa tætte, at de hindre Aandedrcrttet, saa ville de 

heller ikke hindre Stevet Adgang til Arbeidernes Runger, og man 

vil ofte finde, at de aftages. Kan man derimod fjerne Stovet, saa 

vil man oste i Sliberier foretrække tor Slibning for vaad, fordi man
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ved den tøm Slibning arbejder hurtigere og nsiagtigere end ved 

den vaade.
I England, navnligen i Sheffield, anvender man megen tor 

Slibning, og der har jeg 1851 feet Apparater, ved hvilke man 

fjernede Støvet, og som ere indrettede saaledes som folger, see Fig. 

1 ck 2 paa vedfoiede Tavle.

A er Slibestenen, der dreier sig i Pilens Retning, a det Sted 

paa samme, hvor man holder Gjenstanden, der skal slibes.

B er en Kapsel af Træ, der anbrillges med sin Milnding nær 

bag ved det Sted a, hvor man holder paa.

C er et Luftledningsror, til hvilket Kapflens Underende passer. 

Kapsien B kan aftages og paasættes Roret C paa en Rand c; dette 

er nødvendigt, da den maa aftages, naar man skal sætte en ny Steen 

paa Axlen eller rette noget ved denne. Dette Ledningsror C for den 

Luft, der fører Stovet med sig, lober sammen med andre lignende Ror 

fra andre Slibestene til en fælleds ftørre Hovedledning, der Udnnmder 

om Centret af en BiftesUger, og det er ved dennes Omdrejning, at 

Lllft og Stov fores gjennem Kapflen B og Ledningen C, derfra 

ßjennem Diftesilgeren og fra denne nd af Localet gsennem et Ror, 

der gaaer fra Omkredsen af Sngerens Kasse til et Sted Udenfor 

Bygningen. D er Remskiven, ved hvilken Slibestenen omdreies.

Bed Apparaterne i Sheffield er den ydre Diameter af Vifte- 

sUgerens Vinger 27 til 30 Tommer i Diameter, de vende 6—700 

Gange i Mimltet, og Ledningerne ere snevre, saa at de fordre tem

melig megen Krast, og dog fore de ikke store Lnftmasser igjennem. 

I et Sliberi, hvor man kun fleb Rageknive, provedes der paa at 

tage cn af Kapslerne om Stenen bort, og ftrax efter var, ved fortsat 

Slibning paa Stenen, Localet fyldt med Stov.

Da jeg ifjor Sommer, for at restitnere min SUndhed, var 

kommen til at boe paa Landet nær ved Hellebæk Gevcerfabrik, fandt 

jeg mig foranlediget til at conftruerc et Apparat til at fjerne Stovet 

i en dersteds værende Slibemolle, i hvilken Bajonetter og Ladestokke 

bleve flebne tørt. Men her var der andre Betingelser at opfylde 

end i de omtalte Sliberier i Sheffield.

I Fig. 3 et A Slibestenen, den er hoiest 3 Fød i Diameter og 

har cn Omdreiningshastighed af omtrent 300 Omgange i Minntet. Man 

brugte at holde Bajonetterne paa Stenen paa et Stykke ab omkring 

dens overste Punkt, men ved Rnlning af Ladestokke, ved at slibe Rifler 

i Stenen for Slibningen af Bajonetter og ved Afretning af Stenen 

holdt man derimod paa ved Punktet c. Der kunde altsaa ikke være Tale
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af Viftesllgeren C , og fra dennes nederfte Deel forer atter 

Roret h, 15 Tommer hsit og 12 Tommer bredt, indvendigt Maas 

Ud igjennem Enden af Bygningen. Dette er viist i Verticalprojection 

i Fig. 5. Remskiven c paa Sugerens Axe modtager sin Bevægelse 

fra en Tromle, der ligger rinder Loftet i Slibemollen, og fra hvilken 
ogsaa Slibestenene bevæges.

Jeg kommer nu til at beskrive Indretningen af Viftesngeren. 

Den sktilde, efter det jeg har omtalt, have en saa stor Hastighed, at 

den knnde meddele Kuffen et Tryk lig Vægten af en Lnft saa tæt 

som Atmosphæren og 19.35 Fod hoi; heraf folger Vingernes Hastig
hed.

V = V62.5 Fod X 19.35 Fod ----- 35 Fod.

ftor nu at constrnere rigeligt, gaves Vingerne denne Hastighed i 
Midten (ikke i Nderkanten).

Sættes Vingernes Dybde, maalt efter Radins = S, Diametren 

paa deres Yderkant 3 Fod, Vreden af Vingerne = 1 Fod, 

lamt Antallet af Axlens Omdrejninger i MinUtet — n, saa haves:

1) Vingerne flulle beskrive et Rumfang lig det Nllinfang Luft, 
de skalle fore bort, d. e.

l Fod X 35 gob X S = 24 Cnbikfod,

0 .68 Fod, o: omtrent 8 Tommer, der saaledes bliver 
Vingernes Dybde, og

2) Hastigheden i Vingernes Midte stal være 35 Fod i Secilndet, 
altsaa

7t. (3.0 Fod - S) n  
- - - - - - - - — - - - - - - - -  = 35 Fod

bvoras ved at indsætte den anførte Værdi af 8, 0.68 Fod, erholdes 

n = 288;
den ansattes til 300 Omdrejninger i MinUtet.

Hastigheden i Vingernes Inderkant blev omtrent 25.7 Fod, og 

Vingerne gaves en Hældning fra Bevægelsesretningen, der var Dia

gonal til Lilftens Indstromningshastighed, 15.4 Fod afsat ester Ra

dien og de anførte 25.7 Fod afsat efter Tangenten til Vingernes 
Inderkant.

Fra den Mand, der skulde bygge Apparates, modtog jeg Over

slag over Omkostningerne, der belob sig til 128 Rdl., og ved at 

completere det med Noget, jeg ansaae for glemt og med 10 pCt. for 

Ufonidseete Udgifter, saasom for Cassation af enkelte Gulvbrceder o. 
desl., lsb det Hele op til 153 Ndl.
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Apparates har været i Gang siden November forrige Aar, og 
har Udfort sin Tjeneste godt til Dato, og det er ikke til at mærke 
Stigbordstrcekket ved Vandhjulet, der driver Slibestenene, at Su
gerne nu mane drives tillige.

Imidlertid jaae jeg, da jeg engang i Aar var paa Stedet, at 
der i Vinklerne af Ledningerne havde lagt sig noget Slibestov, hvor
for jeg maatte anbefale, at man paa Rorene anbragte Renseklapper 
paa enkelte Steder. For saadant tungt Stov, som fra Slibning, 
maa jeg derfor ansee det tilraadeligt, at give Luften lidt storre Ha
stighed, omtrent 20 Fod, i Ledningerne.

Jeg har omtalt denne Sag her i Modet, fordi jeg veed, at der 
gives mange Tilfælde ved industrielle Arbeider, hvor man er plaget 
af Stov, hvorved Arbejdernes Snndhed nedbrydes, saa at det 
knnde være af Vigtighed oftere at anvende saadcmne Apparater.

Nogle Exemplarer af Tegninger til et lignende men mindre 
Apparat sættes til Raadighed for de af Provindsernes Beboere, der 
maatte interessere sig derfor.

Derefter foretages 1ste Behandling af det 5teForhand- 
lingssporgsmaal, der lyder saaledes:

„hvilke Principer bør i Almindelighed lægges tilgrund 

for en Coldlovgivning, og hvorvidt tilstede Forholdene i 

Danmark sammes Anvendelse?"

Grosserer W. Petersen dirigerer.

Cand. Marius Gad: Mine Herrer! Det Sporgsmaal, hvis 
Discussion jeg har paataget mig idag at indlede, er saa om
fattende, og Meningerne om sammes Besvarelse saa deckte, at en 
Udtømmende Behandling langt vilde overstige den Tid, som her 
vil finnie tilstedes mig. Jeg skal derfor fatte mig saa kort, 
som Paa nogen Maade muligt, og indskrænke mig til at berore 

de vigtigste HovedpUnkter; men ikke destomindre vil dog Sagens 
Vigtighed maaskee node mig til noget længere end ellers at Udbede 
mig den ærede Forsamlings Opmærksomhed, og tillader jeg mig at 
yttre det Haab, at det, som jeg troer at burde lade fremkomme, maa 

være stikket til at begrunde en DiscUssion, hvilken baade for den 

Enkelte saa nogenlunde kan klare de fra hans egne afvigende Me

ninger, og for os Alle tilsammen blive tilfredsstillende, forsaavidt 
Behandlingen her mnligen maatte kunne blive Udgangspunktet for 

en fremtidig grundig og alsidig Drøftelse af den vistnok nær fore- 
ftaaende Omordning af Toldlovgivningen.
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Told, hvorved forftaaes en Afgift paa en Vare, som er en 
Folge af dens Transport over Grændsen af det Territorium, der 
Udgjor Toldgebetet, kan opkræves i en dobbelt Hensigt, idet man deels 
ved samme kan onske at beffytte den indenlandfle Frembringelse af 
den paagjældende Vare, deels kan have til Oiemed at skaffe Staten 
en Indtægt; i forste Tilfælde kaldes Tolden Industri- eller Be
skyttelsestold, i det andet Finantstold.

Hvilken af disse tvende Formaal bor nu en Toldlovgivning 
efterstræbe, forndsat at Valget er frit? Eller er Told maaskee altid 
Uhensigtsmæssig? Eller kan endelig begge Diemed forenes?

Det bliver til Besvarelsen heraf nødvendigt at tydeliggjore os, 
hvorledes de nævnte Formaal lade sig opnaae gjennem Toldlovgiv
ningen, og hvilke Virkninger Gjennemforelsen af hvert enkelt vil have 
for Udviklingen af vort materielle Velvære, som dog stedse maa 
blive Maalet for al vor oekonomiske Stræben. At en Told kan 
fremkalde og bevare en Indlistri i et Land, hvilken Uden samme ikke 
kunde existere, er indlysende. Lad os antage, at en Afgift af 10% 
af Værdien paalægges ved Indførselen af et Fabncat, til hvilket 
Raaftofferne indgaae frit eller sindes i Landet selv; det er da klart, 
at Udenlandske Fabrikanter ikke kunne coiicurrere med ben inden
landske , med mindre hine have et faa betydelig naturligt Fortrin 
for denne, at de endog beholde Overvægten, ester at have betalt 
Transportomkostninger og de paalagte 1O°/o i Told; dette vil jo 
ikke ganske let være Tilfældet, og behover Landets egen ProdUction 
endnu ftørre Beskyttelse, ja faa har man jo i sin Magt at forhoie 
Tolden til 20 a 30 °/0 etc. I en ikke meget fjern Periode anfaae 
man det for gavnligt at frembringe Alt selv, og det at kjobe 

af Udlandet betragtedes som en absolut Ulykke, Uden at der toges 
Hensyn til, om ikke Prodlictionen hjemme i Virkeligheden blev langt 
dyrere; denne Mening gaaer endnil stedse igjen, og dybsindige, men 
fuldstændig Unyttige, for ikke at sige, »fornuftige Betragtninger an- 

ftilles endnu den Dag idag af Mange om, hvorledes Arbejdet stal 
holdes i Landet, eller en gunstig Handelsbalance opnaaes osv. Det 

er ikke destomindre aldeles Utvivlsomt, at en klar Opfattelse af For

holdene maa vise det Forkeerte i at ville gjore Alt selv. Ingen af 

Dem, mine Herrer, tvivler om, at Kjobmanden jo vilde handle taa- 
beligt ved selv at ville sye sine Klæder eller forarbejde sine Menbler, 
og at omvendt Skrædderen og Snedkeren vilde være ilde farne med 
selv at skulde forskrive og indføre de Artikler, som de nu blot be
hove at sende Bnd efter til Kjobmandens Bontik. Denne Arbei-
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bets Deling saaledes, at Enhver blot arbeider i den ene Retning, 

som hans Evner og Vilkaar natUrligen anviser ham, men desuagtet 
forsynes med Alt, idet han ved Ombytning for fin, den være nok 
saa specielle, Frembringelse, forskaffer sig alle sine mangfoldige For- 
brngsgjenstande, er saa vigtig, at Menneflene fim ved samme see 
sig istand til at tilfredsstille endog blot de simpleste Fornødenheder 
paa CultUrens forste Trin. For at klare Dem dette, mine Herrer, 
behove de blot at anstille et Diebliks Sammenligning mellem de 
mange Nydelser, som nu selv den Fattigste kan forskaffe sig, i Mod
sætning til den Elendighed, der vilde herfle, om hver især ved eget 
Arbeide skulde frembringe Alt, hvad han brugte. Og ikke alene 
mellem Mand og Mand, men ogsaa mellem Nationerne gjor 
Arbejdets Deling sig gjaldende; saavel de naturlige Forhold 
som den forfljellige Udvikling medføre, at det ene Land er særlig 
stikket til Frembringelse af een Vare, det andet af en anden.

Naar mi Alle ville arbeide i de Retninger, som de eiendomme- 
lige NatUrsorhold og den stedfindende lldvikling af sig 
selv anvise, vil Totaludbyttet blive langt storre, og en Ombytning 
følgelig yde hver Enkelt meget Mere, end om de havde bestræbt dem 
for selv at ajore Alt. Men det er netop dette Sidste, som en Be
skyttelsestold har til Formaal; den leder Arbeidet hen til mindre rig
holdige Kilder end dem, som natUrligen tilbyde sig, og Alle ville 
lide Tab herved. Lad os antage, at en Industrigreen, t. Ex. Be
arbejdelse af vort Korn til Meet eller endog videre til Skibsbrod, 

vilde Uden Beskyttelse funne give et godt Udbytte, vi sætte 10 °/0 af 
den anvendte Kapital, medens samtidig f. Ex. Porcelainsfabrication 
blot netop kunde bære sig, men intet Udbytte give, saa vilde snart 
Moller komme igang til at male Kornet, og Bagerier opstaae til at 
bage Melet, men Ingen vilde tænke paa at brænde Porcelain. NU 
kommer imidlertid Toldloven og lægger en saadan Told paa Ind

førselen af fremmed Porcelain, at den indenlandske Fabrikant kan 
forboie sine Priser saa meget, at den Bedrift, der for ingen Rente 

kllnde svare, nu giver 15°/0, og det er da klart, at Kapitalerne, 
som ellers vare blevne anvendte til Moller og Bagerier, foretrække 

Porcelainsfabricationen. Det er en fejlagtig Anskuelse, naar man 

har troet ved Beskyttelse at funne holde Arbeidet i Landet; 
har en Regsering gjennem Beskyttelse fremelsket en ei hidtil dreven 
Industri, faa viser man os med Stolthed sit patriotiske Værk, og 
man roser sig af at have skaffet saa og faa mange Mennesker Ar

beide; men dette er i Virkeligheden ikke Tilfældet; hvad man ikke
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seer, og hvad man i altfald tier stille med, det er, at dette Ar

bejde ikke er opstaaet af Intet; en opsamlet Kapital maa have været 
tilstede og sogt Anvendelse; Uden Lovens Mellemkomst vilde den 
have sat andet Arbeide i Gang, som Uden Beskyttelse kunde have 
givet Udbytte, nu har den derimod vendt sig til den Fabrication, 
som den betales bedst for at fremdrive. Herved tabe Alle; noder en 
Beskyttelsestold os til at betale vort Klæde eller Papir s. Ex. 25% 
dyrere end tidligere, saa er dette for vort Vedkommende ligefrem en 
Skat, fim at den ikke gaaer i Statens Kasse, og saaledes paa anden 
Maade kommer os tilgode; den gaaer i Fabrikantens Lomme, og 
tjente denne virkelig samme, var det med andre Ord en socialistisk 
Fordeling af Indtægt; nu er det blot endnu værre. Fabrikanten 
tjener ei de 25°/0, det Meste heraf ligefrem forodes, fordi hans Ar
bejde er for dyrt. Opoffrelse nden modstaaende tilsvarende Fordeel 
er den eneste visse Folge af et Beskyttelsessystem; ja denne er endog 
ofte tilSkade for selve den beskyttede Industri. Erfaringen 
viser langtfra sjeldent, at den Nedsættelse i Tolden, som blev heftigen 

bekæmpet, fordi man troede, at den vilde odelægge Indllstrien, 
tvertimod har hævet samme. Grunden til dette Phcenomen er ei 
heller vanskelig at efterspore. Manglen paa virksom (Concurrence 
slapper Arbejdets Intensitet, gamle, andetsteds forlængst afskaffede 
Arbeidsmaader og en Uhensigtsmæssig Indretning af Driften bi
beholdes, fordi det alligevel kan gaae og give Overskud; nu aabnes 
Doren for Conciirrencen, og dens Spore driver Indllstrien op af 
dens lethargiske Ro, andre Landes Erfaringer benyttes, nye For
bedringer og Opfindelser indfmes, og den Indnstri, som Consllmen- 
tcrne hidtil maatte betale, for at den kande fore en mat og ringe 

Tilværelse, lever pltldseligen op, tager et kraftigt og Uventet Opsving. 
Man siger, ja, men andre Lande holde ved deres Toldsatser vore 
ProdUcter Ude og begunstige destlden ved Præmier og forskjellige 
Lettelser Udforselen af deres egne Fabricata; vi ere derfor nodte til 
at gjore Gjengjæld, at vi ikke skillle blive oversvømmede med frem

mede Varer, og vort eget Arbeide saaledes gaae tilgrunde. Men 
man kan være ganske rolig; Ingen sælger Uden for atter at kjobe, 

og ville Fremmede betale os, for hellere at kjobe af dem end af 

Andre, faa er Fordelen ene paa vor Side; de maae tage i Bytte de 
Producter, som vi frembringe, Andet kunne vi ikke give dem. Enhver 
ftaaer sig altid ved at arbeide i den Retning, som for ham betaler 
sig bedst, og saa ved Ombytning skaffe sig sine andre Fornødenheder. 
En Beskyttelsestold er enten Uretfærdig, naar den begunstiger Enkelte
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Paa Almeenhedens Bekostning, eller fladelig, naar den er almindelig, 
og saaledes forhindrer Arbeidet fra at foge de natUrligste og rig
holdigste Erhvervskilder. Naar en særlig Beskatning i Indlandet 
noder til at paalægge en hoi Told, for at sætte den indenlandske 
Fabrikant paa lige Fod med sine Udenlandske Goncurrenfcr, faa et 
dette i Virkeligheden ingen Beskyttelsestold; den giver hverken den 
Ene eller den Anden nogen konstig Fordeel. Man har endelig brugt 
ArgUmenter som: „Penge gaaer nd af Landet", „ved at kjobe af 
Udlandet blive vi skatskyldige til samme", men jeg behover vistnok 
ikke at gjendrive flige Phraser, og det er ogsaa paa hoie Tid, at jeg 
skrider videre frem i denne Udvikling, saameget mere som Discilssionen 
maaflee senere vil føre mig tilbage paa dette Gebeet.

Told, saaledes tillader jeg mig, forelobigen i det Mindste, at 
flUtte, bør ikke paalcegges for at beskytte Industrien; er den derimod 
at anbefale som en hensigtsmæssig Beskatning som Fina ntstold? 
Ja, mine Herrer, her ville vi vistnok lettere blive enige. Staten 
stal til Opfyldelsen af sine Forpligtelser og Fuldførelsen af sine 
Diemed have en vis Indtægt, som Borgerne maae afgive. Skatterne 
knnne nu enten hæves directe, idet man saa at sige personligt hen
vender sig til den Enkelte, og paa en eller anden Basis, t. Ex. 
Hartkorn, Næring, Formue og Lejlighed, affordrer ham en bestemt 
©um, eller indirecte, idet man belægger alle eller visse Forbnigs- 
artikler med en Afgift, soin altsaa ikknn betales, naar vedkommende 
Varer consnmeres. Ethvert kompliceret Skattesystem har den store 
Fordert, at Byrden, og anderledes kan Skatter ikke betragtes, for
deles og saaledes bæres lettere; men indirecte Skatter have desuden 
flere gode Sider, der forgjeves ville soges hos de directe, som for- 
ovrigt ogsaa omvendt. Naar indirecte Skatter, f. Ex. Tolden, 
hvilken vi her nærmest have for Die, ikke hvile paa Livets forste 
Fornødenheder, der (hille skaffes tilveie uben Hensyn til Indtægt, 
saa komme de væsentlig til at bebyrde dem, som have bedst Raad 
og derfor kjobe mest; de mærkes ikke saa stærkt, thi de indgaae i 
Varens Priis; de præfteres lettere, thi de betales lidt efter lidt i 
Ubetydelige Slimmer; de hvile endelig paa Nettoen, det personlige 
Forbrvg, og ei paa Bnlttoen, Prodlictionen. Indirecte Skatter, og 
af disse atter især Tolden, spille derfor ogsaa overalt en stor Rolle 
og bidrage betydelig til at fylde Statskasserne. Told som Beskatnings- 

middel er, naar den forovrigt er hensigtsmcessigen reguleret, meget 
at anbefale, for ei at sige nødvendig.
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Herpaa vil man maaskee svare, ja, men lader os indrette Tolden 
saaledes, at den baade giver Finantserne Indtægt og flaffer den 
indenlandske Indnstri Beskyttelse. Kunde begge disse Formaal forenes, 
mine Herrer, vilde man maaskee, jeg sigerkun maaskee, lettere blive enig, 
men det er Umuligt; en virkelig Beskyttelsestold maa altid gaae Ud 
paa at holde de stemmede Varer ube, og den vil saaledes give Intet 
eller Lidet i Finantskassen; Finantstolb bliver det kun, naar Tolden 
opkræves af saadanne Prodncter, som indgaae i Mængde og derved 
svare betydelig Afgift. — Man kan ikke paa eengang holde en Vare 
Ude og faae Told af den til Statskassen.

Jeg har hidtil væsentligen havt Indførsels told en for Die; 
Udførselstold er nemlig for største Delen ophort, og den er ogsaa 
Uhensigtsmæssig; den bebyrder den indenlandske Frembringelse, den 
kommer til at hvile paa Bruttoen, og giver vore Prodlicenter en 
Uheldig Stilling paa de Udenlandske Markeder, og bor de ikke lige- 
frem begUttstiges herhjemme, sklille de enbnu mindre af os selv ned

trykkes nde. Man har troet at funne lægge Udførselstolden paa de 

Udenlandske Kjobere, og saaledes paa en Maade bestatte disse; dette 
er imidlertid nnnilics, Prisen paa Verdensmarkedet afhænger næsten 
aldrig af et enkelt især et mindre Lands Frembringelse, og selv naar 
et Laud har et Slags naturligt Monopol paa en bestemt Gjenstand, 
f. Ex. China med sin Thee, England med sit Knl, faa er det endda 
et stort Sporgsmaal, om ikke Tolden i en saadan Grad vil ind- 
flrænke Afsætningen, at det bliver fordeelagtigst at hæve samme.

Jeg omtalte for lidt siden, at en Toldlovgivning bor indrettes 
saaledes, at man ikke beskatter de forste Liv s for noden hed er; 
jeg skal endnu blot berøre, at Afgiften i hvert givet Tilfælde bor 
være klar og let at beregne, at den skal være moderat og 
ligeligen soge at træffe de forskjellige Varer ester deres Evne til 
at taale Skatten, at endelig hele ToldinstitUtionen saalidt som 
muligt maa besvære Handelens Gang og Industriens Ud
vikling, hvorfor ogsaa Transit- og Creditoplag samt det saakaldte 
drawback bor gives faa stor en Udstrækning, som paa nogen Maade 
lader sig gjore for Controllen.

Jeg skal fra de indtil nu aldeles almindelige Betragtninger 
gaae over til at omtale en ofte hoift betydelig Modfication, som 
de factiske Forhold gjore nødvendig. Som oftest er Valget 
mellem Beskyttelse og Finantstolb ikke frit, mine Herrer; alle Lande 
have, som Folge af Fortidens vildfarende Anskuelser, i mere eller 
mindre Grad gjennemfort et Beskyttelsessystem, og selv de Lande,
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t. Ex. England, der ivrigst have arbeidet paa at bæve samme, kunne 
endnu ikke siges fuldkomment at have gjort Frihandelen gjaldende. 
Den Tilstand, som har Udviklet sig Under Lovenes Herredomme, og 
er begrnndet i disses Bestemmelser, har Krav paa tilbørligt Hensyn, 
selv om det i og for sig ei kan forsvares og følgelig ogsaa efter- 
haanden bor forandres. En Mængde Kapitaler og en betydelig 
Arbejdskraft ere i Tillid til det Bestaaende flaaede ind paa en Bei, 
som ikke pludseligen kan forlades Uden store Tab, og Samfnndet 
skylder den Enkelte, at der levnes ham Tid til at fore sine Kapitaler 
over i andre Næringsgrene og give fin Arbejdskraft anden Anvendelse. 
Det Hele kan ikke skille sin Interesse fra de Enkelte, og en total 
Omvæltning i Forholdene skader ikke alene dem, som den nærmest 
berorer, men tillige Alle. Skal det derfor fta.ie fast, at Beskyttelsen 
i Tidens Lob hæves, saa bor det paa den anden Side ogsaa ligesaa 
sikkert iagttages, at Forandringen foregaaer lidt efter lidt og med saa 

ringe Forstyrrelse som muligt.
Jeg gaaer endeligen over til at omtale vore egne Forhold 

og ftal da strax Udtale, at Tilstanden her i Danmark forekommer 
mig saadan, at Maalet for os langt lettere kan naaes end paa 
de fleste andre Steder; thi deels er en paa Beskyttelse grnndet 
Zndtlstri fim lidet udviklet hos os, og deels have vi allerede vandret 

et godt Stykke henad Banen. Noget tilbage i Tiden, navnlig hen- 
imod Midten af forrige Aarhllndrede, gjordes der mange 
Forseg paa at fremelske en konstig Industri her i Landet, men 
det mislykkedes nagtet alle Anstrengelser og Opoffrelser. Let vilde 
vistnok her være af Interesse at paapege de vigtigste Betin
gelser for, at en Jndvstri rigtigen kan fremblomstre; netop fordi 
disse ei dengang vare her tilstede, og for endeel endnu ei heller ere 
det, netop derfor indtage vi ikke nogen fremragende Plads i denne 
Retning. Af Vigtighed er det da forst, at Raaprodllcter findes 
i Landet selv, og saaledes let og billigen hmnc erholdes; i saa 
Henseende ere vi ikke absolut Uheldigt stillede, vi frembringe Korn, som 

kan brændes til Brændeviin, som kan males til Meel og bages til 
Brod, vi have Raps, som kan presses til Olie, vi have Uld, som 

kan gjores til Toier, Huder, som hnine garves og videre bearbejdes, 
vi have Kalk og Leer, som paa forskjellige Maader kan formes og 
brændes, men paa den anden Side mangle vi to store Material- 
prodUcter, Metaller og tildeels Tommer, vi frembringe ikke Silke, ikke 
BomUld etc. Jeg stal nævne de bevægende Kræfter; af dem er 
Hestekraften i Reglen for dyr, vore Vandlob ere ikke store og fryse
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let om Vinteren, Vinden er meget Ustadig. Disse funne vel nok 
alle begrunde mindre Industrier, men vanskelig mange og store 
Etablissementer; den vigtigste af de bevægende Kræfter er i Nutiden 
Dampen, men Vrcrndselen er ingenlunde billig, Steenknllene maae 
vi have fra England, og Transporten fordyrer dem meget; af stor 
Betydning vilde det være, om Torven, som vi have i Mængde, 
kvnde blive behandlet saa godt og saa billigt, at den blev skikket til 
at træde istedet for Kul, men efter Udtalelserne herom forleden tor 
vi desværre vel endnu ikke haabe at kunne komme saavidt i en 
meget nær Fremtid. En Udviklet Jndilstri behover en dnelig og 
technisk Uddannet Arbejderbefolkning samt kræver megen 
administrativ Dygtighed hos Driftsherrerne; i saaHen
seende staaer England saare hoit, men disse Fortrin erhverves hin 
esterhaanden, eftersom Industrien gjor Fremgang, og jeg indseer ikke 
nogen Grand til, at vi ikke i denne Henseende sknlde kunne erhverve 
lignende Dygtighed. SlUtteligen Udfordrer en stor Industri betydelige 
Kapitaler, og dem have vi enbmi ikke; lige indtil for 20 å 30 
Aar siden ftode vi langt tilbage i Rigdom, en forkeert Lovgivning 
navnlig med Hensyn til Agerbruget, Landets Hovednæringskilde, og 
derefter forskjellige store Landenlykker havde sat Danmark i hoi Grad 
tilbage, og forst ester Aaret 1830 omtrent begyndte vi at gaae 
fremad med stærke Skridt. De Kapitaler, der siden den Tid ere 
opsamlede, have ikke kunnet være saa rigelige, at de ikke hoved- 
sagmtligen maatte finde Anvendelse i AgerbrUgets Tjeneste, og forst 
i de allerseneste Aar have Kapitalisterne vendt deres Blik paa Jn- 
dustrien og Handelen.

De ville heraf see, mine Herrer, at Forholdene i vort Fødeland 
til Dato have været noget UgUnstige for Industriens Udvikling, men 
de fleste af Aarsagerne ere kun forbigaaende og ville forhaabentlig 
snart forsvinde; det er derfor dobbelt vigtigt, at en hensigts
mæssig Lovgivning itide kan fore Arbeidet hen i de naturligste 
og derfor ogsaa givtigste Retninger. Vor Told-Lovgivning har ogsaa 
lige siden Slutningen af forrige Aarhimdrede arbeidet heni'mod dette 
Maal. Oprindeligen paalagdes Told her i Landet som andetsteds ene 
i den Hensigt at bringe Penge i Statskassen, men esterhaanden som 
den Idee gjorde sig gjaldende, at den hoieste Statsviisdom bestod i 
at kjobe saa lidt som muligt af Udlandet, fik Tolden meer og meet 
det Formaal at fremelske og beskytte en indenlandsk Jndnstri; Told
satserne bleve Urimelig hoie, ja man drev det endog saavidt, at der 
tilsidst fandtes ikke mindre end 148 Indførsels- og 12 Udforsels-
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forbud. Dette var natUrligviis i hoieste Grad trykkende for et faa 
lille Land som Danmark, der vaa Grund af sine Producters Eens-- 
formighed trænger til en betydelig ildenlandsk Handel; og da tilmed 
fornuftigere, mere liberale og alsidige Attflnelser vare blevne frem
satte og trængte ind i Statsmandenes Bevidsthed, befluttede man 
ogsaa her i Landet at forlade det hidtil ftllgte Princip. Forord
ningen af 1 ste Febr. 1797 var grUndet i Overbeviisniugen om 
— som det ogsaa bestemt blev Udtalt —, at Beskyttelsessyftemet 
burde kuldkastes som Uhensigtsmæssigt og Uretfærdigt, men det er- 
kjendtes tillige, at dette kun kunde skee efterhaanden; den hævede 
derfor alle Udforsels- og de fleste Indførselsforbud, den modererede 
Toldsatserne og gav Bestemmelser, hvorved den tidligere i hoi Grad 
trykkede Samfærdsel lettedes. Det næste store Skridt er Forord
ningen af 1ste Mai 1838, der gik videre paa den samme Bane; 
den nedsatte Tolden endlm mere for mange Varer, den gjorde Sat
serne mere eensformige, og arbejdede hen paa en storre Lighed i 
Toldafgifterne for Kongeriget og Hertugdommerne; IndforselsforbUdene 
forsvandt paa et Par nær, der senere ere hævede, og det bestemtes, 
at en Revision sknlde foretages hvert 3die Aar. Ester den Tid har 
flere partielle Forandringer fundet Sted, og stal jeg ikke Undlade at 
nævne Placat af 13de Marts 1844 og Lov af 26de Jnli 
1853; alle ere de gaaede nd paa meer og meet at nærme sig til 
Maalet, nemlig en Opgivelse af Beskyttelsessystemet til Fordeel for 
en saadan Tarifering, som giver klækkelig Indtægt i Finantskassen 

og derhos opfylder de andre Fordringer, som med Rette bor op
stilles. Man er imidlertid gaaet faa forsigtigen og hensynsfuldt til
værks, at al Beskyttelse eiibnu langtfra er hævet; ja dette er 
endog ikke Tilfældet i det Udkast, som fornyligen fra General
told - Directoratets Side har været sat Under Forhandling. 
Naar jeg korteligen flal Udtale min Mening om dette, og saaledes 
indirecte angive, hvorledes jeg troer, at en tilkommende Toldlovgiv- 
ning bor ordnes, saa vil dette ikke være vanskeligt efter den Ud
vikling, som jeg alt her har givet, og som har havt til Hensigt, at 
stille Dem Alle, mine Herrer, paa det StandpUttkt, der efter min 

fulde Overbeviisning er det ene rette. Uden specielt at indlade mig 
paa de enkelte Satser og uden at ville forsvare disse hver især, skal 
jeg dog yttre, at de i sin Almindelighed synes mig at sigte til 
Maalet og derhos samtidigen at tage tilbørligt Hensyn til de be- 
staaende Forhold; den Bebrejdelse forekommer mig snarest at kunne 
gjores, at man for enkelte Gjenstande har bibeholdt for hoie Told-

(ii)
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satser, og man synes ikke noksom at have taget Hensyn til den af 

Erfaringen bekræftede Sandhed, at den billigere Priis paa en 
Vare i hoi Grad foreger Forbrnget, og at derfor Told
nedsættelser, som Folge af den tiltagende Indførsel, undertiden endog 
bringer flere Penge i Finantskassen end den tidligere hoie Told. 
Det gaaer her ligesom for Kjobmanden og enhver Næringsdrivende; 
disse staae dem sjeldent ved paa den enkelte Vare at ville tjene 
mange Procent; den i Længden fordeelagtige Trafik er, at beregne 
Alt saa billigt, at Constlmenterne opfordres til oste at komme igjen.

Naar fremdeles al Udførselstold er paatænkt at ophæves, 
saa har jeg gjort Isede for, at saadant fuldkommen bor billiges.

Jeg kan derimod ingenlunde erkjende Rigtigheden af at ind- 
flrænke Creditoplagsretten, Undtagen for saadanne Varer, hvor 
Toldsvig ikke kan controlleres, og hvor Creditoplagsretten derfor i 
Virkelighed nærmest bidrager til at begunstige den nredelige Oplags
haver paa hans retffafnere Concnrrenters Bekostning, idet hiin 
natnrligviis kan sælge billigere end disse. Creditoplagsretten bor 
tvertimod udvides saa meget som muligt; den yder baade Industri 
og Handel væsentlig Lettelse, og bevirker derhos, at Skatten forst 
betales, naar den bor betales, nemlig ved Varens Overgang i For- 
bnlgerens Haand. Jeg skal flutteligen Udtale min Utilfredshed 
med, at man synes saa Utilboielig til at indgaae paa lovbestemt 
Tilbagebetaling af erlagt Told (drawback). Transit- og 
Creditoplaget kan vel erstatte denne, naar vedkommende Gjenftand 
Udfores igjen i Uforandret Tilstand, og for Handelens Vedkommende 
behoves vel strengt taget ei heller mere, men Industrien gjor med 

Rette Fordring paa, at betalt Told af Naamaterialet i forarbejdede 
Prodncter, som gaae til Udlandet, bliver godtgjort. Man indvender 

vel, at Administrationen har forbeholdt sig at kunne bevilge Told- 
godtgjorelse, og at den erklærer sig villig til at imødekomme alle 
billige Forlangender, men her er ikke desto mindre en himmelvid For- 
lkjel. En Ret kan jeg stole paa og begrunde et Forehavende paa, en 
Bevilling er en Naadessag og altid Usikker. Lader der sig ikke give 

Udkommende og i alle Tilfælde anvendelige Negler for Tilbagebetaling 
af erlagt Materialtold, saa kan jo Bevillingsretten desuden bibeholdes 
fom Snplement. Saalænge lovbestemt Godtgjorelse for betalt Told 
af Raastof, hvilket gjenfindes i forædlet Skikkelse og saaledes atter 
Udfores, ikke finder Sted, kan ingen Industri Udvide det temmelig 
indskrænkede indenlandske Marked til Udlandet, hvilket dog irpaatvi^ 
lelig ofte var hoist onskeligt.
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Naar Generaltolddirectoratet har villet Unddrage Domstolene 
Afgjerelsen af opstaaede Differentser mellem Klarerere og 
Toldvæsenet, saa stal jeg ikke videre forsoge paa at gjendrive de 
Grunde, som stulde retfærdiggjore en saa extraordinair Forholdsregel, 
da jeg antager det umuligt, at nogensomhelst lovgivende Forsamling 
vil indgaae paa saadanne Forflag.

Idet jeg nu haaber at have lost min Opgave, at forberede en 
grundig og alsidig Drøftelse af det forelagte Toldsporgsmaal, beder 
jeg Enhver, der maatte have en fra min afvigende Ausknelse, til ikke 
at holde sig tilbage fra at fremsætte og begrullde sin Mening; jeg 
flal da atter, om nødvendigt, replicere, thi fim gjennem Strid og 
Udvexling af de forfljellige Ideer kan Sandheden komme frem og 
gjore sig gjaldende.

Bogbinder Clement vil finde det interessant, om man kan 
faae det Sporgsmaal besvaret, hvorvidt det System, som den fore- 
gaaende Taler har Udviklet, er anvendt over den ovrige Deel af 
Jordkloden. Han troer ikke, at det er det gjaldende System, men at 
tvertimod Beffyttelsestolden er herskende, og saalænge dette er Tilfældes 
vil det være Urigtigt for et Land som Dannlark at gjennemfore en 
Theori, der vistnok kan være meget rigtig, naar den er almindelig 
gjennemfort, men som vil blive fordærvelig for et Land, hvor den 
er enestaaende. Den danske IndUstri har ret godt udviklet sig Under 
de nilværende Forhold. Hvorvidt Finantskassen kan staae sig derved, 
stal han lade være Usagt; han troer ikke, at det lader sig gjore paa 
een Gang at fremkalde en gjennemgribende Forandring, hvorved vigtige 
JndUstrigrene vilde gaae tilgrunde. Selv om man, som den 
foregaaende Taler har foreslaael, vilde gaae successivt tilværks, 
saaledes at der blev Tid for dem, der have anbragt deres Kapitaler 
i indnstrielle Anlæg, til at give dem en anden Anvendelse, saa maa 
man erindre, at Kapitalen er ikke det eneste Element i Indnstrien. 
Arbejderbefolkningen har nu engang erhvervet sig en manuel Færdighed, 

som ikke strax kan gives anden Anvendelse, Det lader sig ikke gjore 
at bringe alle Indnstridrivende over til Agerbrnget. Han for sit 
Vedkommende vil fraraade, at de JndUftridrivende skalle anbefale en 
Toldlov med de af den foregaaende Taler Udviklede Principer som 

Grundlag.
Grosserer 9?ée hylder i Eet og Alt de Anstuelser, der Udforligt 

cre motiverede af Hr. Gad, og vil derfor ikke trætte Forsamlingen 
med Gjentagelser, men fun fremkomme med et Par fragmentarifle 
Bemærkninger. Det er ganske rigtigt, at Beskyttelsessystemet fra 

(il*)
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forst af er indfort, fordi man ansaae det for hensigtsmæssigft, gavnligst 

og mest ærefuldt for Landet, at Alt, hvad der blev forbrugt i Landet, 
ogsaa blev prodnceret og fabrikeret indenfor dets Grændser; men 

denne Anskuelse, som sorst er bekæmpet af Adam Smith, til 
hvem alle nye Statsoekonomer have flllttet sig i denne Henseende, 
har man nu opgivet. Man anseer det nu for fordeelagtigst og 
rigtigst at tage sine Varer der, hvor man faaer dem billigst, og 
anseer det ikke at være nogen Skam at fjobe de Varer i Udlandet, 
som man ikke ligesaa billigt kan forskaffe sig i selve Landet. Det 
er jo saaledes ligesaalidt en Skam for Danmark at indfore Fabriks
varer fra England, som det er for England at indfore Byg fra 
Danmark. Hertil kommer en anden Betragtning. Man troede som 
sagt at handle i sin egen Interesse, idet man forbod det fremmede 
Fabrikat at komme ind i Landet, da man derved skaffede Arbeide 
hjemme; men man glemte, at det andet Land natnrligviis vilde tage 
Repressalier og besvære Indførselen af andre Artikler. Disse Repressalier 
ere Kilden til den store Mængde Forblid og hoie Jndforselstoldsatser, 
som de gamle Toldlovgivninger i alle Lande ere faa rige paa. 
Undersøger man mi Forboldene her i Landet, faa er det klart, at 
ligesom Danmark altid har været og enbnu er, saaledes vil det 
Udentvivl, saavidt man med menneskelige Dine fan see, bestandig 
fortrinsviis blive et agerdyrkende Land. Jordbunden egner sig 
nemlig i fortrinlig Grad for Agerbrug, og intet Land har en 
fordeelagtigere Beliggenhed, for Afsætningen af sit Hovedprodml, 
Kornet, end Danmark. Det største kornindforende Land er England, 
og intet kornUdforende Land kan have faa let Adgang dertil som 

Danmark. Et andet kornindforende Land er Norge, og intet andet 

kornudforende Land kan lettere indfore dertil end Danmark. Holland og 
Belgien indfore væsentlige Partier Korn, og ogsaa for Afsætningen 
til disse Lande har vort Land en gUnstig Beliggenhed. Det vil 
altsaa indsees, at, da Iordbimden er god for Agerbrug, og Beliggenheden 
for Afsætningen ligeledes er god, vil Danmark rimeligviis vedblive 
fortrinsviis at være et agerdyrkende Land. Det nytter derfor ikke at 
troe, at man ved hoie Toldsatser kan gjore Landet til et Fabrikland; 
imidlertid er der dog mange indUstrielle Anlæg, som vort Land 

egner sig for, og som det ikke kan Undvære, og Taleren har allerede 
Under en tidligere Sag yttret, at han har en saadan Tillid til 
disse Anlæg, at han ikke vil anfee det for farligt at oprette Credit- 
foreninger for deres Vedkommende, da de ere natnrligt hjemme 
hertillands. Have vi nu sorst opnaaet at faae en reen Finantstold
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og fjernet Beskyttelsestolden, saa vil det vise sig, hvilke Anlæg 
der kunne bestaae Uden Beskyttelse, og hvilke der trænge dertil. 
Hvad der fornemmelig taler for at afskaffe Beskyttelsen hertillands, er 
den Erfaring, at saa vist som Frihandelen er ønskelig over hele 
Verden, fordi ProdUctionen overalt lider ved Indskrænkninger i den 
frie Handel, saa vist finder dette navnlig Anvendelse paa de smaa 
Lande, hvis Regjeringer ikke altid cre ganske frie i deres Bestemmelse 
og Under el Beskyttelsessyftem let kunne puavirkes af andre mægtigere 
Regjeringer. Det er ikke Uden Exempler, at Toldsatser cre indførte 
ikke for selve Landets Skyld, men for et andet Lands Skyld.

Ordføreren henviser Hr. Clement med Hensyn til det af 
ham opkastede Sporgsmaal om, hvorledes Toldforholdene erc i 
andre Lande, til sit forste Foredrag, hvor han allerede har bemærket, 
at der overalt mere eller mindre, og ligeledes her i Landet, finder 
nogen Beskyttelse Sted, men at man ogsaa overalt, maaskee med en 
enkelt Undtagelse, soger at arbeite henimod Frit-andelssystemet og 
at bevirke en naturlig Udvikling ved Nedsættelse af de Toldsatser, 
som ene kuttne have til Formaal at opretholde en sonstig Industri. 
Det Land, hvor Sporgsmaalet stadigt debateres, er Frankrig, men 
Forholdene der ere af en ganske anden Natnr end i vort Fødeland, 
og desUden hersker der blandt de franste Nationaloekouomer en 
fUldstændig Enighed om, at Frankrig vilde ftaae sig ved efterhaanden 
at forlade Beskyttelsessystemet, medens det dog villigt stal indrømmes, 
at de til Dato kun Undtagelsesvirs have formaact at sætte deres 
Mening igjennem. Overhovedet skal man ikke tage stort Hensyn til
andre Lande. Det kan f. Ex. ikke skade os det Allermindste, at
andre Lande soge at bevirke Udførselen af deres Producter til os 
ved Præmier. Naar det er blevet omtalt, at der her i Landet ikke
faa meget sindes Kapitaler som Arbeidskrafl, saa maa det for det
Forste bemærkes, at begge Dele maae være tilstede navnlig ved alle 
ftørre Anlæg; men dernæst har han bemærket, at man skal fjerne 
Beskyttelsessystemet efterhaanden, thi da de Industrigrene, som trænge 

til Beskyttelse, maaskee ikke Udgjore Fjerdedelen af, hvad man 
troer, ville de Arbeidere, der maae forlade disse Virksomheder, paa 
denne Maade efterhaanden kunne gaae over i andre, og de ville 
nok være istand til at finde en Virksomhed, der er beslægtet med 

den, for hvilken de have Uddannet sig. Ialtfald kan det Modsatte 
hm være Grand til at Understotte de Enkelte, bvem det ikke skulde 
lykkes; men man kan Umulig for en Enkelts Skyld tilbageholde en 
for det Almene nyttig Forholdsregel. Det er fuldkommen sandt, at
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vi ikke alle funne blive Agerbrugere; men det behoves heller ikke, thi, 
som Hr. Rse har yttret, er der Uden al Tvil flere Retninger, hvori 
Industrien er naturlig hos os. En væsentlig Betingelse for Industrien 
er det, at Kapitalerne forsges, og det vil bedst flee, naar man 
arbeider i den Retning, der betaler sig bedst. Han kan ikke gaae 
saavidt som Hr. Rse og sige, at Danmark har og er og altid vil 
blive hovedsagelig et agerdyrkende Land; han tor fun Udtale, at det 
har været og er og i den nærmeste Fremtid vil blive det, men 
hvorledes det længere hen vil gaae, vover han ikke at sige noget 
saa bestemt om. Han har i denne Henseende allerede tidligere 
anmævfet, at de fleste Hindringer for Industriens Udvikling hos os 
ere saadanne, som maae antages efterhaanden at formindskes eller 
endog aldeles at forsvinde. Han for sin Part lægger saa megen 
Vægt som Nogen paa Agerbrliget for Danmarks Vedkommende, og 
han kan fnldftændigen bekræfte, hvad der i den Henseende er blevet 
Udtalt om vort Lands fordeelagtige Beliggenhed, men det kan ikke 
nægtes, at det dog altid bliver en Mangel, at Indilstrien ikke er 
mere Udviklet hos os, end den er. Det er altid en Fordeel, ogsaa 
for Agerbrnget, at JndUftrien er udviklet, ligesom man for Industrien 
maa onfke et Udviklet Agerbrilg. Det er særdeles godt, at vi kunne 
faae vore Agerdyrkningsprodmter betalte i Udlandet, men, hvis vi 
funne sælge dem herhjemme til Folk, der have BrUg derfor, saa er 
det desto bedre. Hvad Repressalier angaaer, som Hr. 9tée har 
omtalt, da har Taleren med Forsæt forbigaaet dem; thi hvor oste 
de end ere anvendte i Fortiden, ville de sandsynligviis for Fremtiden 
fun fremtrcede Under Form af Trndfler. Alle ville inbfee, at 
Repressalier skade dem, fra hvem de Udgaae; naar en Anden for. 
hindrer mig i at sælge til ham, taber jeg fim dobbelt, naar jeg 
ovenikjobet lader være at kjobe hos ham, naar han leverer mig 
billigere Varer end Andre.

Röe minder om, at, naar han for har sagt, at Danmark for- 
trinsvils har været, og rimeligviis altid vil blive et agerdyrkende 
Land, saa fleete det med den Udtrykkelige Tilfoining, saavidt man 

med menneskelige Dine kan see, og han motiverede denne Paastand 
med Zordens Frugtbarhed og Landets nære Beliggenhed ved de 
kornindforende Lande. Han gjsr dernæst opmærksom paa, at den 
Opposition, der har viist sig mod det nye Udkast til en Toldlov, 
lynes mere at have sin Oprindelse fra Holfteen end fra det egentlige 
Danmark. Holfteen er nemlig mere Fabrikland end Danmark, det 
vilde derfor vare interessant at vide, hvor mange Varer Holfteen
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indforer til Danmark, da man derved vilde komme til Kundskab om, 
hvormeget Danmark gjennem sit nuværende Toldsystem flatter tit 
Holsteen. Han troer, at, ved at adoptere Frihandelssystemet, vilde 
Danmark, da det ikke er et Fabrikland som Holsteen, vinde i Forhold 
tis dette. Forovrigt er vistnok den Frygt, som de Indllstridrivende 
have næret med Hensyn til Udkastet til den nye Toldlov, ugrundet. 
Selv ester dette Udkast vil der blive en ikke ringe Beskyttelse tilbage. 
Efterhaanden som Fabrikerne Udvikle sig, vil man funne gaae videre 
sil et Frihandelssystem. De Næringsdrivende have altid yttret 
Frygt, saasnart man rykkede ved de bestaaende Love, der have tit 
Formaal at beskytte dem; men hidtil har det viist sig, at en saadan 
Frygt har været ugrundet; da der i Stændernes Tid forelagdes et 
LovUdkast om at give Handelen med Landmands-ProdUcter fri, reiste 
sig en heftig Opposition i Byerne, men uagtet Loven gik langt 
videre end Udkastet, ere Byerne dog ikke gaaede tilgrunde, men 
have tvertimod Udviklet sig. Da den sidste Toldlov Udkom, troede 
navnlig SUkkerfabrikanterne, at de ganske sknlde gaae tilgrunbe, og 
-er hertes heftige Klager fra den Kant, men det er bckjendt nok, 
at netop SUkkerfabricationm er gaaet betydeligt fremad; man flal 
derfor ikke frygte det nye Udkast. Lægges det til Side, vil man 
maaflee komme til at gaae ind paa endnU videregaaende Bestemmelser.

Ordforeren ønsker at tilfoie en Bemærkning med Hensyn til 
den tidligere berørte Wring, at, saalcenge andre Lande bibeholde 
Beskyttelsessystemet, sknlde vi ogsaa gjore det. Man glemmer 

herved ganske en anden Betragtning, nemlig, at det netop er en 
Fordeel for os at funne fjerne Beflyttelsessystemet paa en Tid, 
da ikke Mange ville berores af Reformen. Jo længere Sagen Ud
sættes, desto Flere ville komme til at lide ved Overgangen.

Clvmcnt beklager, at han ikke seer sig istand til at fore Discus- 
sionen fra det statsoekonomifle Standpnnkl, hvorpaa Ordforeren ftaaer; 

han seer Sagen fra et simpelt practise StandpUnkt; — Hr. 9tée 
har nylig yttret, at Prodllcenterne her i Landet roligt kande see Ud- 
viklingell imsde. (5t lille (Sjcinpel vil vise, o ni dette virkelig er saa. 
Bogbinderarbeidet er aldeles ikke beskyttet i det nye Udkast; Bsger, 
bUndne og Ulndbilndne, funne indfores toldfrit. )hi flger man, at 
vi her i Landet ftnUe funne conmrrere med Udlandet; men Betin
gelserne bør da ogsaa være lige. Nu stiller Sagen sig imidlertid 
saaledes, at alle Raastofferne maac indføres fra Udlandet, og de 
maae fortoldes; han for sit Vedkommende betaler aarlig c. 1000 Rdl. 
i Told af Raamaterialier. Kan man da med nogen ftor Rolighed
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jee Fremtiden imode? De fleste andre IndUstridrivende ville paa 
samme Maade see sig beklippede i deres Birksomhed. Naar vort 
Land ikke selv producerer det Materiale, som vi skalle bruge, saa 
maa man idetmindste dele lige imellem Indlandet og Udlandet, og 
han tor vove at pge, at det er en complet Uretfærdighed, naar 
man ikke gjor det.

Fabrikant Boesen maa, uagtet han paa en Maade enbnu er 
IndUstridrivende, fyldkommen samstemme med Hr. Gads Ansknelser. 
Han mener, at Toldlovgivningen maa være baseret paa finantsielle 
Hensyn. Dersom Hensigten med Told flnlde være at beskytte den 
indenlandske Industri, saa behovede man ikke at gjore sig den 
Ulejlighed at Udarbejde en vidtløftig Toldlov; men man behovede 
Mot at forbyde indførselen af alle Varer. Uheldigviis ere vi for 
lang Tid tilbage komne ind paa Beskyttelsessystemet; men vi bor 
saa snart som muligt soge at komme bort fra denne Uting. En 
Toldlovgivning kan kun være retfærdig, naar den tager Hensyn til 

Værdierne, naar den beskattet Varerne ester deres Evne til at bære 
Skatterne. Naar den sidste Taler har bemærket, at den nye 
Toldtarif er Ubillig mod Bogbinderne, saa vil han sporge ham, 

om indbundne Boger for Oieblikket svare Told. (Clömcnt: Nei!) 
NU vel, det viser sig da, at Bogbinderindustrien, nagtet den 
i Dieblikket ikke er beskyttet, kan bestaae og det meget godt, 
hvorfor sknlde den da ikke kunne bestaae i Fremtiden? I en vis 
Henseende gives der endogsaa en Favevr, med Hensyn til Papiret 
nemlig, medens intet af de andre Raamaterialer forhores. Det 
nye Udkast lider derimod af Mangel i andre Retninger. Det er 
saaledes onffeligt, at Positionerne Udmærke sig ved Klarhed og 

Tydelighed; men dette er ikke opnaaet i Udkastet. Klarererne ville 
derfor væve Udsatte for, at de paa eet Toldsted maae betale en anden 
Told end paa et andet, fordi det ikke kan ventes, at Embeds- 
mændene ville fortolke Loven eens overalt. Men der kan vel i saa 
Henseende opnaaes Forandringer i Udkastet, og det er derfor meget 
at onske, at man overalt, hvor Toldloven discnteres, giver Antyd
ninger og Bidrag i denne Retning.

Clömcnt har natUrligviis ikke havt til Hensigt at bringe hvert 
enkelt Punkt i Tarifen til Discussion; han har kun nævnt Bogbinder- 
arbeide som en stærkt fremtrædende Ubillighed i det nye Udkast.

Kjobmaud Bicrsrcmld kan ikke ikke finde det rigtigt at betragte 
Sporgsmaalct om Beskyttelsestold fra IndUstriens Standpnnkt alene. 
Det Væsentlige er, hvad det store Hele er bedst tjent med. (ir
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Beskyttelsen for Fabrikanterne retfærdig, faa maa man finde sig deri; 
men i modsat Fald bor Alle arbeide hen mod Frihandelssystemet. 
Dersom virkelig mange Fabrikanter eller Næringsdrivende sklllde gaae 
tilbage eller virkelig blive raillerede ved Frihandelen, da vilde det 
jo unægtelig være meget tungt; men han troer ikke, at de Ulykker, 
der nulligen knnne ramme den Enkelte, ftaae i Forhold til de Pel- 
gjerninger, der ydes det Hele ved Frihandelen. Uagtet han er 
Fabrikant, tager han ikke i Betænkning at Udtale, at Frihandels- 
systemet er det, der baader Landet bedst. En fincmtsiel Told vil 
altid være nødvendig, og heri vil der altid indeholdes nogen Be
skyttelse. Anstrenge vi os, komme vi nok med Uden Beskyttelse.

Ordføreren kan i det Væsentlige henholde sig til Hr. Boesen. 
Han maa dernæst fastholde sin tidligere Wring, at han ikke kan eller 
vil indlade sig paa at forsvare hvert enkelt Punkt i det nye Udkast. 
Selv om der i et enkelt Punkt er en Uretfærdighed tilstede, har det 
ikke det Allermindste med Principet at gjore. Fordi det er Udtalt, 
at Frihandel stal sinde Sted, deraf folger paa ingen Maade, at det 
fcerdige Product skal gaae frit ind, og at Raaprodnctet skal være 
beskattet, som Tilfældet er i det af Hr. Clsment anførte Exemvel; 
men deri ligger tvertimod blot, at Prodmtet stal være bestattet efter 
sin Evne til at bære Skatten, og saaledes at det störst mutige 
men for Aderne mindst trykkende Belob kan indkomme i Statskassen.

Overlærer Sick maa ligesom Hr. BierfreUnd fastholde, at en 
Forsamling som denne alene kan Udrette Noget, ved at holde sig til 
de almindelige Grundprinciper. Saa oste der er Tale om en For
andring i det Bestaaende, der berøm1 visse Interesser, fait det 
ikke mtdgaaes, at der vækkes Frygt og Bekymring hos Mange. 
Det er altid Tilfældet, at, na ar der bebndes en storre Frihed, vil 
der være Mange, som see Fremtiden imode med en vis Wngstelighed. 
Saadanne Betænkeligheder have til alle Tider gjort sig gjaldende. 
Tænke vi os tilbage til vore Fædres eller Bedstefædres Tid, saa 
finde vi en Mængde Indskrænkninger paa Ind- og Udforselen. 
Landet kltnde ikke brodfode sig selv, og Statsviisdommen yttrede sig 
da i at Udstede Forbtld imod at Udfore Korn. Da man nu begyndte 
at røre herved og opfordrede til at give Konchandelen fri, saa 
kaldtes det en ny og moderne Theori; men hvorledes vilde vi nu 
være stillede, naar Kornhandelm ikke var fri? Saaledes er det 
gaaet altid, og han vil aabent tilstaae, at, naar man rorte ved 
Noget, der angik hans Bestilling, vilde han maaskee ogsaa have 
sine Betænkeligheder. Det hjælper imidlertid ikke. Naar der fore-
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ligger prsvede, gode, videnskabelige Grunde for en Theori, hvorved 
dens Rigtighed uimodsigelig bevises, saa stal man ikke lade sig holde 
tilbage fra at gjennemfsre den; thi, hvad der er sandt i Theorien, 
det kan Praxis ikke staae imod. En ganfle anden Sag er det, at 
man kan fordre visse Lempelser af Hensyn til de practice Forhold; 
men Ingen kan nægte, at vi hos os ere gaaede frem med al den 
Langsomhed og Forsigtighed, som paa nogen Maade kan onskes. 
Imellem de to nyeste Toldlove af 1797 og 1838 ligger der et 
Tidsrum af over 40 Aar. I den Tid er der skeet store Forandringer 
i vore Forhold, og navnlig i Agerdyrkningen. Der er imidlertid 
fra enkelte Fabrikanters Side, som mene, at ville blive ubehageligt 
berorte af Reformen, og dette har navnlig vist sig i Neumünster, 
fremkommen den Mening, at man gaaer for hurtigt frem, og man 
har navnlig beraabt sig paa Frankrigs Exempel; men, han vil sporge, 
hvis man om 10 Aar i Frankrig skulde have den Idee, at Arbejderne 
staae sig bedst ved, at der ingen Beskyttelsestold existerer, hvorlcenge 
vil Beskyttelsessystemet saa bestaae i Frankrig og i de andre Lande, 
der folge dets Exempel, og hvilke FrUgter vilde der komme af de 

Omvæltninger, der da vilde indtræde? De enkelte Toldsatser forstaaer 
han sig ikke paa; men, forsaavidt som det nye Udkast i det Hele er 
et Fremskridt, og det er det, saa vilde man i en Kreds, som denne, 
gjere baade Fabrikanterne og hele Landet ftor Skade, nnar man 
ikke vilde anbefale de til Grnnd liggende Principer.

ManUfactUrhandler Krarup finder det ganfle rigtigt, at man 
ikke stal discntere de enkelte Punkter i det nye Udkast; men, da det 
enkelte Pllnkt angaaende Bogbinderarbeide er bleven nævnt, vil ban 
tillade sig en lille Bemærkning derom.

Dirigenten henstiller, om det dog ikke, efter at det fra flere Sider 
er Udtalt, at man ikke bor gaae ind paa de enkelte Positioner, 
og, efterat Hr. Boesen har besvaret Hr. Clsments Mringer om 
den nævnte Gjenstand, vil være rigtigst, ikke at forfølge denne 
Sag videre.

Kjobmand Weimann (Odense) nærer for sit Vedkommende den 
Anskuelse, at der ikke bor være Beskyttelsestold for nogen Artikel; men 
han troer ikke, at der kan findes nogen Udvei, hvormed de Nærings- 
dirvende ville være tilfredse, ubcn naar Tolden erlægges procentviis 
af de forskjellige Artikler, saaledes som Tilfældet er i Hamborg. 
Som Tolden NU er, betales den efter Vægt. Den mere Velhavende 
betaler f. Ex. 5 pCt. af Klæde til en Frakke, medens Arbejdsmanden 
betaler 30 til 40 pCt.; naar hiin betaler 5 pCt. for sin Skjorte,
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betaler Arbejdsmanden det Femdobbelte. Der bor derfor gjores den 
gjennemgribende Forandring, at alle Toldafgifter ansættes procentviis 
af Værdien. Naar en Mand indforer et Parti Varer, bor det staae 

ham frit for at angive deres Værdi paa Tro og Love. Afgiften 
betales da strax. Igjennem det statistiske Tabelværk vil man funne 
see, hvor stor Indførselen er, og hvor hoie Procenterne erc. Told
personalets Lønninger og Pensioner ville derved bespares, og Be
skatningen bliver ligelig fordeelt paa Alle- NatUrligviis maatte der 
fastsættes streng Straf for Toldsvig. Uagtet dette System vel ikke 
strax kan indfores, maa han dog ansee det for ønskeligt, at det 

herfra Udtales, at man bor stræbe hen dertil.
Ordføreren indrømmer, at en Told efter Værdien maa ansees som 

Idealet, og nærer ingen Tvivl om, at det vil blive fulgt, naar 
ikke practifle Hensyn forbod det. De gode Klarerere vilde neppe 
altid angive Værdien ganske noiagtigt, og Toldvæsenet maatte da 
bestaae af Mænd, som fllldstcendigen vare inde i Handelens Gang, 
naar man skulde have Værdien rigtigt Undersøgt. Om end Told 
efter Vægt fremdyder paaviselige Misligheder ved enkelte Artikler, 

som s. Ex. Klæde, saa stembyder der sig paa den anden Side 
Uoverstigelige Vanskeligheder, naar en Værditold skulde være den 

almindelige.
Börsen gjor opmærksom paa, at Hr. Weimanns Forflag 

langtfra er noget Nyt. I den sidste Toldcommission blev der 
fremlagt et ftildstændigt Forflag i denne Retning; det kom fra 3 

Medlemmer, men formaaede ikke at vinde en eneste Stemme mere 
for sig i Commissionen, fordi det blev anseet for aldeles npractisk. 
Hvad angaaer den forfærdelige Uretfærdighed, som Tolden efter 
Vcegt formeentlig flat indeholde imod den fattige Mand, da er 
denne Uretfærdighed vistnok mere tilsyneladende end virkelig. Den 
fattige Mand, der har Raad til at kjobe en Klædes Frakke, er ikke 
saa meget fattig; dertil kommer, at, naar den mere Velhavende kjober 
sig et Par Frakker om Aaret, saa anskaffer den Fattige sig maaskee 
een Frakke hvert andet eller tredie Aar. Paa samme Maade gaaer 
det med Lærredet. Det er kun ved en enkelt Gjenstand, som Klæde, 

at Forskjellen paa Tolden imellem den simple og sine Vare bliver saa 
overordentlig, fordi Tolden skal betales efter Vægt. Der viser det 
sig ganske vist, at de grove Varer kommer til at betale en forholds

mæssig hoi Told; men ved andre Artikler horer man Klager af en 
ganske anden Art, idet den hoie Told paa den simple Vare kommer 
deraf, at man ikke kan faae den fine hoit nok bestaltet. For at



faae de fine Lærreder beskattede hsit, ere alle Lærredspositioner holt 
ansatte, og en Folge deraf er, at det allerbilligste maa betale 
100 pCt. r-M in .invm/d' ]>.

Weimann indrømmer, at Menneflene ikke ere saa gode, som de 
burde være, som der er blevet yllrel, og at der derfor ogsaa begaaes 
Toldsvig, hvor der gjores meget strenge Fordringer. Men, naar der 
sættes en streng Straf for Toldsvig, faa vil man ikke gsore sig 
skyldig deri; det er saaledes bekjendt, at, da i Hamborg nogle 
Toldklarere bleve domte for Toldsvig, satte det en saadan Skræk 
i alle Kjobmænd, at der ftemkom en stor Mængde Anmeldelser om 
fejlagtige Beregninger, som man troede at have gjort sig skyldige i. 
Den foregaaende Taler vil han kim svare, at enten man tager 
Klæde eller Lærred, saa er et Pund af den finere Vare mange Gange 
meget mere Værd end et Pund af den grovere, og i Regelen er 
det den Fattige, der maa betale mere, naar Tolden ansættes efter 
Vægt. At han fim anskaffer sig faa Frakker, er en ganske anden Sag.

Ordføreren troer, at den ærede Forslagsstiller har flaaet sit 
eget Forslag ihjel ved af omtale den nmaadelige Masse Selvangivelser 
om fejlagtige Beregninger, der vare fremkomne i Hamborg, fordi 
man frygtede for, at en Ualmindelig skarp Undersøgelse sklilde 
»abenbare de stedfmldne Misligheder. Det er jo netop Beviis for, 
at saadanne Under ordinaire Forhold daglig ville begaaes, og efter 
at Skrækken havde sat sig, er Alt formodentlig, for ei at sige ganske 
sikkert, gaaet igjen i den gamle Tour.

Biersreund vil ligeoverfor de fremsatte Bemærkninger om de 
store practifle Vanskeligheder, som Hr. Weimann s Forflag vil 

stode paa, henvise til Englands (Zxcmpel, hvilket Forbillede man 
rolig kan folge, naar der er Tale om at være practisk. Hr. Gad 
har mccnt, at Told ad valorem fim Undtagelsesviis kan anvendes; 
men i den engelske Toldlovgivning er den Regelen. Dot maa være 
et Fingerpeg for, at denne Beskatningsmaade ikke er saa vanskelig; 
og at den er den natUrligfte, derom er der ingen Tvivl. Han 
troer nok, at vi ville opleve den Dag, da Tolden i Danmark er 

ansat ad valorem. I Hr. Gads forste Foredrag gjordes der nogle 
Bemærkninger om Creditoplag. Han erindrer mi ikke, om det nye 
ToldUdkast har givet Fabrikanten Ret til nt have Creditoplag; men 
han finder det i sin Orden, at denne Ret ligesaavel tilstaaes Fabrikanten 
som Kjobmanden, og, forsaavidt dette- ikke sklllde, være opfyldt i 
Udkastet, bor der tages Hensyn hertil i de Indstillinger, der blive 
gjorte fra nærværende Forsamling. n. , , .
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Weimann mag paa det Bestemteste benægte, at Bedragerier 
senere ere gaaede isvang i Hamborg. Ingen vil tænke paa at 
begaae Toldsvig, da Tolden er saa overordentlig lav. Det der 
anvendte System ftembyder ben store Fordeel, at Omkostningerne 
ved Opkrævningen blive særdeles Ubetydelige, at Beskatningen bliver 

ligelig, og at Tolden kan ansættes meget lavt.
Börsen soler sig ikke tilfredsstillet ved det Forsvar, der er fort 

for Værdisystemet; man kan aldeles ikke være sikker paa, om der 
ikke senere er skeet Toldsvig i Hamborg, og det er ialtfald ikke oplyst, 
hvorledes man kan tilvejebringe en god Control. Om det nævnte 
System end maaskee engang kan blive indfort, saa er det dog fljnlt 
for os Alle, naar den Tid vil komme. Paa enkelte Artikler har der 
engang bestaaet en Værditold hos os, men vi vare glade ved at 

blive af med den.
Weimann fremhæver, at Forholdet paa den af den sidste Taler 

ansatte Tid var et ganfle andet end det, han tilsigter. Dengang 
var der som Taxationsmand ansat en gammel Kjobmand, der i 
mange Aar ingen Handel havde havt, der altsaa ikke kjendte til sit 
Fag, og som taxerede hen i Veir og Vind. Han tænker sig derimod 
Sagen ordnet saaledes, at Enhver paa Tro og Love angiver den 
virkelige Værdi af det, han indforer, og er Underkastet strenge 
Straffe, forsaavidt han begaaer Svig. Det er aldeles ikke nødvendigt, 
at Toldembedsmændene ved en saadan Ordning have Kjobmands- 
kimdfkaber; Forholdene ville af sig selv medfore, at vi ville faae en 
So- og Handelsret, og til en saadan hmbe da alle tvivlsomme 

Sporgsmaal henvises.
Ordføreren svarer Hr. BierfreU nd, at, nagtet han ikke er noie 

inde i den engelske Toldlovgivning, troer han dog, at man i den senere 
Tid i England begynder at forlade Bærditoldsystemet og at gaae 
over til at have faste Positioner. Hvad Hr. Weimanns sidste 
Bemærkning angaaer, da synes det dog indlysende, at de Controllerende 
maae have ialtfald en Slags Knndskab om Værdien af Varerne, for 
at vide, om Angivelserne ere rigtige. Naar en gammel Kjobmand 

har viist sig ubrugelig som Taxationsmand, hvorledes stalde man da 
kunne benytte Folk, der aldrig have havt med Handel at gjore. 
En So- og Handelsret vil ikke kunne raabe Bod paa Manglerne; 
thi naar Bedragerierne ikke ere særdeles grove, fan Toldvæsenet siet 
ikke opdage, at Toldangivelserne ikke ere rigtige, og Taleren kan ikke 

hengive sig til det fmuffe Haab, at Folk dog ikke skulde forsøge at 

ffaffe sig en ganfle lille Fortjeneste ved Angivelserne.
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Boesen svarer Hr. BierfreUnd, at Fabrikanterne have samme 
Ret til Creditoplag ester det nye Udkast, som Kjobmændene. Hvad 
Hr. Weimanns Forflag angaaer, da formaaer han ikke at indsee, 
hvorledes en Control stal være mulig. Det er jo bekjendt, at der 
tidligere er fleet Bedragerier, som de Paagjældende endog have 
pralet af. Om man ogsaa ved at sætte en lav Sats vilde for
mindske Fristelsen til Svig, har han dog ikke den Tillid til den 
menneskelige Moralitet, at Svig ganfle vilde Undgaaes, og, hvad der 
sparedes i Omkostninger med Opsynet, vilde gaae med paa andre 
Maader. Nogle vilde ganfle vist gjore falske Angivelser, og naar 
Andre horte, at det gik godt, vilde de let lade sig forlede til at folge 
Exemplet. Det kan ikke feile, at de Reisende, der sælge Varer, vilde 
animere til at gjore Urigtige Angivelser, og at der maaflee nok fra 
Udlandet vilde komme Opfordringer til at Udstede fa (fte Facttlraer.

Weimann er gaaet nd fra, at Tolden blev sat meget lavt, og 
det kunde da ikke let falde Nogen ind at begaae Deftaildationer af 
det Belob, hvorom der var Sporgsmaal, naar der var forbnndet en 
stor Risico dermed. Der vilde fun være Fristelse til at begaae 
DefraUdationer, naar Udsigten til Fordeel var stor. Men i saadanne 
Tilfælde vilde Toldofficianterne selv med meget ringe Sagkimdskab 
kunne opdage Svigen.

Bierfreund kan nok have Lyst til at bryde en Landse om 
det Sporgsmaal, hvorvidt Tolden bor ansættes ester Vægt eller 
Værdi; men han frygter, at DiscUssionen derved ledes bort fra 
Hovedsporgsmaalet, der forekommer ham at være det, om Forsamlingen 
i sin Indstilling tor sraraade Beskyttelsessystemet, og tilraade at gaae 

ind paa Frihandelssystemet.

Dirigenten anseer Sporgsmaalet om Ansættelsen af Told efter 
Værdi eller Vægt for et Principsporgsmaal, der vel fortjener at 
tages med i Betragtning. Det forekommer ham rigtignok, at de af 
Hr. Boesen meddeelte Oplysninger godtgjort, at Værdisystemet ikke 
godt lader sig gjennemfore; men, hvis Forsamlingen onsker en 

ResolUtion i den Retning, maa DiscUssionen ftaae aaben om dette 
Pnnkt. Han vil dog henstille, om ikke Forsamlingen nu turde være 
tilstrækkeligt instrueret.

Ordføreren ønsker blot enbmi at gjore den Bemærkning, at vore 
Toldindtægter i Dieblikket Udgjore en 7 Millioner, og da vi ikke godt 
funnc Undvære den Indtægt, lader Værdisystemet sig ogsaa af den 
GrUnd ikke godt gjennemfore. Den vigtigste Anbefaling for dette 
System er det billige Opkrævningssystem, som derved bliver muligt;
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men det maa erindres, at, esterat Consllmtionen er ophævet, er vor 

Toldoppeborsel ingenlntt-e dyr.

Hermed slUttes Sagens forste Forhandling, og Modet 

hæves. 

Niende Mode.

Loverdag Morgen den 25dc Kl. 9.

Directenr Hellmann meddeler, at den endelige Behandling 

af Sporgsmaalet om vore NaaprodUcters Beredning som 

Handelsvarer af Mangel paa Tid er Udsat. Han haaber 

imidlertid, at det, at Sagen her er bleven berort, dog vil tjene til 

at give den et Stod fremad.

Han meddeler dernæst:

at Guldsmed Clausen har indgivet et Forflag til Forsamlingen 

om, at denne maatte indgaae med Andragende til Regjeringen om 

Udovelse af samme Control med Solvarbeidet i Pro- 

vindserne som i Hovedstaden, og om Brugen af samme 

Pr ovestempel (see Anhang B).

Hellmann bemærker, at den stærkt fremrykkede Tid naturligviis 

forhindrer Forsamlingen i at discntere dette Sporgsmaal, i hvor 

vigtigt det end maa funne være for de Paagjældende. Af samme 

Mangel paa Tid maa ogsaa Forhandlingen af de to Sporgsmaal om 

Lailgskasserne og om Foranstaltninger med Hensyn til 

Borns Arbeide i Fabriker Udsættes til en folgende Tid.

Man gaaer derefter over til 2den Behandling af det 4de 

Forhandlingssporgsmaal:

„Om Ronstens Indflydelse paa Industrien."

Konstdreier Schwartz dirigerer.

Indstilling: Som hensigtsmæssige Foranstaltninger til at fremme 

Konstens Indflydelse paa vor Jndlistri, anseer Indnstrimodet folgende:

1) At der i Kjobenhavn oprettes en Normalskole for Konftnere 

og Haandværkere, i hvilken Tegning, Modellering og de dermed 

besiægtede Fag gjores til HovedUnderviisningsgjenstande, med stadigt 

Hensyn paa at uddanne Haandværkere i konftnerisk og Konstnere i 

technifl Retning, og at der i andre Kjobstæder efterhaanden anlægges 

techniske Skoler med samme Formaal.

2) At der virkes til Udgivelsen og Udbredelsen af gode For

billeder og til Oprettelsen af en Monsterfamling, for, saavel i 

konstnerist som technisk Henseende, værdifulde IndUstriftembringelser.
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8) At der iidglves en Lov, der ikke alene hævder Ejendomsretten 
til nye Opfindelser, men ogsaa til saadanne Jndilstrigjenstande, hvis 
forste Tilvejebringelse har Udkrævet en særlig Anvendelse af konstne- 
riste Kræfter.

4) At der Under et af de bestaaende Ministerier oprettes et eget 
Departement, hvornnder Sager betræffende Konst, Industri og 
offentlige Arbeider henlægges, saa at dette Departement betragtes, 
som Organ for alle disse Fag.

Professor Hummel stygter, at det forfte Indstillingspnnkt vil 
svække de Beslutninger, der cre blevne tagne i Skolesagen.

Ordføreren (Professor Hetsch) indrømmer, at her ogsaa er 
Tale om forberedende Skoler, men mener, at disse ikke funne gjore 
de andre noget Afbræk.

Hummel troer, at den i Skolesagen vedtagne BeflUtning er 
klar, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt at vedtage en Ind
stilling, som den NU foreflaaede.

Dirigenten fremhæver, at man Under den tidligere Sag beskæftigede 
sig med Indrettelsen af saadanne Skoler, hvor der stalde gives en 
grundig Fordannelse for vordende Indnstridrivende. Man tog derved 
ikke alene Hensyn til Tegning og Modellering men tillige til andre 
Fag; men nu, da det andet Sporgsmaal foreligger om Konstens 
Indflydelse paa Jndnstrien, er man kommen til det famine Resultat, 
at en grilndig Underviisning i samme Retning vil være hensigtsmæssig 
i denne Henseende. Der kan intet være til Hinder for at Udtale, 
at Skolerne ere ønskelige i begge Retninger; thi, naar der kommer 
en Skole istand for vordende Industrielle, som ogsaa kan tilfredsstille 
i konstnerifl Retning, saa er det saameget desto bedre; men det lader 

sig neppe gjore her at henvise til, hvad der er afgjort Under en 
anden Sag.

Hummel beklager, at han ikke har funnet være tilstede ved 
Sagens forste Behandling.

Ordføreren bemærker, at Meningen er, at de samme Skoler, 
der anvendes i technisk Retning, ogsaa skttlde Udvikles i artistisk 
Retning, saaledes at Eleverne, naar de forlade disse Skoler, kunne 

faae Adgang til Konstacademiet eller det polylechniste Institut, Da 
vi staae saa langt tilbage i denne Henseende, har man troet det 
rigtigst, atter at bringe Sporgsmaalet paa Bane under nærværende 
Sag; men det kan natnrligviis paa ingen Maade være Hensigten at 
flade det, der skal være Fnndamentet for det Hele.

.n*lnd/tmlhtlndnf MW'/no fiwhoi mo) Tfmnfinal
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Hummel troer ikke, at det er rigtigt at ville gjore Alt paa 

een Gang. Forsamlingen vil have Udtalt sig bestemtere og klarere, 

naar den holder sig til det engang Vedtagne, da er der Mulighed 

for, at der kan opnaaes Noget; men, naar der nu optages en 

Indstilling i samme Retning, faa maa han ansee den for vildledende.

Ordføreren troer dog ikke, at der kan være noget vildledende i 

det forste JndstillingspUnkt, naar det sættes i Forbindelse med de 
vorige.

Dirigenten troer heller ikke, at Indstillingen i denne Sag 

ubeftiffer, hvad der er vedtaget i den tidligere, men henstiller for

pligt til Hr. Hummel, om han vil stille et LEndnugsforflag. 

Man kande maaskee tilfoie: i Henhold til, hvad der er vedtaget 

under Sagen om Skoler for vordende Industridrivende.

Hummel maa meget onske en saadan Tilfoining, for at 

Administrationen fan vide, hvad den har at holde sig til.

Kobbersmed Fugmann har troet, af, naar der i den forste Sag 

blev truffet Bestemmelse forst om Aftenskoler og dernæst om Dagskoler, 

saa var Meningen den, at Dagskolerne skulde være hoiere Under- 

viisningsanstalter, der vare saaledes indrettede, at der gaves Konstnerne 

Lejlighed til at nyde en saadan technisk Underviisning, som de trænge 

til. Naar man nu gaaer ind paa det foreliggende Forflag, saa 

kommer man til en ny Slags Skoler, som det vilde være vanskeligt 

at oprette.

Ordføreren fremhæver, at Meningen nærmest er, at der skal 

bestaae en Vexelvirkning imellem Konstnere og Haandværkere.

Hummel foreslaaer nu folgende Tilfoining til iste Indstillings- 

pnnkt: „samt endelig at de her nævnte Anstalter sættes i 

Forbindelse med de under Besvarelsen af 1ste Sporgs- 

maal omhandlede Elementarskoler."

Ved den foretagne Afstemning vedtages denne Tilfoielse 

eenstemmig, hvorefter det 1ste JndstillingspUnkt i For

bindelse med den vedtagne Tilfoielse eenstemmig 

antages.

Man gaaer derefter over til det andet JndstillingspUnkt.

Ordføreren gjor opmærksom paa, at det vanskeligste Sporgsmaal 

med Hensyn til dette Pnnkt er, hvem der skal virke for Udgivelsen 

af Forbilleder og Oprettelsen af en Monstersamling, og hvor det 

fan lade sig gjore; men, naar forst Midlerne lade sig bringe tilveie, 

ordnes det vel af sig selv.

(12)
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Apotheker Lotze spsrger, om bet ikke ligger nærmest at henvise 
denne Sag til den polytechnifle Læreanstalt, der allerede har begyndt 
en Samling.

Hummel troer ikke, det gaaer an, da denne Samling har et 
Formaal af langt videre Omfang end Læreanstaltens.

Ved den derefter foretagne Afstemning vedtages det 2bet 
JndstillingspUnkt eenstemmigt.

Man gaaer derefter over til det 3die JndstillingspUnkt.
Fugmann vilde gjerue stemme for dette Punkt, hvis han ansaae 

det for muligt at overholde en saadan Lov som den foreflaaede; 
men han lroer, at den ikke vil kunne overholdes, da man ikke vil 
være istand til at fortolke den paa den rette Maade.

Hofstolemager Hansen er af modsat Mening. Enhver storre 
Fabrikant, enhver ærekjær Mand maa kunne afholde sig fra at 
eftergjore Andres Monstre. Om en Ubetydelig Haandvcerker suffer 
en anden lidt i Faget, kan ikke gjore denne synderlig Skade; men 

det er dog ønskeligt, at der Udkommer en Lov, som gjor det til 
Wressag at indlade sig paa Sligt.

Lotze gjor opmærksom paa, at Jernstøberierne navnlig cre Udsatte 
for, at deres Modeller blive efterlignede. Det er ham bekjendt, at 
Maskinfabrikant AllerUp har lidt megen Skade af denne Grund.

Ordføreren bekræfter den sidste Wring og maa lægge megen 
Vægt paa dette JndstillingspUnkt; nu er Efterligning af Andres 
Modeller en Umoralsk Handling, men kommer der en Lov, saa er 
det en lovstridig Handling. Den, der da gjor sig skyldig i Efterlig
ning, begaaer en ærelos Handling og betragtes som Tyv. Naar en 

Haandvcerker henvender sig til en Konstner for at faae en ny Tegning 
eller Model, og denne anvender sine bedste Kræfter i hans Tjeneste, 
bor han betale ham et anstændigt Honorar; men Haandværkeren 
maa da ogsaa til Gjengjæld knnne fordre, at hans Ejendomsret 
sikkres ham, og derfor maa en Lov mod Efterligning være særdeles 
anbefalelsesværdig.

Hummel mener, at der mangler noget ved dette Pirnkt. Der 
siges, at der onskes Udgivet en Lov, der hævder Ejendomsretten ikke 
alene til nye Opfindelser, men ogsaa til saadanne Industrigjenstande, 
der fordre Anvendelse af konstneriske Kræfter. Her Udtrykkes ikke 
ganske bestemt, hvad der menes; thi det maa indrommes, at der til 
den forste Tilvejebringelse af saadanne Gjenstande, som onskes 
beflyttede, har været Udfordret en særlig Anvendelse af konstneriske 
Kræfter i Forbindelse med techniske Kræfter. Han forestaaer
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derfor, at der ester Ordet „Indnstrigjenstande" stal tilfsies Ordene: 
„Former og Monstre". Dette er nemlig de sædvanlige og ret 
betegnende Navne, som man bruger i Love af den Art, man her 
nærmest tænker paa.

Dirigenten indvender, at Anvendelsen af de techniske Kræfter 
er ndtrykt ved Ordet ^Jndustrigjenftande". Det er vistnok ikke 
enhver Gjenstand, der fortjener at begunstiges paa den anførte 
Maade. Er det f. Ex. en Gjenstand, som er ovcrmaade slet, eller 
som ikke bærer Spor af konstnerisk Præg, saa er det tvivlsomt, om 
den bor begunstiges. Det vil ogsaa være vanskeligt at afgjore, naar 
der fremkommer en Begjering med Hensyn til et Product, hvor der 
ikke har været anvendt en Model eller en bestemt Form, at afgjore, 
om Begunstigelse bor gives. Ved Afstobninger eller fligt er det 
lettere; thi deraf fan der afleveres et Exemplar til vedkommende 

Autoritet, og det kan saaledes paavises, hvad det er, der flal 

beskyttes.
Hummel troer, at det, den ærede Dirigent har anført, beviser, 

hvad han har paastaaet, at den attraaede Lov nærmest maa angaae 

Former og Monstre.
Fllgmann fremhæver, at det er særdeles let at eftergjore et 

Monster eller en Form, og troer derfor, at Loven vil faae meget 
ringe Betydning, da det vil være vanskeligt for Domstolene at af

gjore, i hvilket Tilfælde Loven er overtraadt.
Dirigenten bemærker, at man ikke her kan indlade sig paa 

Detaillen af Sagen; det maa være henvist tit senere Asgjorelse, 

hvorvidt en saadan Lov fan lade sig gjennemfore.
Fugmann sinder det misligt at fremsætte et Dnfle, som man 

sorildseer, ikke kan opfyldes. Han for sit Vedkommende har aldrig 
estergjort Andres Arbeide. Derimod har man ofte villet eftergjore 
hans Arbeider, og han har i saadanne Tilfælde grebet til at soge 
at frembringe noget Nyt. Det anseer han for den eneste Udvei, man 

kan gribe til med nogen Nytte.
Hummel minder om, at det allerede ved Sagens forste Be- 

handluig blev paavist, at en saadan Lov ikke kan bringes til Ud
førelse, saalænge man ikke har en Jury. Er det imidlertid For
samlingens Mening, at en Lov kan gjennemfores, saa er der ingen 
GlUUd til at lægge Dolgsmaal derpaa; thi fan det opnaaes, saa 

er det jo godt.
Ordforercn anbefaler at vedtage IndstillingspUnktet Uforandret.

(12*)
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Lotze troer, at Alle ere enige i Onskeligheden af at faae en 
saadan Lov. Hvorvidt den i Praxis lader sig Udfore, skal han lade 
være nsagt; men tildeels vil det dog vist kunne skee. Naar f. Ex. 
en Jernstober har ladet forfærdige en kostbar og smuk Modes knnde 
han indsende et Exemplar til Industriforeningen og bekjendtgjore, 
at han forbeholdt sig Ret til denne Model. Ril griber Folk vel ved 
enhver Efterligning til at gjore en lille Forandring, men for enhver 
sagkyndig Mand vil det være let at afgjore, om denne Forandring 
er væsentlig, og en saadan Afgjorelse vil finine træffes f. Ex. af 
Industriforeningens Bestyrelse eller en sammensat Commission. Ved 
meget værdifulde Modeller vilde man ialtfald nok funne faae oplyst, 
om det kllnde siges, at Eftergjoring havde fundet Sted, og, med 
Hensyn til disse, er Sagen jo ogsaa af storste Vigtighed.

Ordføreren gjor opmærksom paa, at der altid vil frembyde sig 
store Vanskeligheder f. Ex. med Hensyn til Kakkelovne; der kan der 
være Forandringer ved Doren eller ved andre enkelte Dele, som 
altid ville vække ftor Tvivl med Hensyn til Afgjorelsen af, om Ef- 
tergjorelse har fnndet Sted.

Lotze vil paa ingen Maade Undervnrdere Vanskelighederne, men 
troer dog, at der f. Ex. paa de nyere Kakkelovnsmodeller er anvendt 
saameget, at der kan siges at gaae en heel ny Still derigjennem. 
Det vil derfor ikke let blive muligt for Nogen at stjæle et enkelt 
Stykke af en saadan Kakkelovn, ialtfald ikke, naar Sandsen i denne 
Retning bliver mere vakt i Folket.

Ordføreren indvender, at der ikke er Mange, der forstaae sig 
paa Still, og at der dernæst ere Mangfoldige, der med Fornoielse 

kjobe Tyvekoster, naar de kunne faaes for godt Kjob. Han troer, at 

man skal indskrænke Beskyttelsen til nye Opfindelser og til saadanne 
IndUstrigjenstande, hvis forste Frembringelse har Udfordret en særlig 
Anvendelse af konstneriske Kræfter.

Hansen venter sig en stor Virkning deraf, at Pnblicmn veed, 
at en saadan Lov existerer. Naar man har fandet sig tilfreds med 
et Stykke Arbeide hos en Mand, og faa veed, at man kun kan 

faae det Slags Arbeide hos ham, saa vil han allerede være meget 
beskyttet.

Ordføreren tilfsier, at man ogsaa af andre Landes Exempel 
seer, at det er muligt at gjennemfore Loven.

Hansen bemærker, at man i Frankrig kan straffes for Efter- 
gjerelse af det mindste Decoilpenr-Arbeide, om det saa blot dreier sig 
om en lille Blomst.
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Ved den derefter foretagne Afstemning vedtages den af Prof. 

Hummel foreslaaede Tilsvining, hvorefter ligeledes det 3die 

JndstillingspUnkt, med den vedtagne Forandring, 

stemmig vedtages.

Det 4de JndstillingspUnkt giver ikke Anledning til nogen 

DiscUssion og bliver ved den foretagne Afstemning eenstemmig 

vedtaget.

Hellmann opfordrer dernæst Forsamlingen til, i Hen

hold til de antagne Reglers 6te Post, at vælge en Bestyrelse 

for det næste Jndnstrimode.

Paa Forflag af Kjobmand Bierfreund og Candidas Gad væl

ges ved Acclamation

Directenr Hellmann til Formand og

Kon st dr eier Schwartz til viceformand.

Hellmann takker paa egne og Collegaes Vegne for den viste 

Tillid; de vilde ansee det i Sagens Interesse, om stifle Kræfter 

bleve tagne i Beflag, men i Mangcl i>eraf skal det være dem fjært 

at gjennemfore Sagen, og at modtage Valget, i Ha ab om at finde 

fornoden Assistance og mode samme Velvillie hos Deeltagerne, som 

tidligere. Han foresiaaer dernæst til

Leerctaircr at vælge (Land, polit. Marius Gad og Administrator- 

Holm, begge yngre Mænd med gode Kræfter i forfljellige Retninger, 

dem de i faa fuldt Maal have anvendt til at fremme Forhandlingerne 

i nærværende Mode, og begge bosiddende i Kjobenhavn, hvor sand- 

synligviis det næste Mode vil finde Sted.

Dette bifaldes ved Acclamation af Forsamlingen.

Man gaaer dernæst over til 2den Behandling af det 5te 

Sporgsmaal

„Toldsag en".

Indstilling: „IndUstrimodet anseer folgende Principer for Told- 

lovgivningen som vigtige og anbefalelsesværdige:

t) flt Hovedformaalet stedse bliver at skaffe Staten en saadan 

Finantsindtægt, som ei paa anden Maade letrere ydes af Borgerne;

2) at med dette Formaal for Die alt muligt Hensyn tages til 

de bcstaaende Forhold, saaledes at ingen brat Overgang finder Sted 

hverken i Henseende til alle eller blot enkelte Satser;

3) at Lansens Positioner ere klare og tydeligt begrændsede, 

samt at Afgiften altid let kan beregnes;
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4) at Satserne ere moderate, og saavidt mnligt træffe Gjen- 

standene i et ligeligt Forhold ester Værdierne;

5) at Hele ToldinstitUtionen indrettes saaledes, at den saavidt 

gjorligt Ulldgaaer at besvære Handelens Gang og trykke Industriens 

Udvikling; at derfor Transit- og Creditoplag, samt loobestemt Til- 

bagebetalillg af erlagt Told ved Udforsel gives, saavel for Fabrikanter 

som for Handlende, faa stor Udstrækning som overhovedet mulig for 

Controllens Skyld;

6) at flntteligen den endelige Afgjorelse af Differentser mellem 

Toldvæsenet og Klarererne ikke lægges i Administrationens Haand, 

men altid kan henvises til Domstolene som sidste Instants.

Man skal derhos ikke Undlade at udtale, at Forholdene her i 

Danmark formeentlig ere saadanne, at en hensigtsmæssig og fuld

kommen retfærdig Toldlovgivning efterhaanden kan gjennemfores 

i et ikke særdeles Udstrakt Tidsrum, uben at derved den bestaaende 

Industri i nogen betænkelig Grad vil trykkes, eller forlrædiges."

Kjobmcrndene Bierfrcund og Wcimann havde foreflaaet folgende 
Cilfoielse:

„Forsamlingen erkjender Beregningen af Told ad valorem som den 

naturligste og vigtigste Oprkrævningsmaade og Udtaler Onflet om 

at der arbejdes hen til, at dette Princip gjennemfores."

Grosserer W. Petersen dirigerer.

Ordføreren, lCand. Marius Gad), gjor opmærksom paa, at det 

næstsidste IndstillingspUnkt ikke har været antyder linder den forste 

Behandling, men er taget med her, for at man ikke stal knnne 

bebrejde Forsamlingen, at det ikke er kommet frem.

Det fvrste IndstillingspUnkt sættes Under Dis- 

cnssion.

Hofjuveleer Michelsen (Kjobenhavn) suffer det andet Jnd- 

stillingspunkt taget med Under Afstemningen, da han agter at mod

sætte sig det forste Punkt, naar Nr. 2 ikke vedtages.

Dirigenten sinder ingen Anledning til at gaae ind herpaa.

Da Ingen begjærer Ordet, vedtages det forste Ind

stillingspUnkt eenstemmigt.

Det andet IndstillingspUnkt bliver Uden Discnssion 

ligeledes eenstemmig vedtaget.

Det tredie IndstillingspUnkt vedtages ligeledes 

eenstemmig Uten DiscUssion.

Derefter sættes det 4de IndstillingspUnkt i Forbindelse med 

dHr. Bi erfr en nd s og Weim a nns Tillægsforslag under Behandling.
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O r d f ø r e r e n  b e m æ r k e r , a t d e t i  h a n s  F o r f l a g  h e d d e r , a t  S a t s e r n e  

s a a v i d t m u l i g t  s k u l l e  t r æ f f e  G j e n s t a n d e n e  i e t l i g e l i g t  F o r h o l d  e f t e r  

V æ r d i e r n e ; m e n  M e n i n g e n  h e r m e d  e r i k k e , a t T o ld e n  s t a l s v a r e s  

a b s o l u t p r o c e n t v i i s . H a n  v i l i k k e , a t d e r  s t a l s v a r e s  s .  E x . 1 0  e l l e r  

5  ° / 0 a f  e n h v e r  G j e n s t a n d ; m e n , n a a r m a n  f . E x . e r k je n d e r , a t e n  

V a r e  f o r m ls t i g v i i s  f a n  b æ r e  e n  T o l d , d e r  U d g j o r 1 0  ° / 0 a f  d e n  s æ d 

v a n l i g e  P r i i s ,  f a a  b o r  m a n  s i g e , i k k e  a t T o ld e n  e r 1 0 ° / 0 , t h i d e r 

v e d  k a n  d e r o p s t a a e  T v i v l , m e n  1  M a r k  e l l e r h v a d  d e r n u  i d e t  

b e s t e m t e  T i l f æ l d e  b l i v e r 1 0  ° / 0 a f V a r e r n e s  b e s t e m t e  P r i i s . N a a r  

s a a  F o r h o l d e n e  f o r a n d r e  s i g  i T i d e n s  L o b , s a a l e d e s  a t e n  M a r k  

b l i v e r  m e r e  e l l e r  m i n d r e  e n d  1 0 ° / o  a f  d e n  s æ d v a n l i g e  P r i i s ,  m e d e n s  

m a n  d o g  v e d b l i v e n d e  m e n e r , a t 1 0 %  e r d e n  r e t t e  T o l d s a t s , s a a  e r  

I n t e t  s i m p l e r e  e n d  a t f o r e t a g e  R e t t e l s e  v e d  e n  T a r i f r e v i s i o n . H v a d  

d e t  a f  d H r r .  B .  o g  W . s t i l l e d e  F o r f l a g  a n g a a e r , d a  v e e d  h a n  i k k e  o m  

M e n i n g e n  e r , a t d e t s k a l s t a a e  i s t e d e t f o r  h a n s  e l l e r  f o i e s  t i l h a n s .

D i r i g e n t e n  t r o e r , a t d e t i k k e  g o d t k a n  b e t r a g t e s s o m  e t  

T i l l æ g s f o r f l a g ; m e n  a t d e t , f o r s a a v i b t d e t v e d t a g e s , m a a  t r æ d e  

i s t e d e t f o r  d e t 4 d e  I n d f t i l l i n g s p U n k t .

O r d f ø r e r e n  m e n e r , a t F o r f l a g e t h e l l e r e  m a a  b e t r a g t e s  s o m  e t  

T i l l æ g s f o r f l a g .

K j o b m a n d  W e i m a n n  i m o d e g a a e r d e n  U n d e r d e n  f o r r i g e  B e 

h a n d l i n g  f r e m s a t t e  I n d v e n d i n g  m o d  h a n s  F o r s l a g , s o m  v a r h e n t e t  

f r a  S a g e n s  f i n a n t s i e l l e  S i d e . I f ø l g e  S t a t s r e g n s k a b e t f o r  1 8 5 4 — 5 5  

n d g j o r h e l e  T o l d in d t æ g t e n , B r c e n d e r i a f g l f t e n  i b e r e g n e t , f o r h e l e  

M o n a r c h i e t 8 , 4 4 4 , 0 0 0  R d l . , N e t t o in d t æ g t e n  6 , 9 1 8 , 0 0 0  R d l . A l t s a a  

m e d g a a e r d e r t i l O p k r æ v n in g e n  1 , 5 2 6 , 0 0 0  R d l . , d e t e r i k k e  

n o g e n  g a n s k e  l i l l e  S U M . T o ld e n  a f V a r e r n e  u d g j o r d e  d e n  o v e r -  

v e i e n d e  D e e l a f  I n d t æ g t e n , o g  h e r t i l g a a e  j o  o g s a a  d e  f l e s t e  U d 

g i f t e r , d a  V a r e k l a r e r i n g e n  m e e s t g j o r  F o r d r i n g  p a a  O p s y n e t s  T i l s t e d e 

v æ r e l s e . D e t  e r d e r f o r  v i s t i n g e n  O v e r d r i v e l s e  a t s i g e , a t d e r v i l  

f u n n e  s p a r e s  e n  b e t y d e l i g  D e e l a f  O p k r æ v n i n g s o m k o s t n i n g e r n e , n a a r  

m a n  s æ t t e r  e n  T o l d  a f  5  e l l e r  1 0  ° / 0  f o r  a l l e  A r t i k l e r . R i l U d g jo r e  

O m k o s t n i n g e r n e  1 * / , M i l l i o n ;  e f t e r  d e t n y e  S y s t e m  v i l l e  d e  m a a s k e e  

f im  b l i v e  H a l v d e le n . D e r  e r i k k e  f r a  n o g e n  S i d e  b l e v e t r e i s t I n d 

v e n d i n g  i m o d  S y s t e m e t s  R e t f æ r d i g h e d  e l l e r  O n s t e l i g h e d  i o g  f o r  s i g ,  

t v e r t im o d  h a r O r d f ø r e r e n  U d t r y k k e l i g  e r k j e n d t , a t F o r t o l d n i n g  

e s t e r  V æ r d i e r r e t f æ r d ig  o g  b i l l i g ,  m e n  h a n  h a v d e  k u n  i m o d  M a a d e n ,  

h v o r p a a  d e t s k a l U d f o r e s . I  d e n n e  H e n s e e n d e  e r c  n o g le  a f h a n s  

( T a l e r e n s )  M r i n g e r  b l e v n e  m i s f o r s t a a e d e . H a n  a n f ø r t e ,  a t ,  e f t e r a t  d e n  

s t o r e  T o l d d e f r a U d a ü o n  i H a m b o r g  v a r o p d a g e t b l e v e n , h a v d e  e n -
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deel andre Kjobmcend faaet Skræk i Blodet og derfor gjort An
meldelser om fejlagtige Angivelser. Deri vilde man nu see et Be- 
viis paa, at det er ganske almindeligt, at man gjor sig skyldig i 
Svig; men en saadan Slnttting er man ingenlunde berettiget til at 
drage. Sagen var, at, da der kunde gaae saa betydelige Defrauda- 
tioner i Svang, som de, der bleve opdagede, saa er det naturligt, 
at Toldvæsenet deilgang har været flovt, og at der kan have gaaet 
endeel andre Misbrug i Svang; men nu finder saadant ganske vist 
ikke Sted. Hvad nu den Udsigt til Gevinst angaaer, som skulde 
frembyde sig, naar man vilde begaae Toldsvig, da vil han sporge, 

naar er Fristelsen til Defraridationer storst, enten naar der betales 
l°°/o Told af en Vare, eller naar der betales 50%? Svaret kan 
iffe blive vanskeligt. Man vil maaffee henvise til det oftere omtalte 
Exempel fra Hamborg som Beviis paa, at man dog kan opnaae 

nogen Gevinst ved Svig; men vore smaa Forhold maae ialtfald 
fjerne enhver Frygt i saa Henseende. Naar der i Hamborg indfores 
hele Skibsladninger af flere Tusinder, saa indfores der i Aalborg 

maaskee et Par hundrede kollis; desuden maa det være Lovgiv
ningens Sag, at fastsætte saa streng en Straf og gjore (kontrollen 
faa hensigtsmæssig, at enhver Fristelse til Defralldationer fatoer 
bort.

Bierfreund kan henholde sig til den foregaaende Taler, men 
vil specielt gjore opmærksom paa, at jo simplere en Toldlovgivning 

cr, desto bedre vil den være, og det simpleste Toldsystein synes dog 
at være, at der er en bestemt Procentsats for alle mulige Varer. 
Det vil være en Lettelse for Handel og Industri, og alle Varerne 
ville paa en langt naturligere Maade blive beskattede, idet de mindre 

værdifnlde Gjenstande, der bruges af den mindre bemidlede Deel af 
Folket, ville blive mindst rammede. Sluttelig vil han minde om, at 
Robert Peel har givet Exemplct.

Ordføreren indvender imod Weimanns Bemærkning om, at 
Oppeborselsomkostningerne ville nedsættes ved et Vccrditoldsystem, at 
den storste Deel af Omkostningerne hidrøre ikke fra, at der er for- 

fljellige Toldsatser paa de forskjellige Varer, men dette staaer i noie 

Sammenhæng med, at Tolden maa opkræves saa mangfoldige Steder 
i Forbindelse med den vanskelige Opsigt ved Landgrcendsen i Holsteen; 

det er det derværende Gensdarmeri, som koster saa mange Penge, og 
det er nødvendigt, at have Grændsen bevogtet, enten Told opkræves 
paa den ene eller den anden Maade. Han maa dernæst bede be
mærket, at man godt kan have en moderat Told, der fjerner Fristel-
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sen tit Svig, fordi man ikke har gjennemfort Procenttoldsystemet. 
At dette sknlde medfore en Simplification med Hensyn til Opkræv
ningen, kan han ikke være enig i, men at gjentage Grundene her
for, vil ikke fore til Noget, da dHrr. Forflagsstillere ere af en anden 
Mening, og det egentlig bliver en Skjsnssag at afgjore, hvad der 
er.det Simpleste, saalænze man fun taler om de to Systemer i 
Principet. Weimann mener, at der ikke kan være stor Fristelse 
til Bedrageri, f. Ex. i Aalborg, hvor der hin er 100 Klarerere; men 
det er ikke Klarerernes Mængde, der viser, hvormeget den Enkelte 
indforer; om der ogsaa fun er faa Klarerere, kan den Enkelte godt 
indfore særdeles Meget. I Kjobenhavn f. Er. kommer der ofte 
Kaffeladninger til en Enkelt, der bestaaer af 3 å 4000 Sække. 
Efter den llnværende Told, hvilken sandsynligviis maa bibeholdes, 
for at bringe en klækkelig Indtægt i Statskassen, vil Afgiften Ud- 
gjore henved 20000 Rdl.; kunde man nu blot angive Værdien 1/1-0 
mindre, saa var det dog altid et Par Tusinde Daler, der bleve 
vUndne af Klarereren paa Finantsernes Bekostning.

Weimann minder for det Forste om, at han ikke har sagt, at 
alle Omkostninger ved Opkrævningen ville bortfalde. Med Hensyn 
til det finantsielle Resultat, da har han ikke forlangt, at Tolden 
skulde sættes saaledes, at der indkom et mindre Belob; — det maa 
i saa Henseende mindes, at endeel Naaproducter, som nu gaae frit 
ind, vilde komme til at betale en Afgift, og herved indvindes ikke 
saa lidt. Iovrigt maa det være Lovgivningens Sag, saavidt muligt 
at forhindre Defrandationer; ved en Artikel, som Kaffe, vilde det 
jo være en let Sag. Dersom en Mand skulde producere falske 
Facinraer, og Toldvæsenet have fattet Mistanke, saa kan dette blot 
see efter i Hovedbogen.

Dirigenten gjor opmærksom paa, at Transitoplaget, som er 
af saa stor Vigtighed for de Handlende, maa falde bort, naar Værdi
systemet indføres. Det blev vel muligt at bibeholde Transitoplaget, 
men at Creditoplaget, som frembyder en saa overordentlig stor Be
hagelighed navnlig for de storre Handlende i Kjobenhavn, kunde ikke 
bibeholdes; thi Prisen paa Varerne verler fra den ene Dag til den 
anden, og det bliver altsaa ikke muligt at controllere Tolden, naar 
denne bestaaer i visse Procent af de vaklende Priser. I England 
ere Forholdene saa storartede, at man ikke trænger til Creditoplagene, 
men hos os vilde det være en stor Gene at Undvære dem.

Boesen kan egentlig godt stemme for Wndringsforslaget, 

saaledes som det fremligger skriftligt, thi der ligger egentlig ikke
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andet deri, end hvad Ordføreren har Udtalt; men ester at 
have hort det defineret saaledes, at Hensigten flulde være at an
befale Indførelsen af en heel ny Toldtarif, saa maa han rigtignok paa 
det Bestemteste modsætte sig det. Det er til Anbefaling for For
flaget anfort, at man vil spare saa overordentligt ved Vccrditolden, 
men man glemmer, at Defrandationerne ikke ret vel ville knnne 
modvirkes, og at, som det allerede er bemærket, Toldopsynet 
ve- Landgrændsen ikke godt kan ophæves. Opsynet maatte endog 
saa see efter i Factnraer, om de angivne Priser ere rigtige. Dette 
kan muligt gaae an, hvor der er Tale om en Ladning Kaffe eller 
Thee, men, naar nu en Kjobmand har kjobt en Mængde Galanteri- 
og Jsenkramvarer paa'Leipziger-Messen, kan der da ogsaa frem
lægges en Factma, som har Betydning for Opsynet? Nei! De- 
fraUdationer ville ikke kunne nndgaaes; ved det nu herskende System 
kan DefraUdationen ikke gaae for sig, uben ligefrem Under Form af 
Indsmugling, og denne fan forebygges.

Biersreuud indrømmer, at Defrandationer ere umulige, men 
indseer ikke, hvorfor man vil gjore Danmarks Beboere til saadanne 
bedragerifle Mennesker. Menneskene ere vel ikke saa gode, som de 
burde være; men de ere dog heller ikke saa flemme, som man vil 
gjore dem til her, og der vil være Opfordring for dem til at være 
skikkelige, naar der indfores et liberalt Princip i Toldlovgiv- 
ningen. Med Dirigenten kan han ikke være enig i, at 
Creditoplag vil nmuliggjores ved Wndringsforflagets Gjennem- 
forelse. Købmændene have nu Conti i Toldvæsenets Boger, 
hvor der ftaaer angivet, hvad Enhver har" paa Lager, og naar 

Værdien bliver lagt til Grund for Toldangivelserne, saa fan Told
væsenet ligesaa godt have de forskjellige Conti i Rigsmont, som nu 

i Pund eller Skjepper. Ved Qvartalets Slntning vil Regnskabet 
blive gjort op, og Kjobmanden betaler da Told efter de Priser, der 
gjaldt, da han indforte Varerne. Det vil ikke medfore store practiske 
Vanskeligheder; han kan i saa Henseende paaberaabe sig, at Værdi- 
toldsystemet, som han tidligere har bemærket, folges i England, som 

er et practisk Land. Det forholder sig ikke rigtigt, hvad Ordføreren 
antog, at man i England er i færd med at forlade dette System.

Redactenr Tauber (Odense) gjor opmærksom paa, at, hvadBier- 
frelind og Weimanns Forflag angaaer, da foreligger det i en dobbelt 
Skikkelse, skrevet og Uskrevet; Udtrykkene i det skrevne Forslag ere 
saadanne, ar iarnnden Alle ere enige derom; men, naar der gjores 
Paastand paa, at en Told ad valorem skal indføres, da horer det
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til Idealer, som vel fimne opstilles i Theorien, men ikke gjennem- 
fores. Der er ogsaa et andet Ideal i Finantsvidenskaberne, som 
man i England har sogt at gjore til Virkelighed, men som man nu 
der soger at komme bort fra: det er Indkomstskatten. De practiske 
Ulemper ved Opkrævningen og Beregningen og de talrige DefraU- 
dationer have overvundet Principet. Anledningen til at begaae 

Svig ligger faa nær, at det ikke kan undre, at der gives efter for 
Fristelsen; det har Undergravet Indkomstskatten, og det taler i 
samme Grad imod Værditoldsystemel. Man maa i denne Hen
seende ikke alene lægge Vægt paa det finantsielle Tab, der frem
kommer ved DefraUdationerne, men, hvad værre er, at det Udvikler 
lose Retsbegreber hos Folket. lBicrfrcund: Folk cre blevne bedre!) 

Ordføreren mener, at, naar Folk virkeligt ere blevne bedre, 
faa er det især, fordi det ikke betaler sig saa godt at smugle. Hvad 
Weimanns Bemærkning om, at endeel Raaprodncter ville blive 
beskattede, angaaer, da er dette jnst ikke saa ønskeligt; thi en ftor 
Deel af dem hore til Livets forste Fornødenheder. Fabrikanterne 
ønske destlden vist heller ikke, at faae Raaprodncterne mere beskattede, 
enb de ere. Med Hensyn til (Kontrollen igjennem Kjobmændenes 
Boger, da onfle de Færreste vistnok, at Uvedkommende flulle stadigt 
controllere deres Stilling. Det maa Undre ham, at Hr. Bierfreund 
NU anseer Menneskene for saa gode; thi rinder Sagen om Credit- 
midler var han fuldkommen enig i, at, naar Folk kunde slippe fra 
at betale i god Tid, grebe de gjerne dertil. Den sidste Taler har 
allerede gjort opmærksom paa en Analogi imellem Indkomstskatten 
og Dccrditolden; det gaaer med disse Idealer ligesom med comnumi- 
ftiske og socialistiske Ideer; de tage sig smukt ud paa Papiret, og 
de Fleste af dem, der komme frem dermed, mene det saa overmaade 
godt, men de passe fim under en paradisisk Uskyldigheds-Tilstand. 
Taleren vil aldeles ikke paadutte de Danske alene, at de ikke ere, 

som de burbe være, tvertimod, de ere vist meget bedre end mange 
andre Landes Beboere; men Engle ere vi sandelig heller ikke. 
Uagtet det allerede ved tidligere Afstemninger er afgjort, at Be
skyttelse stal nndgaaes, vil han dog, forsaavidt der kunde være 

Tale om at beflytte den begyndende Industri, gjore opmærk
som vaa, at det vilde være umuligt at bestemme, hvem der 

stal afgjore, om en begyndende Industri er naturlig eller ikke, om 
den fortjener Understøttelse, eller ikke. Er den naturlig, kommer 
den desUden nok frem Uden Beskyttelse. Jernftoberierne opstode 
ganske vist i Forbindelse med en hoi Beskyttelsestold, men deres
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egentlige Opsving daterer sig netop fra den Tid, da man begyndte 
at nedsætte Tolden, og han troer langtfra, at de behove den Under- 
ftottelse, som fra enkelte Sider formenes. Ialtfald maa en saadan 
Lov ydes ved directe Opoffrelser; thi saa er det dog klart, hvor- 
meget Understottelsen virkelig koster Landet,

Efterat endnu flere Talere havde yttret sig om Afstemnings- 
maaden, sætter Dirigenten det 4de af de foreslaaede Jnd- 
stillingpUnkter nnder Afstemning, hvilket vedtages imod 4 
Stemmer. DHrr. Bierfrennds og Weimanns Forslag, der 
betragtes som Tillægssorslag, forkastes med betydelig Majoritet.

Det 5te IndstillingsPUnkt bliver Uden Discnssion een- 

stem mig vedtaget.
Det 6te Pnnkt sættes derefter Under Forhandling.
Lotze -gjor opmærksom paa, at Domstolene have viist megen 

Ulyst til at have med saadanue Sporgsmaal at gjore, fordi de fordre 

en overordentlig Sagknndskab.
Ordforereil svarer, at man maa haabe at faae en Handelsret, 

og indtil da maa det fordres, at Domstolene ffuHe kunne fortolke 
Loven; det er dem jo desuden ei formeent at indhente sagkyndig 

Oplysning.
Ved den derefter foretagne Afstemning vedtages Indstillings- 

pnnktet eenstemmigt.
Det 7d e Indstil li n gspnnkt sættes nnder Forhandling.
Ordføreren gjor opmærksom paa, at der er lagt særlig Vægt 

paa Udtrykket „efterhaanden", men ved Siden heraf er det sagt, at 
vi dog ere komne saa vidt i industriel Henseende, at man vel fan 

tænke sig det Tidspnnkt, da Maalet kan naaes.
Ved Afstemningen vedtages JndstillingspUnktet imod 

2 Stemmer.
Fngmann spørger, hvorledes man vil lade ResolUtionerne gaae 

Ud i Verden, om de flulle gjælde for en Udtalelse af alle Industri- 
drivende, eller hin som en Udtalelse af en forholdsviis lille Forsamling.

Dirigenten anseer det for Utvivlsomt, at det Vedtagne maa an

sees for en Udtalelse af det andet danske Jndustrimode.

Director Hellmann har i de Ord, hvormed han havde den 
Mre at aabne disse Forhandlinger, Udtalt det Haab og næret den 
Overbeviisning, at den samme gode Aand, der havde'besjælet det 
forste Mode, ogsaa vilde besjæle dette, og at selve Modet vilde bi
drage til at forene Theori og Praxis; og han vilde nu sporge, om 
lkke dette Haab og denne Overbeviisning i fnldeste Maade var
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opfyldt. Skulde han Under Eet samle Indtrykket af dette an
det Jndustrimode i Sammenligning med det forste, da vilde det 
være en stor Uretfærdighed ikke at indrømme, hvor meget nær
værende har staaet over hiint, baade med Hensyn til de op
stillede Forhandlingssporgsmaal og til den Maade, hvorpaa Dis- 
cussionen er fort. Dette skyldtes væsentlig ikke blot selve Emnerne, 
men og det heldige Valg af Ordførere, man havde gjort, idet hver 
Sag i Regelen er bleven indledet med stor Sagkllndskab og med stor 
Begrændsning i Omfanget. Af de stillede 8 Sporgsmaal vare de 
6 komne til endelig Forhandling, hvoraf de tvende berøre 
Dannelsesanstalter, 2 Oekonomien og 2 Industrien i dens Al
mindelighed, hvorimod de ovrige 2, nærmest henhorende tit Phi
lanthropien, af Mangel Paa Tid ikke ere komne til Behandling. 
Dette maatte beklages, forsaavidt begge disse Sporgsmaal helst 
maatte have været besvarede, forinden den nye Næringslov kom
mer til Anvendelse, nemlig 6te Sporgsmaal: Er en Lov, der 
begrcendser Borns Anvendelse til Fabrikarbeide ønskelig 

(Ordforer: Hellmann), og 8dei Ved hvilke Midler kunne de nn- 
værende Langskasser erstattes, naar det tvungne Lcmgsvæsen 
ophorer, eller hvilke Institutioner skulle sogcs oprettede til at træde 
i Stedet for disse Kasser (samme Ordforer). Et Under Modet reist 
Sporgsmaal om vore Raaprodncters Forhold til Handelen kom, 
ligeledes af Mangel paa Tid, ikke heller til endelig Behandling. 
Desuden ere fire Foredrag blevne holdte af Professorerne Holten 
og Hammel, Apotheker Lotze og Provst Krarup, hvoraf de tre 
af stor Betydning for Industrien, det fjerde for Landbnlget. Han 
skylder at Udtale Forsamlingens Tak saavel til D'Hrr. Ordførere som 
til dem, der ved belærende Foredrag have bidraget til at oplyse For- 
samlingen, som har talt 114 Medlemmer, nemlig:

74 fra Fyen,
35 fra Sjælland,

2 fra Falster,

1 fra Jylland, 
1 fra Slesvig og 
1 fra Sverrig.

Søm Fremmed paa Stedet var det ham derhos en kjcer Pligt paa 

alle Gjesters Degne at kunne takke for den overordentlige Fore
kommenhed, Delvillie og Gjestfrihed, hvorpaa man havde mod
taget saamanze talende Vidnesbyrd. CommUnalbestyrelsen har kap
pedes med Borgerne øm at frede om Forsamlingens Gjerning, og
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ethvert Dnske er neppe blevet Udtalt, for det opfyldtes, hvorom 
den Beredvillighed, hvormed Vogne og Baade have været stillede 
til Raadighed, jo noksom vidner. Alle de Modte takker han paa 
Bestyrelsens Vegne, og knytter slnttelig dertil sin egen private Tak 
specielt til D'Hrr. Bierfrennd og G redst ed, der have offret 

deres Tid og Kræfter i Modets Tjeneste.
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Anhang LUr. A. (see Pag. 79.)

1) Nr. 208 af Berlingske Tidende seer jeg, at der er berammet 
et Indnstrimode i Odense i Dagene fra -20. til 25. denne Maaned, 
og at der blandt andre Spsrgsmaal vil blive sat Under Discilssion, 
om Torverndnstriens nuværende Standpunkt i Udlandet staaer paa 
et saadant Trin, at der kunde være Anledning til at overfore dens 
Erfaringer paa Danmark, og derved give denne Fabrication en til 
den danske Industri passende Udvikling.

I denne Anledning har jeg troet, at det ikke vilde være den 
ærede Comitee Uvelkomment, at modtage nogle Underretninger om den 
Challetonske Torvefabricationsmaade, og om den Fabrik, der efter 
denne Methode er anlagt her, og som har været i Virksomhed 

Sommeren igsennem.
Principerne ved den Challetonske Fabricationsmaade ere 

folgende:
2) at opskære Moserne lige til Bnnden Uden at det for 

disse faa gavnlige Vand bortledes;
3) at Massen befries fra Jord, Sand og andre for For

brændingen skadelige SUbstantser;
4) at Torvene ere mere compacte og indeholde langt mere 

Brændstof end et lignende Volumen af den almindelige 

Torv;
5) at Torvene give faa lidt som mulig Aske, faa at Glo

berne, naar Torvene ere Udbrændte, ligge klare og ved
blive at varme;

6) at meddele Torven en saadan Haardhed, at den ikke 
kan gaae itu ved Transport, og som Folge heraf ikke 
give SmUl.

Disse Principer har Hr. Challeton aldeles lost, og jeg skal 
nu tillade mig at gaae over til en Beskrivelse af Fabricationsmaaden. 
Foreløbig vil jeg endnU kun bemærke, at den Fabrik, der blev paa- 
begyndt her i April og begyndte sin Virksomhed i Inni, forst er 
bleven anlagt, esterat vi i Hr. C hal le ton's egen Fabrik havde 

overbeviist os om denne Fabrications Fortrinlighed, og af de med
følgende Torv, hvoraf den ene er i naturlig Tilstand, den anden 
derimod hovlet og fleben, for af vise Tsrvens Compacthed, vil man 
behageligst see, at ingen anden Torv i fjerneste Henseende fan maale 

sig med denne.
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Tsrvemassen bliver med en egen Slags indrettet Kniv optaget 
lige til Bunden, hvor dyb Massen endogsaa sindes, og som Folge 
heraf bringer man netop for en Dag den underste og bedste Masse, 
som ellers paa den her i Landet brugelige Maade henligger ubevor 
Medens man her tillands stadig har megen Ulejlighed med at bort- 
skaffe Vandet, for dog at kunne faae noget skaaret op af Mosen, 
generer dette ingenlllnde, men tvertimod letteliggjor Optagelsen af 
Tsrvemassen og dennes Transport, der lettest steer i Baade, til Fabriken. 
Her bliver Massen kastet i en fiirkantet Kasse, der ved en Rende 
ftaaer i Forbindelse med Vandet saaledes, at denne altid er fuld, og 
fra denne bliver den atter ost ind i Fabriken til Maskineriet af 
et Norie. Efter at Torvemassen aldeles er opplukket, æltet, Træv
lerne tilintetgjorte, og Sandet tilligemed andre fladelige Bestanddele, 
der ere i Torvemassen, borttagne, ledes denne hen til et andet 
Norie, der oser den i aldeles tynd Tilstand op i en Rende, hvorfra 
den lober Ud paa Læggepladsen. Denne bestaaer af en Flade, hvori 
der er gjort Fordybninger omtrent 12 Tom. dybe, og af en saadan 
Længde og Brede, som passe bedst efter Localforholdeue. Fordyb
ningerne ere her 28 til 48 Alen lange og 6 Alen brede. Bunden 
paa disse er belagt enten med Bastmaatter eller med et tyndt Lag 
Ror, der holdes fast til Bunden ved et Par Længder Jerntraad, der 
ere trufne over disse. Denne Garnering af Bnnden skeer, for at 
der ikke flal blande sig Sand eller Jord i den tynde Torvemasse. 
Siderne af Fordybningerne beklædes enten med Græstorv eller med 
tynde Torv, der stæres paa Mosen. I disse Fordybninger henstaaer 
NU Torvemassen, for at torres, og idet Vandet synker igjennem 
Massen og trænger ned i Jorden, bevirkes herved, at ben fine Torve
masse mere og mere filtrer sig sammen og opnaaer en Haardhed, 
som ingen anden Torv har. Naar Torvemassen er saa sast, at den 
kan behandles, efterat den forst endnu t vaad Tilstand, ved en dertil 
indrettet Form, er skaaren i den Størrelse, som man onsker den, 
bliver den behandlet som almindelig Torv. 1OOO Stkr. Torv koste 
os fix og færdig stakkede c. 4 Mk., og leverer en 10 Hestes Damp
maskine daglig Torvemasse til 40 å 50,000 Stkr. Torv.

Jeg maa endnil kun bemærke, at den Torvemose, vi her arbeide i, 
er af en meget ringe Qvalitet, og at vi i Vinterens Lob have isinde 
at gjore nogle Smaaforandringer ved Maskineriet, hvorved Trævlerne 
i Tsrvemassen endnU bedre ville blive Udmalede, og hvorved Torven 
endnil vil opnaae en stsrre Haardhed end den af dette Aars Fa
brication.
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Hr. Challeton har Patent her i Landet, men det forekommer 

mig, at Negjerlngen burbe afkjobe ham dette og saaledes frigjort 

denne for Landet saa nyttige Fabrication, og jeg troet ikke, at det 

.fvilde være afveien, om den ærede Comitee i denne Retning indgik 

»*meb et Andragende til Indenrigsministereren.

Naar til Foraaret Fabricationen igjen begynder her, vil der 

igjennem Aviserne komme en Indbydelse til Publicum, om at tage 

Fabriken i Diesyn.

Dersom disse Oplysninger have nogen Værdi for den ærede 

(Komitee, vil det være mig særdeles fjært

Silkeborg i September 1858.
Wrbedigst

Joh. Chr. Drewsen jun.w

Anhang B (see Pag. 175).

„Det vil sikkert være de fleste af DHrr. bekjendt, at Probering 

og Stempling af Solvarbeide ikke er ordnet noget andet Sted her i 

Landet end i Kjobenhavn, hvor Proven foretages af den ansatte 

StadsgUardein, som, ved at paatrykke Arbeidet det saakaldte kjoben- 

havnske Provestempel, bevidner, at det har den lovbefalede Gehalt. 

I alle de ovrige Kjobstæder er derimod Stemplingen overladt til 

hver enkelt Gnldsmed selv, der Uden nogensomhelst Control paatrykker 

det et Mærke, der stal betegne Gehalten.

Hvor misligt dette nu kan være for Kjoberne, og hvor liden 

Sikkerhed det i Virkeligheden er for disse, er vistnok saa ioiefaldende, 

at jeg ikke behover at skildre det for den ærede Forsamling. Men 

Sagen har ogsaa en anden Side, fra hvilken den er af ikke ringe 

Vigtighed for Jndnstrien i det Hele taget, og i denne Henseende er 

den sikkert af cn saadan Betydning, at den har billigt Krav paa den 

ærede Forsamlings Opmærksomhed, hvortil jeg derfor stal tillade mig 

at anbefale den.

Det fan navnligen ikke være til Gavn for Indllstrien i Al

mindelighed, at den findes samlet paa et enkelt Sted, saa at den 

fun der kan hæve sig til noget hoiere Trin, medens den paa alle 

andre Steder i Landet hæmmes; men ligesom det maa være gavn

ligt for det Hele, at den indtlstrielle Virksomhed kraftigt kan Udfolde 

sig over hele Landet, saaledes synes det ogsaa at være en billig 

Fordring fra de Industridrivendes Side, at der overalt arbeides 

under lige Dilkaar, og at ikke et enkelt Sted har saadanne Fortrin, 

der gjore Concurrencen vanskelig, for et at sige umulig.

(13)
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Medens dette nu synes at være en almindelig erkjendt Sand
hed, der ogsaa i Virkeligheden er Udfort i de fleste Forhold, saa er 
det ikke Tilfældet for Gllldsmedene. Her har nemlig Hovedstaden 
det meget væsentlige Fortrin, at det er det eneste Sted i Landet, 
hvor Arbejdets Gehalt proves, og hvor altsaa Kjoberne faae 
virkelig Garanti for (med Hensyn til Gehalt), at dette er, som det 
bor være.

Deraf folger, at Kjoberne, navnlig de storre, forsyne sig i Hoved- 
staden, og at Industrien ikke i denne Retning kan Udvikle sig saa- 
ledes i Provindserne, som den ellers vilde være istand til. Man 
indvende ikke, at det jo staaer Guldsmedene i Provindserne frit for, 
at lade deres Arbeide prove i Hovedstaden; thi det er baade tids- 
spildende og bekosteligt, da ikke alene Porto frem og tilbage er en 
Gjenstand, men ogsaa den Omstændighed skal ikke lades Ude af Sigte, 
at der Uafbrudt brilges den dobbelte Driftskapital, da Arbejderen 
maa forsynes med andet Arbeide, medens det forste er sendt bort 
til Stempling. Tænker man sig dertil Forsendelsen frem og tilbage 
Under ^istransporten om Vinteren, faa vil man sikkert indrømme, 
at denne Udvei er i hoi Grad byrdefuld. Da mi, som bekjendt, 
Tid og Penge ere to saa vigtige Factorer for de ZndUstridrivende, 
at der aldrig bor ruttes med dem, saa folger deraf, at den Udvei, at 
soge sit Arbeide provet i Hovedstaden, ikke kan tilfredsstille, skjondt 
den mi maa brilges som et Nodmiddel, og selv har jeg maattet be
nytte den i en temmelig Udstrækning.

Er Neform i den paapegede Retning imidlertid paatrængende 
nodvendig baade for Kjoberne og for de Jndvstridrivendes Skyld, 
saa vilde Hensigten dog neppe tilfulde opnaaes, selv om Proberingen 

kunde foretages overalt, naar der ikke tillige bestemtes at Prove- 
stemplet blev eet og det samme over hele Landet; thi saalcenge der 
gives flere, ja endog som nu mangfoldige Provestempler, veed Pil- 
blicilm dog ikke ret, hvilket det tor stjenke Tiltro; de forskjellige 
Stempler lede lettelig Publienm til at antage dem som Tegn for 
forskjelligt Gehalt, og det vil da vedvarende holde sig til det, der 
har været længst bekjendt. Det vil derfor være aldeles nødvendigt, 
at det egentlige Provestempel bliver fælleds overalt, f. Ex. Kongens 
Navnechiffer.

Esterat jeg saaledes har fremstillet en Reforms Vigtighed og 
dens Maal, skal jeg endnU tillade mig at meddele, hvad der hidtil 
er foretaget for at naac dette Maal, for saavidt det er mig bekjendt.



195

Allerede i Kancelliets Tid blev en lignende Reform erkjendt for 
saa paatrængende nødvendig, at Cancelliet nedsatte en Komitee, 
beftaaende af en Jurist og 2 Technikere, til at fremkomme med For
slag i saa Henseende. Forflaget indkom ogsaa, og til Forfatternes 
egen Tilfredshed, men det blev lagt ad acta og glemt.

Siden veed jeg ikke, at der er foretaget noget Skridt, for at sætte 
denne Sag i Bevægelse Uden fra min Side.

For c. 3 Aar siden indgav jeg et Andragende til Ministeriet, der 
gik Ud paa at indfore en Reform af den omtalte Art; men, da For
andringer i lignende Sager ofte kunne være noget vanskelige, tillod 
jeg mig at paapege det svenske System som noget, der forekom mig 
at ville egne sig for os.

Hovedcontrollen er i Sverrig i Stockholm, og i hver af de 
andre Kjobstæder er en Mand ansat, der har det Hverv, at stemple 
og opbevare Stemplerne, iligemaade opbevarer han en Bors for hver 
Gnldsmed, for hvilken vedkommende Guldsmeds Segl er anbragt. 
Raar Arbeidet nu som sædvanligt i halvfærdig Tilstand flal proves, 
sendes det til denne Mand, der, ligesom her, afklipper et lille Stykke 
og putter det i Borsen og derpaa stempler han Arbeidet. Visse 
Gange aarlig bliver da Borsen indsendt til Hovedcontrollen, og 
samtlige Prover blive da sammensmeltede og provede.

Regjeringens Svar paa dette Andragende lyder saaledes:
„„Fyens StitsamthUUs har Under 26de f. M. tilskrevet Magistraten 

saaledes:

IUstitsministeriet har under 22de d. M. tilskrevet Amtet saaledes:
„I Anledning af det med Hr. Kammerherrens behagelige Er

klæring af 31fc Mai f. A. til Indenrigsministeriet indsendte og derfra 
til dette Ministeriums Afgjorelse oversendte Andragende, hvori Gnld- 
smed N. C- Clausen i Odense anholder om, at der maa blive ind
fort et for hele Riget fælleds Stempel for Selvarbejder, sknlde man, 
esterat have indhentet Erklæring over Sagen fra Kjøbenhavns Ma
gistrat, der igjcn har indhentet Betænkning fra Bestyrelsen for den 
polytcchniskc Læreanstalt samt fra den constitnerede Stadsgnardein 
og Oldermand for GlildsmedlaUget her i Staden, til behagelig Efter
retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at Ministeriet 
ikke finder tilstrækkelig Anledning til at træffe Foranstaltning til Ind- 
forelsen af et almindeligt Provestempel for hele Riget, hvorimod der i 
Lighed med deil Under 28de Marts 1807 for cn Guldsmed i Odense Ud
færdigede Bevilling, paa nærmere Ansøgning kan ventes meddeelt en 
duelig og Paalidelig Guldsmed i bemeldte Kjobstad, som godtgjor at

, (13*)



196

være i Besiddelse af den i saa Henseende fornødne Indsigt, Bemyndigelse 
ril, mod en vis af den derværende Magistrat fastsat billig Betaling, 
at foretage den samme Prove med Hensyn til Gnld- og Solv- 
arbejder, som her i Staden foretages af Stadsguardeinen, og attestere 
Provens Udfald ved at forsyne det paagjældende Arbeide med et pas

sende af bemeldte Magistrat autoriseret Prsvestempel, dog at denne 
Prove og Stempling i alle Tilfælde bliver en frivillig Sag for ved
kommende Fabrikant."

Hvilket herved commmnceres Dem til behagelig Efterretning.

Odense Raadstue deu 1ste Juni 1855.""

„Jeg har iaar benyttet den Udvej, som Regjeringen i sin Svar- 
ffrivelse viser hen til, og i et nyt Andragende anholdt om, at der her 

paa Stedet maa blive ansat en Probeermester, men med Tilladelse 
til at anvende et Stempel liig det, der nu brnges i Hovedstaden, 

og Sagen ftaaer nu saaledes, at vi kunne vente, at der inden foie Tid 
vil blive bemyndiget en herværende Gtlldsmed at foretage Probering 

og Stempling, men med et fra det kjobenhavnske brugelige forskjelligt 
Stempel.*)

Ned en Andients, jeg senere har havt hos Justitsministeren, 
erklærede Hs. Excellence paa given Anledning, at det var imod Loven 
at benytte et Stempel Udenfor Hovedstaden, liig det, der nu haves, 
M dette var en Afbildning af Byens Vaaben; derimod indrømmede 
Excellencen, at Hovedstadens Stempel ogfaa kunde forandres, men 
at dette isaafald maatte flee ved Lov.

Efter saaledes at have fremstillet Sagens Vigtighed og Gang 
for den ærede Forsamling, tillader jeg mig at foreflaae, at:

Det andet danske Indilstrimode indgaaer med et Andra
gende til Regjeringen om, at den vil lade et Lovforflag ndarbeide 
og forelægge Rigsdagen, hvorved bestemmes, at der for hele Landet 

anoldnes famme (control med Solvarbeide fom i Hovedstaden, og at 
Arbeidets Gehalt betegnes ved et Provestempel, der er eens i hele 
Landet, Hovedstaden denmder indbefattet.

Odense den 20de September 1858.

N. C. Clausen."

’) Er fleet i Slutningen af December d. A.
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Det andet danske Industrimode har forhandlet

Sporgsmaal om:

1) Hvorledes flulle de Skoler, 
i hvilke der kan gives en grundig 
Fordannelse for vordende In- 
dilstridrivende, være organi
serede, og hvorledes fremmes deres 
Oprettelse?

og vedtaget:
l) Det ansees nodvendigt og 

hensigtsmæssigt, at de Under, 

viisningsanstalter, der allerede 

ere tilstede i Ajsbenhavn og i 

flere af de større Rjobstæder, 

til Underpiisning for -öaand- 

værkere i deres Fritimer —

baade i Videnskaber og i 

værdigheder, — udvides og 

forbedres, ligesom og at der 

oprettes sandanne Llnftalter, 

hvor de hidtil ikke sindes*).

2) Det ansees ligeledes fem 

nsdvendigt rg hensigtsmæssigt, 

at der i Rjsbenhavn og de 

ftørre Rjobftæder oprettes 

Dag stol er 05 hoiere Elasser 

ved bestattende Älmne- og Vor- 

gerffrler, i hvilke Gjenstanvene 

fer Underviisningen tillige 

blive Dauff, Mathematik med 

Linvend else paa practifl Heg

ning, Physik. Ehemi eg, efter 

en meget udstrakt Ulaalestrk, 

Tegning, med det Fermaal at 

uddanne vordende Haand- 

værkere og Industrielle.

*) Den nu sluttede Rigsdag har 
voterer 2000 Rdl. til en udvider 
Afrenundervttsmng t det tech- 
niske Inftirut i Rsøbenhavn 
ved Henlæggelse under Jn- 
(htutet af der under den poly- 
techniske Lcereanftalt hørende 
Jnftirut for Metalarbejdere.
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2) Paa hvilke Maader kunne 

vore private Pengeinstituter lette 

Omsætningen for de IndUstrielle, 

og kan Oprettelsen af Credit- 

foreninger for Fabriker cmsees 

som onflelig?

3) Begrnnde vore Forhold Be

stræbelserne efter at ombytte de 

NU brUgelige Bygnings- 

constrilctioner, navnlig de af 

Træ, med JernconstrUctioner, og 

da i hvilken Udstrækning?

3) Det vH, for at fremme 

saadanne Skolers eller Etassers 

Oprettelse, være hensigtsmæs

sigt, em der paa de StcDer, 

hvrr man suffer dem, oprettes 

Foreninger, der forge for til 

dette Oiemed at indsamle fri

villige Bidrag hos Medborgere, 

og at bringe de omtalte Hn= 

stalker igang, saavidt muligt, 

uden 'Kjælp af det Offentlige.

— forsamlingen erkjender, at, 

medens fabrikanter under de 

nuværende Lsrhrld rettest hen

vises til de allerede bestaaende 

pengeinstituter, er der derimod 

Crang til Lreditanstalter for 

'^aandværkere, eg den udtaler 

sig derfor for Vnskeligheden 

af Oprettelsen af Jnstituter, 

som sættes istand til at aabne 

mindreJndustridrivende Credit 

ittird Laittirner, ligesom den 

anseer del før ønskeligt, at 

sparekasserne anvende deres 

Vverflud paa lignende Maade.

— Forsamlingen udtaler so,n 

sin Llnffnelse:

at fem Uege! kan man af 

rekrnrmiske Grunde ikke an

vende Jern i saadanne Lrn- 

struetirner, hvrr de tilstede

værende Aræfter især virke 

lrdrct paa Længderetningen;

ai derimod i saadanne Lrn- 

struetirner, hver Kræfterne 

virke efter Længderetningen og
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4) Hvilke Foranstaltninger ere 

onflelige til at fremme Konstens 

Indflydelse paa vor Jndn- 

stri?

til at ssnderrive Lsnstruc- 

tirncns Dele, kan Jern ogsaa 

hrs cø næsten attid anvendes 

med Lsrdeel;

at, hvor Jiræfterne virke 

efter længderetningen, men 

til at sammentrykke eller bsie 

Legemerne, kan Jern i mange 

Tilfælde hensigtsmæssig an

vendes;

at man i Lllmindelighed kan 

antage, at en Lrnstrnclirn, der 

passer grdt for vore Lrrhsld, 

er en Esmbination af Jern og 

Crce;

at, uagtet den hoiere priis, 

som Anvendelsen af brandfrie 

Trapper rg brandfrie Lofter 

medforer, maa man dog i 

mange Cilfælde an fee denne 

føm hensigtsmæssig, 2g maa i 

saa >'a!d for Lofternes Ved- 

kr mm en de fsrtrinsviis udtale 

sig fsr Anvendelsen af Smede

jern.

— Som hensigtsmæssige For

anstaltninger til at fremme 

Rrnstens Indflydelse paa ver 

Industri, anseer Industrimodet 

folgende:

I) flt der i Ajsbenhavn rp- 

rcttes en Normalffsle for 

Arnstnere eg 'Aaandværkere, i 

hvilken Cegning, Modellering 

05 de dermed bcsiæglede ^ag 

gjsres til 'Lovednnderviis- 

ningsgjenstande, med stadig
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Hensyn paa at uddanne 

^aandværkere i krnstneriff eg 

Arnstnere i technifl Uetning, 

og at der i andre Rjsbskæder 

eftcrhaanSen anlægges techniffe 

Zksler med samme Formaal, 

samt endelig at de her nævnte 

Anstalter sættes i Forbindelse 

med de under Besvarelsen af 

lste Spsrgsmaal omhandlede 

Elementarffrler.

2) Ät der virkes til Udgivelsen 

og Udbredelsen af gsde 5cr= 

billeder oz til Oprettelsen af 

en Msnstersamling, for, saavel 

i krnstneriff som technifl hen

seende, værdifulde Indnstri- 

frembringelser.

3) flt der udgives en Lov, 

der ikke alene hævder Ejen

domsretten tit nye Opfindelser, 

men ogsaa til saadanne Indu- 

strigjenstande, former og 

Monstre, hvis fsrste Cilveie- 

bringelfe har udkrævet en sær

lig Anvendelse af konstnerifle 

Rræfter.

4) Bt der under et af de be- 

staaende Ministerier oprettes 

et eget Departement, hvor

under Lager betræffende Renst, 

Industri eg offentlige Nrbeider 

henlægges, faa at dette De

partement betragtes, fom Or

gan for alle disse Lag.

5) Hvilke Principer bør i sin 

Almindelighed lagges til Grund

— Industrimodet anscer fol

gende PriiKipcr fer Csld-
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for en Toldlovgivning, og 

hvorvidt tilstede Forholdene i 

Danmark sammes Anvendelse?

lovgivningen ssm vigtige og 

anbefalelsesværdige:

1) Bt ^rvedfsrmaalet stedse 

bliver at ffaffe Staten en saadan 

Linantsindtcrgt, font ei paa 

anden Naade lettere ydes af 

Borgerne.

2) St med dette Lsrmaal for 

Vie alt muligt Gensyn tages 

til de bestaaende forhold, saa- 

ledes at ingen brat Overgang 

sinder 8ted hverken i Henseende 

til alle eller blot enkelte Satser.

3) Bt Ca ri fens positioner ere 

klare og lydeligt begrcrndsede, 

samt ot Afgiften altid let kan 

beregnes.

4) Ilt Satserne ere mrderate, 

rg saavidt muligt træffe Gjen- 

standeue i et ligeligt 5orhsld 

efter Værdierne.

5) Bt hele Crldinstitutionen 

indrettes saaledes, at den saavidt 

gjorligt undgaaer at besvære 

sandelens Gang og trykke 

Industriens Udvikling; at der

for Transit- sg Lredttoplag, 

famt lrvbestemt Tilbagebetaling 

af erlagt Csld ved Udfsrsel 

gives, saavel før Fabrikanter 

|*ont for -Handlende, saa ftor 

Udstrækning som overhovedet 

mulig for Lrntrrllens 8kyld.

6) M siutteligen den endelige 

Llfgjorelse af Differcntser 

mellem Toldvæsenet 05 Klare

rerne ikke lægges i Admini

strationens 'öaand, men altid
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kan henvises til Domstolene 

1*0111  sidste Instants.

*) Den nu sluttede 10de Session 
af Rtgsdagen bar vedtaget 
et af Rigsdagen forelagt Lov- 
udkastangaaende Tørvemosers 
Udskiftning m. v.

Nan flal derhss ikke undlade 

at udtale, at Lrrholdene her 

i Danmark fsrmeentlig ere 

saadanne, at en hensigtsmæssig 

og fuldkommen retfærdig Crld- 

lovgivning e ft e r h a a n d c n kan 

gjennemfsres i et ikke særdeles 

udstrakt Tidsrum, uden at 

derved den bestaaende Industri 

i nsgen betænkelig Grad vil 

trykkes, eller fsrtrædiges.

6) Giver Torveindnstriens 

nuværende Standplinkt i Udlandet 

Anledning til at foretage Noget, 

for at overfore dens Erfaringer 

paa Danmark, og derved give 

denne Fabrication en til den 

danske Indnstri passende Udvikling?

7) Regler for JndUftrimoderne.

— 3 Erkjendclsen af den 

store Mangelfuldhed, hvrrmed 

Corveprsductisnen drives 

her i Landet, foler Forsam

lingen sig tilskyndet til at 

opfordre de frrffjellige cøfenc= 

miste Lelffaber til, ved Lore- 

drag og Discussioncr paa deres 

Moder sg paa hvad anden 

Maade, de maatte finde det 

hensigtsmæssigt, navnlig for 

de mindre Mosedy rkere, 

at befordre Udbredelsen af et 

almindeligere cg bedre Rjend- 

ffab til Torv en S og Corve- 

msfernes Behandlings).

— D et fre m l a gte Lo r si ag h crti(

(see Pag. 13).
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Deeltagere
i

det andet danske Industrimede i Odense.

Älbech, Garver, (Svendborg).
Merup, DL p., Maflinfabrikant, (Odense).
Ulkrup, MechanicUs, (Odense).
Äridersen, $L 5., Mmlrmester (Odense).
Bang, Conditor, (Odense).
Bang, J., Bogholder, (Odense).
Bicrfreund, Kjobmand, (Odense).
Blumensaadt, Sæbesyder, (Odense).
Brcmann, J. Kobbersmed, (Odense).
Börsen, 11., Kjobmand, (Odense).
Bsrch, Revisor, (Odense).
Brandt, Farver, (Odense).
Vrummer, Brygger, (Odense).
Busch, Lieutenant, Proprietair, (Skovsbo).
Lhristrphersen, Kjobmand, (Odense).
Llausen, Gnldsmed, (Odense).
Ll^ment, Unioersitetsbogbinder, (Kjobenhavn).
Lohn, Handelsreisende, (Beile).
Lerne, J., Kjobmand, (Odense).
Eumann, Kleinsmed, (Kjobenhavn).
Dalberg, Handelsreisende, (Kjobenhavn).
Derch, E., Farver, (Odense).
Pord), 1L, Hofhattemager, (Odense).
Ehlert, Linnedfabrikant, (Kjobenhavn).
English, Civilingenieur, (Kjobenhavn).
Esmann, Forvalter, (Odense, Aalykkegaard).
Estrup. Etatsraad, Borgermester, (Odense).
5icf, L., Kjobmand, (Odense).
Fischer, Stiftamtmand, (Odense).
Fsglmann, Kjobmand, (Odense).
Frydensbcrg, Tapetfabrikant, (Odense).
Fugmann, Kobbersmed, (Kjobenhavn).
Gad, llTariiiø, Cand. polit., Lieutenant, (Kjobenhavn).
Gerssn, Redactenr, (Odense).
Giede, Inspecteilr, (Raadvad).
Giessing, Cand. pharm., (Odense).
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Gredsted, Skomager, (Odense).

Hansen, L., Fabrikbestyrer, (Lyngby).

dansen, Capitain, (Odense).

dansen. Ehr., Konstdreier, (Odense).

dansen, Hofstolemager, (Kjobenhavn).

Tönugsted, Snedker, (Odense).

Hellmann, Jul., Directeur, (Kjobenhavn).

tempel, Fabrikant, (Odense).

letsch, Professor, (Kjobenhavn).

letsch, Decorationsmaler, (Kjobenhavn).

Viinhandler, (Odense).

"^olin, Administrator ved den kgl. Porcellainsf., (Kjebenh.).

-^rlmblad, £. p., Fabrikant, (Kjobenhavn).

bolten, Professor, (Kjsbenbavn).

tummel, Professor, (Kjobenhavn).

*öoy, Hofkandestober, (Kjobenhavn).

Jacobsen, Guldsmed, (Kjobenhavn).

Jensen, Klokker, (Odense).

Jensen, Smed, (Lerchenborg).

Jensen, E. IV., Viinhandler, (Odense).

Johansen, Mmlrinester, (Kjobenhavn).

Johansen, Jac., Maflinfabrikant, (Eiershaab).

Jürgensen, £. B., Kjobmand, (Odense).

Isrgensen, Bogtrykker, (Rykjobing paa Falster).

Jorgensen, li., Kjobmand, (Odense).

Ray ser, Tømmermester, (Kjobenhavn).

Riesling, Blikkenflager, (Odense).

Rlinch, Garver, (Odense).

Rluge, Fabrikmester (Odense).

Reppel, Sadelmager, (Odense).

Rsppel, Dyrlæge, (Odense).

Rrag, Moller, (Odense).

Rrarnp, Klædehandler, (Kjobenhavn).

Rrarup, Provst, (Fledstnip).

Lange, Jernstober, (Nakskov).

Lange, Jernstober, (Svendborg).

L'angkilde, Iilstitsraad, (Odense).

Limkilde, L., Kjobmand, (Odense).

Letze, Apotheker, (Odense).

tund, Bogholder, (Odense).
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Lundin, Partikulier, (Gothenborg).

tomener, Maskinfabrikant, (Kjobenhavn).

llsvgreen, S. U., Smedemester, (Odense).

Ma eg a a rd, Kjobmand, (Odense).

Marstrand, Molleeier, (Kjobenhavn).

Marstrand, Værktoifabrikant, (Kjobenhavn).

Mathiesen, Proprietair, (Odense).

Meyer, I. 'b., Tømmermester, (Kjobenhavn).

Michelsen, HofjUveleer, (Kjobenhavn).

INsller, Bygningsinspeclenr, (Odense).

Moller, Ivstitsraad, (Kjobenhavn).

Nielsen, Ehr., Kjobmand, (Odense).

Petersen, Apotheker, (Odense),

Petersen, Ehr., Skomager, (Kjobenhavn).

Petersen, *Mtn=, Cancelliraad, (Odense).

Petersen, I. Isenkræmmer, (Odense).

Petersen, IV., Grosserer, (Odense).

Petersen, p., Karethmager, (Odense).

Petersen, li., Tømmermester, (Odense).

Petersen, Wolfgang, Zernstsber, (Haderslev).

Prøvenfen, Kjobmand, (Odense).

Names, Somfabrikant, (Kjobenhavn).

Rasmussen, Iernstober, (Odense).

Rasmussen, )rh. Fredr., Kjobmand, (Odense).

Use, Jul.. Grosserer, (Kjobenhavn).

Lchnackenbsrg, Kjobmand, (Odense).

Lchwartz, It, Konstdreier, (Kjobenhavn).

Fick, Overlærer, (Odense).

Springer, Snedker, (Odense).

Stabel, Chr., Kjobmand, (Odense).

Stamp, Fuldmægtig, (Kjobenhavn).s

Sørenfen, S. I., Stræder, (Svendborg).

Lsrensen, 16., Klejnsmed, (Odense).

Cauber, Redacteur, (Odense).

Teisen, ^ans, Kjobmand, (Odense).

Csgersen, Hor- & Traadfabrikant, (Kjobenhavn).

Valentin, Sæbefabrikant, (Odense).

Wrimann, Kjobmand, (Odense).

wich, Stræder, (Odense).

Modets Stenograph, Cand. phil. 5iesbye.
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£ ) m  M id le r n e  t i l a t f je r n e  S t o v  o g  u s u n d e  L u s t a r t e r  f r a  A r b e id s l v c a l t r ,  

F o r e d r a g  a f  P r o f e s s o r H u m m e l  ( m e d  e n  l i t h o g r a p h e r e t  T a v le ) . 1 4 7 — 1 5 3 .

H v i l k e  P r in c ip e r  b o r  i A lm in d e l ig h e d  læ g g e s  t i l G r u n d  f o r e n  T o ld lo v -  

g iv n in g , o g  h v o r v id t t i l s t e d e  F o r h o ld e n e  i D a n m a r k  s a m m e s  A n 

v e n d e ls e ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3 — 1 7 5  ; 1 8 1 - 1 8 8 ; 2 0 0 - 2 0 2 .

A n d r a g e n d e  o m  U d o v e ls e  a f  s a m m e  C o n t r o l m e d  S e lv a r b e jd e t  i P r o v in d -

s e r n e  s o m  i H o v e d s t a d e n  o g  v m  B r u g e n  a f s a m m e  P r s v e s t e m y k l , a f

G u ld s m e d  C la u s e n 1 7 5 ; 1 9 3 — 1 9 6 .

A t i l g  p a a  E m b e d s m c r n d  t i l n æ s t e  Z n d u s t r im o d e  1 8 1 .

S lu t n in g s o r d  a f  D i r e c t e u r  H e l lm a n n  1 8 8  - 1 9 0 .

M e d le m s f o r t e g n e ls e  2 0 3 — 2 0 5 .



Blandt be store Tab i sorskjellig Retning, Fædrelandet 
har lidt i det nit svundne Aar, horer

Mathias Peter Allenips
ikke til de ringeste for den danske Industri og det danfle 

Agerbrug; da hans Navn er det forste paa Indbydelsen til 

det Mode, hvorom foranstaaende Blade give Beretning, og 

da Ingen vil kunne have deeltaget i Modet, uden at beklage 

hans tidlige Bortgang, sendes den Hedengangne dette kjmlige 
Farvel fra Jndnstrimodets Medlemmer.

Fodt den 23de November 1799 tilbragte han sin forste 

Barndom i Faderens Biintapperstue, hvis cervcrrdige Biloegger- 

otni med de snirklede Been bist ofte har vakt hans barnlige 
Benudring, uden at han da selv anede, at han een Gang 

skulde blive disse Ovnes meest haardnakkede Forfolger, at 

han trindt om fra Landet stulde samle dem, for atter at 

lade dem ndgaae af Smelteovnen i nye og lettere Former. 

Ester Faderens Dod satte Moderen ham i Snedkerlme hos 

en Onkel, hvor maaskee ubevidst Spiren lagdes til hans store 

Virksomhed for Agerbruget. Ester Datidens Skik maatte 

han nemlig ikke blot passe Bornene, borste og pudse i Huset 

og gaae Bycerinder, men blev tilligemed sine Kamerater 
benyttet til at ploie, harve og behandle et Stykke Jord, 

hans Mester tilslrldigviis eiede ved gamle Kongevej. Samtidig



med at Lysten og Interessen for Landet her sandsynligviis 

er bleven vakt hos Drengen, har han formodentlig selv følt 

Trykket af de tunge og uhaandteerlige Redskaber, man den 

Gang benyttede; men han var jo bestemt til Snedker, havde 

udstaaet sine Drengeaar og maatte altsaa gjores til Svend 

paa Lauget. Som saadan fik han, ester nogle Aars Forlob, 

Ansættelse hos Jernstober Meldal, som snart erkjendte og 

stattede hans Dygtighed, Flid og Redelighed og derfor over

drog ham Ledelsen af Modelvlrrkstedet. Herved sattes han 

istand til den 7de Mai 1824 at ægte Jomfru E. C. Giodt, 

i hvis energiske Charakteer han sandt en kjmlig og kraftig 

Slotte baade i Med- og i Modgang, saavel naar den haarde 

Nod bankede paa Stuben, som naar Lykken velsignede ham 

med sine Goder, og med hvem han havde den Gloede at til

bringe et 34-aarigt Samliv i Kredsen af syv Born.

Det fremmede Arbeide begyndte nn at trykke ham, og 

Manden onskede selv at forsoge sin Kraft i en Retning, hvor 

heldigviis intet Laugsvcesen eller Mcherprover lagde ham 

hindrende Baand ibeicn. Derfor forlod han i 1836, forholdsviis 

svagt udrustet med Dannelse og endnu svagere med Penge

midler, men riig paa en kraftig Billie, paa et aabent og 

skarpt Die, og paa en udholdende Virksomhed, sin Stilling i 

Kjobenhavn og nedsatte sig med Familie i Odense.

En meget nbetydelig Spareskilling og en ringe, men dog 

hjoelpsom, Understottelse fra nogle syenske Godseiere satte 

ham istand til i den lille Bindingsværks Rönne, der til 

hans sidste Dage blev bevaret i samme Skikkelse som den, 

hvori han tiltraadte den, at begynde en Virksomhed, han 

neppe selv har tænlt sig at skulle vinde det Omfang og den Be

tydning, den efter kun en Snees Aar har faaet, og det ikke 

blot Betydning for ham selv og hans Noermeste, men tillige for 

hele den fyenske Industri og navnlig Jernstoben, idet han 

saägodt som udelukkende har vlrret en Skole for samtlige nu



i Zyen bosatte Jerustobere og Maskinfabrikauter. Hvad der, 

ved Siden af de hoist gunstige Forhold for vore Landmceud, 

iscer har bidraget til at lade hans Fabrik udfolde deu Glands 

og give hans Firmanavn den Vcegt i Publicum, det nod, 

liar hans for bore Fabrikanter desvcerre ikke almindelige Lyst 

og Iver til at folge alle Forbedringer i Faget, til ot optage 

alle Opfindelser og til med Klarhed i Tanken og Simpelhed 

i Udforelsen at benytte, anvende og forbedre Alt, hvad der 

egnede sig bedst for vore Forhold. Hans Navn er bragt 

om til Landets fjerneste Punkter, og overalt findes der i 

den uendelige Mcengde af faml ftørre som mindre, sammensatte 

som simple Mafliner og Redskaber, - talende Vidner om 

M. P. Allerups Dygtighed som Fabrikant; i Odense selv 

har han i de tvende store Broarbejder — Fredriks- og St. 

Albani — reist sig et uforgængeligt Mindesmcerke. Heldigviis 

vil den smukke Fabrik, h^n. har opfort, ikke svinde ved hans 
Hedengang, men en Son, ^er'allerede i flere Aar har tæret 

hans kjcerlige Medhjælper, vil vist hverken spare Evne eller 

Kroester paa at hlrdre Faderens Minde ved at bevare Husets 

Dygtighed og Virkelyst.
Men kan man end haabe, at SomiK'vil kunne erstatte 

Faderen i industriel Retning, vil han vanskelig kunne udfylde 

den Plads i Manges Hjerter, som den Asdode vidste at 

erhverve og at bevare til sin sidste Time. Faa have vist 

seet det blide og sjælfulde Vie, uden med Tillid og Inderlighed 

at henvende sig til ham, og at navnlig hans Arbeidere aldrig 

have gjort det forgjceves, derom vidnede ikke blot den Stadighed, 

hvormed de sorbleve i hans Tjeneste, delende Godt og Ondt 

med ham, men derom vidner ogsaa den dybe, stille Sorg, 

der greb hele hans Arbeidsskare ved Efterretningen om 

hans Dod paa Gjennemreisen i Korsor den 17de November 

1858, derom vidner deu Tomhed, der nu raader i hans 

for faa venlige Hjem, derom liidner den Kjcrrlighed og
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