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Foreningen af 1862 [til den indenlandske 

Industries Fremme.

(Særskilt Aftryk af „Danmark" Nr. 124.)

Jla vi Under 19de April d. A. meddeelte Indbydelsen til 

Dannelsen af denne Forening, knyttede vi dertil folgende Be

mærkning: „Nærværende Indbydelse til Dannelsen af en 

Forening til den indenlandske Jndllftries Fremme flutter sig 

noie til den nuværende Toldlovgivning, der allerede i 1797 

brod med Beskyttelsessystemet, og hvis Princip i Forhold til 

Industrien klart og tydeligt i Motiverne til det Rigsraadet 

forelagte Tarifudkast er angivet at være: en gradviis Fjernelse 

af den fra Fortiden arvede, i Toldtariffen indeholdte Be- 

skyttelsestold, hvorved Toldafgiften efterhaanden og Uden 

Ubillighed og voldsomme Rystelser for de paa- 

gjældende ZndU ft rigrene, hovedsagelig vil fiinne blive 

finantsiel".

Dette StandpUnkt er ikke blot et faktisk berettiget, men 

tillige et holdbart praktisk, og dertil det eneste naturlige for 

Haandværks- og Indnstristanden at indtage ligeoverfor Fri

handelsbevægelsen, hvis forste positive Livsyttring hos os var 

det bekjendte Forslag til Rigsraadet om en Frihandelstold- 

tarif, der aldeles tilsidesætter ethvert Hensyn til Landets 

Jndnftri- og Haandværksdrift saavelsom til Principet i Told

lovgivningen, hvornnder de bestaaende Forhold have Udviklet 
sig. Indbydelsen er faa uforbeholdent og klart affattet, at vi 

Unægtelig havde ventet, at Enhver, som ikke tager sig den 

Frihed mellem Linierne at læse Andet, end hvad der er Ud

talt, vilde dele vor fornævnte Anskuelse; men ikke destomindre 

indeholdt saavel „Dagbladets" foreløbige Meddelse om For

eningens Dannelse, som en ledende Artikel i Bladets Nr. 96 

for 26de April den Karakteristik af Foreningen, at den 

repræsenterer Bestyttelsespartiet, hvorfor den ogsaa, i Mod-
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scetning til Frihandelsforeningen, kaldes „Beskyttelsesfor

eningen"; ja Artiklen indeholder i SlUtningen endog folgende 

Passus: „Det vil da snart vise sig (unbex Kampen mellem 

Frihandelsforeningen og Beskyttelsesforeningen), at hvad der 

fra Frihandelens Side kæmpes for, er ikke blot Onsket om 

at faae nogle Fornødenheds- og Bekoemmelighedsgjenstande 

billigere, men at her er Tale om at yde den Retfærdighed, 

der krænkes ved den bestaaende Lovgivning, at det gjalder 

om at give Enhver Ret til at producere eller fabrikere, hvad 

han efter sine Evner og Kræfter bedst er skikket til, samt 

Ret til at kjobe sine Fornødenheder paa det billigste og sælge 

sine Frembringelser paa det dyreste Sted. Det er en Kamp 

imod den Ubillighed, der ved Uvidenhed og gammel Slendrian 

er bleven bibeholdt i Beskatningen, en Kamp for Lys imod 

Morke, for Sandhed og Retfærdighed imod Uvidenhed og 
egen Interesse."

Hvis det trængte til yderligere Bekræftelse at den, 

der vil træffe sit Maal, helst maa nndgaa al vild 
Lidenskabelighed og Exaltation, da vilde denne „Dagbladets" 
opstyltede Slutningsreplik være en Vinding; thi den skyder 

saa antageligt langt over sit Maal, at den er vel stikket til 

at tjene til Advarsel. I Faveur af Grosserer-Societetets 
Tarifforflag, som „Dagbladet" holder fast ved og ligeledes 

soreslaaer Frihandelsforeningen at fastholde som Ndgangs- 

punkt, fremstilles den bestaaende Toldlovgivning som hvilende 

paa et Beskyttelses- og Monopolisenngssystem, der ikke ind

rømmer Enhver Oletten til at producere og fabrikere, hvad 

han efter fine Evner og Kræfter bedst er stikket til, eller til 
at kjobe sine Fornødenheder paa det billigste og sælge sine 

Frembringelser paa det dyreste Sted, nagtet saadanne Baand 

som bekjeildt aldeles ikke existere, og uagtet netop Ophævelsen 

af Tolden vaa stemmede Fabrikater i mangfoldige Tilfælde 

vil forhindre Arbeidcren fra at fabrikere, hvad han efter sine 

Evner og Kræfter bedst er skikket til. Paa den anden Side
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fremstilles Frihandelen som Frelse for den Ubillighed, der 

ved Uvidenhed og gammel Slendrian er bleven bibeholdt i 

Beskatningen, og som den der skal yde den Retfærdighed, som 

krankes ved den bestaaende Lovgivning, uagtet netop Grosserer- 

Societetets Tarifforslag ved en enorm Forhoielse af Ind

førselstolden paa forskjellige Fornodenhedsartikler, der tillige 

bliver en Urimelig hoi Beskyttelsestold for forskjellige inden

landske Fabrikater, fremkalder en hoi Grad af Ubillighed i 

Beskatningen og Uretfærdighed mod Konsumenterne, hvilket 

ikkun saare lidet stemmer med Frihandelsprincipet, der, idet 

al Told betragtes som et nødvendigt Onde, ogsaa nødvendig 

tn aa kræve lave Toldsatser, lagte paa et ftorre Antal Artikler, 

for at Ondet kan fordeles saameget som muligt og blive faa 

lidet foleligt som muligt.

Ved at bruge for stærk Krudtladning har „Dagbladet" 

saaledes studt langt over Maalet og forodt sit Krndt, hvor- 

Paa vi ikke stulle undlade ogsaa at henlede et andet Blads 

Opmærksomhed, navnlig fordi dette, der faa gjerne seiler i 

„Dagbladets" Kjolvand, af „Uinteresseret" Opmærksomhed 

for „Danmark" har advaret os imod at komme for vidt frem 

i Beflyttclsesretningen. Dette godtgjor fim tilstrækkeligt, at 

denne Samtidige enten aldeles ikke har paaagtet eller 

aldeles ikke forstaaet vore tidligere bestemte Udtalelser om den 

nye Forening til Industriens Fremme, famt hvad vi ved 

forskjellige Lejligheder bave Udtalt med Hensyn til Regerings- 

Udkastet til den nye Toldtarif, Begrebet Beskyttelsestold og 
det Illusoriske i den Paastand, at Ophævelsen af en be

stallende lav Indførselstold paa en Bare vil nedsætte dennes 

Salgspriis her i Laudet og saaledes komme Konsumenterne 
tilgode.

Bi see os iovrigt idag istand til at berolige alle ængste

lige Samtidige med Hensyn til at den nye Jndnstriforenings 

Formaal ikke vil afvige fra, hvad der er Udtalt i Indbydelsen, 

nemlig ved at meddele et Aftryk af § 1 af det Udkast til
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Foreningens Love, som vil blive forelagt og Utvivlsomt ogsaa 

vedtaget paa den til Tirsdagen den 3die Iilni indkaldte 

Generalforsamling. Paragraphen lyder saaleges:
Foreningens Formaal er:

1) At stotte vor Toldlovgivnings Udvikling i dette"! Aar- 

htmdrede ved at modarbejde de Bestræbelser, der maatte 

blive gjorte for en pludselig eller snarlig Ophævelse af 

Told paa Udenlandsk Fabrikata, og

2) at bidrage til at hæve den indenlandske Industri? til et 

saadant Standpunkt, at Beskyttelsestolden gradviis og 
deelviis kan ophæves.

Det vil heraf yderligere sees, at den af os strax frem

satte Opfattelse af Foreningens Standpunkt er fuldkommen 

korrekt, og stemmer aldeles med vore egne oste Udtalte An- 

flnelser om disse Forhold; og idet vi herved tilsige Foreningen 

vor Understøttelse i Overensstemmelse med dens Program, 

erklære vi os tillige villige til at aabue vore Spalter for 

Bidrag til Belysning og Fremme af dens for Haandværks- 
og Indllstristanden vigtige Formaal.

Frihandclsforeningcn og den indenlandske 
Industrie.

(Særskilt Aftryk af „Danmark" Nr. 139 og 142.)

I.

Bi skylde Frihandelsforeningen en nærmere Drøftelse af 

det 1ste Hefte af det af den Udgivne Tidsskrift, og vi skulle 

idag gjore Begyndelsen med den 1ste Artikel i bemeldte Hefte, 

hvori Hr. Professor C. I. Kayser udtaler sig om „Indn- 
striforeniugen og Toldsporgsmaalet."

Forinden vi gaae nærmere ind paa Hr. Professorens 

Udtalelser, vil det dog være nødvendigt strax at gjore op-



7

mcerksom pa a det forandrede Standpunkt, han selv mærkeligt 

nok. Uagtet han saavel er Indbyder til som Medlem af Be

styrelsen i Frihandelsforeningen, indtager ligeoverfor bemeldte 

Forenings Program, som man maa være berettiget til at 

antage at være ndtrykt i Indbydelsen til Foreningens 

Dannelse. Medens nemlig Indbydelsen angiver som det 

Maal hvortil der stal arbeides: 1) at fastsætte Tolden alene 

ester Statens finantsielle Fornødenheder, 2) at simplificere 

Kontrollen og formindste Udgifterne ved Skattens Opkræv

ning, 3) at indskrænke Toldafgifterne tit saa faa Gjenstande 

som muligt, og 4) at styrke Skatteevnen ved at fjerne alle 

Hindringer for den frie Udvikling af Industri, Handel og 

Skibsfart, — hvorved Foreningen saaledes aldeles 

har adopteret det af Grosserer-Societetets Ko

mitee tilRigsraadet indgivne Forslag til en Told

tarif, — betegner Hr. Professoren i den nævnte Artikel 

Frihandelsforeningens Formaal at være: „i Forbrugernes 

Interesse at arbeide for yderligere Forandringer 

af den bestaaende Toldtarif". Han flader saaledes 

paa et heelt andet StandpUnkt end Frihandelsforeningens; 

thi vi behove vel neppe at gjore opmærksom paa, at en reent 

finantsiel Told indskrænket til saa faa Gjenstande som mnligt 

— og selvfølgelig af en betydelig Størrelse, saaledes som af 

Grosserer-Societetet foreflaaet, — netop ikke bliver i For- 

blUgernes Interesse.

Men ligesom Hr. Professoren ikke er i Overeensstem- 

melse med Frihandelsforeningen med Hensyn til dens For

maal, saaledes kunne vi ikke erklære os enige med ham i 

den Karakteristik, han giver af den blandt de Jndtlstridrivende 

i Anledning af Frihandelsbestræbelserne fremkaldte Bevægelse, 

som han nemlig tillægger den Hensigt, „at virke for, at 

den NU bestaaende Tilstand i alt Væsentligt bliver 

Uforandret".
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Strax i Begyndelsen af det paa Industriforeningens 

Generalforsamling vedtagne Andragende til Rigsraadet Ud

tales nemlig, — hvad tøvrigt ogsaa er citeret af Hr. Pro

fessoren selv: Pag. 4, — „Industriforeningen miskjender 

langtfra det Dnffelige i en nnlligst omfangsrig Lettelse i 

Handelssamkvemmet med Udlandet, ligesaa lidt som den 

nægter de Bestræbelser og Anskuelser sine Sympathier, der 

tilsigte en fuldstændig Ophævelse af de Handelen ved Told- 

lovgivningen paalagte Baand; men den finder at det vilde 

være meget betænkeligt, om der arbejdedes hen til dette 

Maal anderledes end gjennem gradviis fremadskridende For

andringer af det eengang Bestaaende". Ja, han erklærer 

endog, at denne aabne og fordomsfri Udtalelse fortjener en 

varm Anerkjendelse, og at den tilfoiede Begrændsning — at 

Formaalet kun bor naaes gjennem en gradviis fremadskridende 

Forandring af det Bestaaende, — „er aldeles berettiget fra 

JndUstriforeningens StandpUnkt, ligesom den ogsaa er aldeles 

i Overeensstemmelse med den Fremgangsmaade, man hos 

os ellers har fulgt ved lignende Lejligheder."

Hvad kan da nu Grunden være lit den fornævnte af 

Hr. Professoren givne, herfra aldeles afvigende Karakteristik 

af den blandt de Indnstridrivende ved Frihandelsbestræbel

serne vakte Bevægelse, en Bevægelse, som iovrigt ikke blot 

har fundet fit Udtryk i Industriforeningens Andragende til 

Rigsraadet, men især i den allerede Under 16de April nd- 

gaaede Indbydelse til Dannelsen af en ny Forening til den 
indenlandske Industries Fremme?

Saa Usandsynligt som det end forekommer, maa dog 

den væsentligste Grund hertil antages at være, ar Hr. Pro

fessoren enten aldeles ikke fjender eller filldstændig miskjender 

det Princip, hvorpaa den nærværende .Toldlovgivning og 

Tarif hviler. Han taler saavel strax paa forste Side som 

gjennem hele Afhandlingen om det bestaaende Beskyttelses

system, nagtet et saadant ikke har existeret hos os siden
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Frd. af lste Februar 1797, og det er tilvisse en Skjæbnens 

Ironi, at netop det samme Hefte af Frihandelsforeniugens 

Tidsskrift i Afhandlingen „Vore Toldtarifers Forhold til 

Frihandelen" af Redaktem, Cand. polit. Holst, fuldstændig 

sorer Beviset herfor. Di flulle i saa Henseende kun henvise 

Hr. Professoren til de i nævnte Skrift meddeelte Motiver 

til Frd. af 1ste Februar 1797 og særligt til hvad der er an- 

fort Pag. 27, 31, 42, 43 og 44.

Denne Misforstaaelse af Principet i den bestaaende 

Toldlovgivning, — som i øvrigt ogsaa tidligere, saalcdes i 

den roeskildfle Stænderforsamlings Indstilling i 1836 og i 

den indvstrielle Oppositions Udtalelser i 1858, har sogt at 

gjore sig gjaldende, hvilket muligt har vildledet Hr. Pro

fessoren, — viser sig klarest Pag. 8, hvor han foreflaaer 

som den Bei, der bor felges, at man, for at nndgaae Dde- 

læggelse af Industrien og Tab for de Indnstridriveude ved 

en Ubesindig Fremgansmaade, „skal gaae besindigt frem, ikke 

bæve Beskyttelsen paa eengang men gradviis formindske den, 

saa at de Industridrivende, der under de nye Forhold ikke 

vilde være Udlandets Konkurrence vorne, eft er haanden 

kunde drage deres Kapitaler og deres Arbejdskraft ud af disse 

Erhverv og fore Grundlaget for deres Exigents over i en 

ny Levevej." Men en saadan, paa en omhyggelig 

Undersøgelse af de paagjældende Forhold be- 

grilndet, gradviis Fjernelse af den i Toldtarifen 

endnu indeholdte Beskyttelsestold, for at Told

afgiften efterbaditt>e«, og Uden Ubillighed og 

voldsomme Rystelser for de paagjældende In- 

dllstrigrene, hovedsagelig vil klinne blive finant- 

siel, er netop det Princip, hvorpaa vor hele Told- 

lovgivnings Udvikling hviler, — og Hr. Professoren 

kommer saaledes ved denne Udtalelse atter i Modsætning til 

Frihandelsforeningens Program og til at staae paa den be- 

staaende Toldlovgivnings Udviklings Standpunkt. Det er.
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som vi maa antage, denne Usikkerhed i Hr. Professorens 

Opfattelse saavel af Frihandelsforeningens Formaal, som af 

den bestaaende Toldlovgivnings Princip, som det maa til- 

skrives, at han karakteriserer de Indnstridrivendes Bestræbelser 

som gaaende itb paa, at den nu bestaaende Tilstand i alt 

Væsenligt bliver Uforandret. Hans Urigtige Forndsætning, 

at det er et bestaaende Beskyttelsessystem, de Industrielle 

ville forsvare, har forhindret ham i at læse Indilstrifor- 

eningens Udtalelse til Rigsraadet paa en ligefrem og naturlig 

Maade, — overseende de flere Mangler ved Redactionen, 

der som bekjendt hidrørte fra de afvigende Anskuelser, 

som Udtalte sig i Industriforeningens Handelsndvalg, og 

Bestræbelserne for at forene disse, — og derved er bleven bragt 

til at see modsatte Anskuelser, hvor der i Virkelighed ingen 

saadan Modsætning sindes. Naar Industriforeningen i sit 

fornævnte Andragende saaledes Umiddelbart efter den foran 

citerede Passus Pag. 4, der slutter med: „men den finder, 

at det vilde være meget betænkeligt, om der arbejdedes hen 

til dette Maal anderledes end gjennem gradviis fremad- 

flridende Forandringer af det eengailg Bestaaende", sortsætter: 

„En paa Frihandelens Principer begrnndet Handelspolitik 

og et deraf flydende Toldsystem vilde efter IndUstriforeningens 

Anskuelse, der vistnok deles af den overveieilde Majoritet af 

de Industridrivende her i Landet, paa en hoist beklagelig og 

mulig endog tilintetgjorende Maade ramme Landets Indnstri 

og navnlig den Deel af samme, der meest er Haandværksdrift 

og ikke besidder saamegen Modstandsevne som Fabrikdriften; 

den nærmeste Folge deraf vilde blive, at et ftort Antal 

Statsborgere mistede deres Levevei og GrUndbetingelserne 

for deres Existents", — da er der neppe mange Andre end 

Hr. Professoren, som ved at læse denne Deel af Andragendet 

i Sammenhæng ikke have forstaaet, at det selvfølgelig er en 

plildselig indfort Frihandelstarif, hvis odelæggende Ind

flydelse paa Indnstri og Haandværksdriften her betegnes.
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Professoren har under den foran betegnede Forudsætning 

læst stykkeviis og drager nu tilfelts mod den formeentlige 

Modsætning, som Ingen formlftigviis kan lægge i An

dragendet, der ogsaa paa mange andre Steder, saaledes f. Ex. 

Pag. 10, tydeligt nok Udtaler, at det man frygter for er en 

pltldselig Ophævelse af al Beskyttelsestold, saaledes som af 

Grosserer-Societetet foreflaaet, istedetfor en gradviis fremad- 

skridende Forandring af det Bestaaende i Overeensstemmelse 

med den bestaaende Toldlovgivnings Udvikling i dette Aar- 

hnndrede.
Som foran bemærket, er det imidlertid ikke blot Jndtl- 

str i for eni ng en s Medlemmer, men de Jndllstridrivende i 

Almindelighed, hvis Bestræbelser karakteriseres af Hr. Pro

fessoren, som gaaende nd paa, at den nu bestaaende Tilstand 

i alt Væsentligt forbliver Uforandret. Men karakteriserer 

Hr. Professoren Bevægelsen blandt de Jndllstridrivende Uden

for Industriforeningen, bor han selvfølgelig ogsaa omtale 

hvori denne Bevægelse bestaaer, og ikke, saaledes som skeet 

er, forbigaae den med Tavshed, nagtet den dog Utvivlsomt 

idet ban omtaler den, ogsaa maa være ham bekjendt. Denne 

Bevægelse Udenfor den gamle IndUstriforening, er netop 

Dannelsen af den foran berørte nye Forening til den inden- 

landfle Industries Fremme. Det var endeel Mænd, hvem 

den indenlandske Industries og Haandværksdrifts Velfærd 

ligger paa Hjertet, magtpaaliggende at godtgjore, at det 

Standpunkt, hvorpaa Jndvstriforeningen ved Vedtagelsen af 

Andragendet til Rigsraadet havde stillet sig, nemlig den be

staaende Toldlovgivnings Standpunkt (der har brndt med 

Beskyttelsessystemet og vil Beskyttelsestoldens gradvise Fjer

nelse ester omhyggelig Undersøgelse og Uden Ubillighed og 

voldsomme Rystelser af de mwærende IndUstrigrene) billigedes 

af et overveiende Antal af Industri- og Haandværksstanden i 

Landet, og ikke skulde funne siges ikknn at deles af den 

kjobenhavnske IndUstriforenings Majoritet. I dette Diemed
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Udstedtes Indbydelsen til Dannelsen af den nye Indnstri- 

forening, og der stal Ingen kunne sige Andet, end at den 

klart og tydelig Udtaler det Formaal, den har sat sig; det er 

derfor aldeles uberettiget, at Professor Kayser karakteriserer 

denne Bevægelse blandt de Industridrivende Udenfor Indnstri- 

foreningen, som den, der har til Hensigt at virke for at den 

NU bestaaende Tilstand i alt Væsentligt bliver uforandret, og 

det saameget mere som han selv, efter hans foran citerede 

Udtalelse Pag. 8, aldeles maa tiltræde Foreningens Program.

Det var det Uberettigede i den af Hr. Professoren 

fremsatte Karakteristik af Bevægelsen iblandt de Indnstridri- 

vende, som det nærmest var os magtpaaliggende at godtgjore. 

Hvad Hr. Professoren i øvrigt indvender mod Industri

foreningens Andragende til Rigsraadet, er mindre væsentligt 

og tildeels tidligere imodegaaet; kun skulle vi endnu med 

Hensyn til Hr. Professorens Bemærkninger til den Passns 

i Industriforeningens Andragende, anført Pag. 13: — „Saa- 

læuge vore nærmeste Naboer og de Stater, der omgive 

„Dstersoen, have et stærkt protektionistisk System, vilde efter 

„Indtlstriforeningens Overbevisning den foreflaaede gjennem- 

„gribeude Forandring af vor Handelslovgivning efter Fri

handelens GrUndsætninger neppe være tilraadelig. En saa- 

„dan Forandring vilde hovedsagelig ikkun gavne Udlandets 

„Industri, og som Forholdene endntt ere, gjore det danske 

„Monarki til et velkomment Opland for fremmede Fabriker" 

— henvise til den Pag. 36 i det samme Heste af Tids

skriftet citerede Udtalelse af den Roeskildske Stænderforsam

ling i 1836, hvori det hedder, — rigtignok i den vrange 

Forudsætning, at Toldlovgivningen hviler paa et B e sky t t e l ses

sy stem, — „Skjondt imidlertid Forsamlingen maa ansee en 

saadan Toldbeskyttelse for at være skadelig for det hele 

BorgersamfUnd, vilde den dog aldrig knnne tilraade, 

at et saadant kunstigt System, hvor det eengang 

er blevet indfort og har fæstet dybe Rodder, samt
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saaledes har grebet ind i den hele StatshnUs- 

boldning, paa eengang og Uden meget lang For

beredelse sklllde hæves, iscrr saalcenge det, saaledes 

som endnU i det Mindste for en Deel er Tilfældet, 

i mange andre Lande vedligeholdes". Hr. Profes

soren vil muligt, efterat have læst denne Uttring af den 

srihandelssindede Stænderforsamling, kunne forsone sig noget 

med den Anskuelse, at det dog vel var Umagen værd at be

tænke sig alvorligt paa at aabne sit Marked for toldfri Ind

forsel af stemmede Landes Industriprodukter og Fabrikater, 

forinden der vil kunne opnaaes Gjensidighed paa lige Be

tingelser. Rigtignok bemærker Hr. Professoren til Beviis 

for at vi ligesaa godt kunne iildfore Frihandelssystemet hos 

os forst som sidst Pag. 15: „Jovrigt maae vi tilstaae, at 

vi aldeles ikke kunne indsee, hvorledes det med Hensyn til 

Frihandelens Indførelse hos os kan have nogen Betydning 

om f. Er. Rusland folger det samme System som vi eller 

et andet. Dersom vi aabne vort Marked for en fri Konkur

rence med Udlandet, saa er det med England, at vore Indn- 

stridrivende ville komme til at konkurrere og ikke med Rns- 

land, og dersom dette Land gaaer denne Bei, saa er det 

engelske og ikke danske Indlistrigjenstande, som ville blive 

indforte der"; — men vi skulde dog tillade os i al Alvor at 

sporge Hr. Professoren, hvor de store Fordele, som Industrien 

skulde opnaae ved Frihandelen, da blive af, naar den danske 

Industri ved Frihandelens Indførelse hverken vil kunne Ud

holde den engelske Konknrrence i Afsætning til Naboerne 

Rusland, Tydskland etc., og eiheller selvfølgelig paa vort 

eget Marked. Det cr dog i en utrolig Grad at Frihandels- 

folkene crc letsindige i deres Paastand om Frihandelens store 

Goder for IndUstrien hos os. Uden at kunne anføre den 

mindste antagelige Grund for Paastandens Rigtighed, og 

NU har Frihandelsfolkenes bedste Mand, Professor Kayser, 

skjondt Ufrivillig, givet en bestemt Udtalelse tilbedste i den
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modsatte Retning, som vi ogsaa derfor herved skalle tillade 

os at flane fast, fordi den indeholder en vægtig Opfordring 

for Regeringen til at være i hoieste Grad varsom med hvert 

Skridt, der agtes gjort fremad paa den pludselig saa forroste 

Frihandelsbane.

II.

Di skulle NU gaae over til at omtale den anden Artikel 

i Frihandelsforeningens Tidsskrifts lste Hefte: „Vore Tarifers 

Forhold til Frihandelen."

Redakteuren af Tidsskriftet, Hr. Cand. polil. L. Holst, 

har i denne Afhandling givet en sammentrængt og korrekt 

Oversigt over Udviklingen af vore Toldforhold fra Frd. af 

1ste Febr. 1797, som brod med Beflyttelsessystemet, og indtil 

NU, og han kommer ved denne Undersøgelse (Pag. 44) til 

folgende fnldkommen rigtige Resultat: „Det frem g a aer af 

hele den foregaaende Udvikling, at Frihandels- 

Principet med mere eller mindre Skarphed og 

Klarhed er bleven fastholdt som Endemaal lige 

fra 1797, og at det gjentagende er Udtalt saavel af 

Regeringen, som af Repræsentationen, at Be

skyttelsen fint er provisorisk og cftcrhaandcn bor 

bortfalde"; — og der er saaledes en fuldstændig Overens

stemmelse med Hensyn til Maalet for Bestræbelserne hos 

Regeringen, de Industrielle og Frihandelsmændene.

Men medens Regeringen og de Industrielle, i Overeens- 

stemmelse med hvad der ogsaa fra Nevræsentationens Side 

tidligere er fastholdt, vil gaae frem i Overeensstemmelse med 

Toldlovgivningens Udvikling siden 1797, og derfor ikkun vil 

have Beskyttelsestolden fjernet gr a dv lis og de elv i i s, efter- 

haanden som en omhyggelig Undersøgelse viser, at de paa-
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gjaldende Industri- og Haandværkervirksomheder kunne taale 

cn Nedsættelse, for at Undgaae Ubillighed og vold

somme Rystelser i de paagjældende Fabrikations

forhold, faa arbeide vore nuværende Frihandelsfolk for at 

gjore et Spring Udover denne Udvikling, men ere iovrigt 

uenige om Maaden, hvorpaa vi flulle springe ind i de ogsaa 

for IndUstrien forjættede Fribandelsvelsignelser.

Grosserer-Societetet, der rimeligviis vil bringe 

sin tidligere daadlose Virksomhed i Forglemmelse ved paa det 

Kraftigste at varetage Handelsstandens særlige Interesser, 

har som bekjendt indgivet et Forflag til Rigsraadet til en 

Frihandelstoldtarif, der endog gaaer meget videre end det engelfle 

Ideal, og dette Forflag, der gaaer nd paa plUdselig at bryde 

med den hidtidige Udvikling — en Fremgangsmaade, der 

netop er modsat det stedse af Frihandelsfolkene opstillede 

engelfle Exempel —, er adopteret af Frihandelsforeningen i 

dens Program og ftottes paa det Stærkeste af „Dagbladet". 

De moderate Frihandelsmænd indskrænke sig derimod 

til at fordre al Beskyttelsestold for IndUstrien hævet efter en 

vilkaarlig bestemt Tidsfrist; de ville ogsaa gjore Springet 

Udover den hidtidige Udvikling, men dog hin ester nogen 

Forberedelse. Flere af Frihandelsforeningens Medlemmer, 

og deriblandt ogsaa Professor Kayser, have Udtalt sig i 

denne Retning, ligesom ogsaa Rigsraadels Tarifndvalgs 

Majoritet; og da NedakteUren af Frihandelsforeningens Tids
skrift i den ovennævnte Afhandling, Pag. 44, har Udtalt: 

„men Industrien kan ikke beklage sig, om der endelig mod 

en sidste Frist skrides til Opfyldelsen af de faa ofte gjen- 

tflßiie Lofter, faa at man ret kan begynde at drage Fordeel 

af Danmarks herlige Beliggenhed for Handel og Skibsfart, 

og tilvejebringe den frie og ligelige Udvikling, der er faa onflclig", 

faa maa det antages, at Frihandelsforeningen er stærkt ifcerd 

med af modificere sit Program, og vil fhitte sig til de 

Moderates Anskuelse.
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Vi fimne imidlertid i denne Sag hverken gaae med 

Grosserer-Societetet eller jlutfe os til de moderate Frihandels- 

mænd. Vi ansee nemlig ethvert Spring, med eller nden 

Forberedelse, Udover Toldlovgivningcns hidtidige Udvikling 

i dette Aarhnndrede, ikke blot som en Feil, —fordi Følgerne 

af ethvert Spring i Udviklingen, og navnlig i Forhold, der 

gribe saaledes ind i en overmaade talrig Klasse Statsborgeres 

Velfærd, ikke lader sig beregne, — men tillige som Ube

rettiget; thi de af OleMteuren i det ovenstaaende Citat 

nævnte, „saa ofte gjentagneLofter", ere netop Udtrykkelige 

Tilsagn til Indvstri- og Haandværkstanden om, 

at Beskyttelsestolden ikkun gradviis og deelviis 

vil blive ophævet, efter en omhyggelig Under

søgelse, og Uden Ubillighed og voldsomme Rystelser 

for de paagjældende Virksomheder, — og saadanne 

Tilsagn bor ntvivlsomt, saavel for det Heles som 

for de Enkeltes Skyld, holdes af Regeringen og 

respekteres af Repræsentationen.

Sluttelig skulle vi kun bemærke, at det selvfølgelig er 

Pligt for Enhver, der arbeider for en Forandring i de be- 

ftaaende Forhold, klart og overbevisende at godtgjore de 

Fordele, der ved Forandringen ville opnaaes; opfyldes ikke 

denne Forpligtelse, ville Bestræbelserne hverken kunne gjore 

Fordring paa at komme i Betragtning eller kunne vente at 

opnaae praktisk Betydning. Naar den nævnte Afhandling 

derfor slutter saaledes: „Det er Frihandelsforeningens Opgave 

at Udbrede og befæste den Overbeviisning, at Gjennemforelsen 

af Frihandelsprincipet, som har gjort sig gjaldende hos os 

tidligere end i næsten alle andre Lande, vil ubove en vel

signelsesrig Indflydelse paa alle Klasser, vil styrke Landets 

materielle Fremgang, befordre dets immaterielle Udvikling og 

give vor Befolkning den Energiens Hnrtighed, som man 

endnu savner hos ben", men Frihandelsforeningen vil lose 

denne Opgave, „Gjennemforelsen af Frihandelsprincipet", ad
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en anden Lei end Negeringen, da bliver det ogsaa Fri

handelsforeningens Pligt at fore Beviis for, hvilke over- 

veiende, positive Fortrin i det Almindeliges Interesse det 

vilde medfore at bryde med den nuværende Udvikling, der 

arbeider tit det samme Maal.

„Dagbladet" og Foreningen as 1862 til den 
indenlandske Industries Fremme,

Af Kammerraad og Contoirchef I. W. E. Winther. 
(Særskilt Astryk af „Danmark" Nr. 146.)

I en Artikel i Anledning af denne Forenings Konstitu

tion, med den i „Dagbladet" nu sædvanlige Overskrift 

„Beskyttelsesforeningen", har nævnte Blad i sit Nr. 134 

af 13de ds., næst at betegne mig som „Repræsentant for de 

af Frihandelsbevægelsen opflræmmede Toldembedsmænd, som 

i Tankerne see sig afskedigede paa Vartpenge, saasnart Fri- 

handelsmcrndene faae Magtens fremhævet, at jeg paa For

eningens Generalforsamling, ved at motivere Bestyrelsens 

Forflag til Redaktionen af Lovenes § 1 angaaende For

eningens Formaal, ikke betænkte mig paa at opfordre For

eningen til at modsætte sig ethvert Forsog paa at hæve Be

sættelsen om 5 eller 10 Aar, hvilket nogle Medlemmer af 

Rigsraadets Toldndvalg havde erklæret for vnskeligt, medens 

det efter min Formening vilde være en utilgivelig Svaghed 
sor IndUftrien at nedlade sig til en saadan Overeenskomst.

Det er af den hele Artikel tydeligt nok, at „Dagbladet" 

er fortrædeligt stemt, og jeg fan ogsaa meget godt forstaae 

det. Det har fat sig tit Opgave paa det kraftigste at ftotte 

Grosserer-Societetets til Rigsraadet indgive Forflag til en 

Frihandelsioldtatif, — og faa gaaer Frihandelsforeningen, 

hvis Program gaaer aldeles med dette Grosserer-Societetets 

Forflag, hen og modificerer dette Program saaledes som 

(2)
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allerede antydet i Foreningens forste Mode og senere fast

holdt saavel i Professor Kaysers som i Redaktemens 

Udtalelser i jste Hefte af Foreningens Tidsskrift, hvorhos 

Rigsraadets TarifUdvalgs Majoritet er gaaet i samme 

Retning, faa at Grosserer - Societetet og „Dagbladet" 

nu staae alene; det kan ikke nægtes, det er fortrædeligt.

Den indttstrielle Opposition i 1858 mod det Rigsraadet

dengang forelagte Tarifudkast gik nd fra den faktisk Urigtige

og derfor ogsaa Ubeviislige Paastand, at den bestaaende

Toldtarif var en Beskyttelsestarif, og at hele Toldlovgivningens 

Udvikling hvilede paa Beskyttelsessystemet. Dette var et faa 

Uholdbart Standpunkt, at „Dagbladet" ikke med Grund nu 

kunde vente nogen betydningsfuld eller holdbar Modstand 

mod Frihandelsbestræbelserne fra denne Side — og saa gaaer 

Jndnstri- og Haandværkstanden i 1862 hen og gjor en fuld

stændig Frontforandring; erfjenber, af Toldlovgivningen ikke 

hviler paa Beskyttelsessystemet, flutter sig til Regeringen og 

stiller sig ligeoverfor Frihandelsbestræbelserne, saaledes som 

de erc fremtraadte, paa den bestaaende Toldlovgivnings Ud

viklings StandpUnkt. Det kan ikke nægtes, dette er en god 

Gnmd mere til at gjore „Dagbladet" fortrædeligt, thi det 

nu indtagne Standpunkt er ikke blot et berettiget, men et 

holdbart praktisk.

Men istedetfor at disse Uheld burbe bevirke, at 

„Dagbladet", naar det endelig vedblivende vilde fastholde 

sin indtagne Ufordeelagtige Stilling, ved klare og tiomstodelige 

Gnlnde beviste Frihandelens velgjorende Indflydelse paa 

Industrien overhovedet, og særligt Fortræffeligheden af Gros

serer-Societetets Tarifudkast og Onffeligheden af dets Gjennem- 

forelse strax, har „Dagbladet" foretrnkket at virke paa en 

anden Maade, som jeg — da Bladet har været saa venligt 

at paatage sig at betegne min Stilling til denne Sag —, til 

Gjengjccld skal tillade mig at betegne som Tendents- 

Modifikationer af bekjendte Fakta.
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Det er sa a led es allerede en temmelig stærk Tendents- 

Modisikation af et bekjendt Faktilm, naar „Dagbladet" ved

blivende kalder Foreningen „Beskyttelsesforeningen", nagtet 

det saavel af Indbydelsen til Foreningens Dannelse som af 

de senere vedtagne Love er noksom klart og tydeligt, at For

eningen aldeles har opgivet det foran betegnede Beskyttelses- 

Standpunkt, hvorpaa de Indnstrielle i 1858 havde stillet sig, 

og nagtet „Dagbladet" særligt herpaa er bleven gjort op

mærksom; saaledes i Nr. 124 af „Danmark". Men denne 

bliver ligefrem utilbørlig, naar „Dagbladet", — efter gjen- 

nem Frihandelsforeningens Tidsskrift, i Artiklen om vore 

Toldtarisers Forhold til Frihandelen, at være bleven overbeviist 

om: „at Frihandels - Principet med nicer eller 

mindre Skarphed eller Klarhed er blevet fastholdt 

som Endemaal lige fra 1797, og at det gjen- 

tagende er udtalt saavel af Regeringen, som af 

'Repræsentationen, at Beskyttelsen kun er provi- 

sorisk og cftcrhaandcn bor bortfalde", — ikke deftomindre 

tillader sig at fremsætte saadanne Paastande som: „Denne 

Gang indlade de Industridrivende sig derimod ikke (som i 

1858) paa nogen Diskussion om Toldlovgivningens Tendents 

men opstille det som givet, at den danste Toldlovgivning i 

dette Aarhnndrede har været protektionistisk, og danne en 

Forening med det Formaal, at flotte vor Toldlovgivnings 

Udvikling i dette Aarhimdrede, ved at modarbeide de Be

stræbelser, der maatte blive gjorte for en pludselig eller snarlig 

Ophævelse af Told Paa Udenlandske Fabrikata"; — (men 

listelig fortier Bladet den anden Deel af Foreningens Formaal: 

„at bidrage til at hæve den indenlandske Industri til et saa- 

dant Standpunkt, at Beskyttelsestolden gradviis og deelviis 

fan ophæves) ... Endvidere: „Det flal see nd, som om det 

flet ikke var muligt, at Toldlovgivning kan have havt anden 

Bestemmelse, end at beskytte Industrien", ... „Foreningen 

vil ikke paatage sig at bevise, at Beskyttelsen er bedre for



20

Landet end Friheden, men holder blot fast ved, at Indnstrien 

har havt det godt Under den hidtil bestaaende Lovgivning, 

og den vil derfor modsætte sig enhver Forandring heri;" ... 

„En Forening, der vil tvinge Landet til at bibeholde en Told- 

lovgivning, som allerede nu bar overlevet sig selv, er umulig 

og dens Udtalelser og Resolutioner ville have ligesaa liden 

Betydning, som om den modsatte sig enhver Forbedring i 

den politiske Lovgivning „Har Bestyttelsesforeningen 

virkelig Tillid til sin Sag, fa a maa den nforbeholdent rykke 

frem med sin Mening (som om denne ikke Uforbeholdent og 

tydeligt var Udtalt) og ikke lade sig noie med de bekjendte 

Talemaader om Ubetimclighed, Mangel paa Modenhed og 

meget Andet, hvoraf Ingen lader sig skræmme, da man af 

en lang Erfaring veed, hvor lidet dette har at sige."

Saaledes idelig og idelig at fremsætte Urigtige Paastande 

om Foreningens Formaal imod bedre Overbeviisning og imod 

hvad der offentlig foreligger, er tilvisse en Utilbørlig 

Tendents-Modifikation af Fakta.

Det er ligeledes en Tendents-Modifikation af et bekjendt 

Faktum, naar „Dagbladet" i sit Nr. 130 i sin Artikel om Industri- 

udstillingen i London siger: „Blandt de Danske, der i den senere 

Tid erekomne hertil, er GeneraltolddirekteUren, Grev Spon-- 

neck, som vel sagtens skal stndere Frihandel herovre og ialtfald 

skulde have ondt ved at stndere Beskyttelse"; — thi Gjennem- 

forclsen af det saakaldte Frihandelssystem i England er fra 

1860, og Enhver veed, at det netop er Indnstriens over

ordentlige Udvikling i England Under den endog stærke Be

skyttelse, som har gjort Frihandelstarifen mulig; men dette 

Faktum skal selvfølgelig ved enhver Lejlighed modificeres i 

Frihandelsbestræbelsernes Interesse.

Ja „Dagbladet" er saa Ufortrødent i sin Virksomhed i 

Favem af Frihandelens snarlige Gjenuemforclse, og benytter 

selv den mindste Anledning til at stemme sine Læsere til 

Gunst for Frihandelen, at det i Nr. 131, ved at anmelde
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Industriforeningens sidste Kvartalsberetning, — hvori omtales 

de sanitaire Forbedringer i England, som toge deres Be

gyndelse i 1841 og have givet hoist mærkelige Resultater, 

med Hensyn til formindsket Dødelighed, — opstiller den 

Hypothese: „Det er imidlertid muligt, at andre Momenter, 

saaledes Frihandelen og den derved fremkaldte 

storre Velstand blandt de arbejdende Klasser ogsaa 

have virket gavnlig i saa Henseende." Det er imidlertid noget 

Uheldigt med Hensyn til denne Hypothese, at de statistiske 

Meddelelser, hvorpaa de fornævnte Resultater ere ftottede, 

if fun g a ae til 1856, medens Frihandelstarifen er af 1860. 

Efter de engelske Rapporter om de sanitaire Forhold er Fri

handelen endnu ikke optaget som Moment, saa at „Dag

bladet" i ethvert Tilfælde tilkommer Wren af at være forste 

Opdager heraf, og det endog paa Forhaand.

Den meest naive Tendents-Modification af et bekjendt 

Faktum er dog imidlertid Fremstillingen af Toldembeds- 

mændene som opskræmmede af Frihandelsbevægelserne, fordi 

de i Tankerne skulle see sig afskedigede paa Dartepenge, saa- 

snart Frihandelsmcrndene faae Magten, — selvfølgelig frem

sat for hos Læserne at fremkalde Indtrykket af hvor nær 

forestaaende Gjennemforelsen af en Frihandelstarif er; — 

thi det er bekjendt nok og forelaae i Rigsraadets Tarif- 

Udvalg, at der, ved en Toldtarifsom Grvsserer-Societetes 

Forsiag, ikke vilde funne paaregnes nogen Besparelse i Told

administrationen, da den nødvendige Sikkring mod DefraU- 

dation og Indsmugling paa Gnlnd af de urimelig hoie 

Satser rigelig vil opsinge, hvad der i anden Retning knnde 

bespares. „Dagbladets" Bemærkning om, at det i mig 

nærmest seer en Repræsentant for bemeldte „opskræmmede" 

Toldembedsmcend, kan formlstigvils ikkun have sin Grund i, 

at det ikke vilde være let paa anden Maade at faae Tiraden 

anbragt; thi „Dagbladet" kan dog neppe være Uvidende om, 

at min Embedsstilling netop er saaledes, at den ikke vil
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blive paavirket af Frihandelsbestræbelserne, saalænge ikke al 

Told- og Brcendeviinsafgift hæves. Selv om Grosserer- 

Societetet og „Dagbladet" havde havt mere Held med sig, 

og ikke, som Tilfældet er, hver Dag tabte Terrain, saa er 

den af „Dagbl.,, antydede Fare for Toldembedsmændenes 

Existents „naar Frihandelsmcrndene faae Magten", dog hver

ken saa alvorlig eller overhængende, at den fornnstigviis 

kunde forudsættes at fremkalde Forskrækkelse; den Virkning, 

jeg har sect af disse Bestræbelser, har været ganske det Modsatte.

At jeg ved Foreningens Stiftelse og Lovenes Vedtagelse 

har Udtalt mig mod de moderate Frihandelsmænds Program, 

nemlig Fastsættelsen af en vilkaarlig Frist, med hvis Udlob 

al Beskyttelsestold flnlde ophore Uden nogen fonidgaaende 

Undersøgelse af de paagjæltende Forhold, er filldkommen 

rigtigt; thi det er efter min fnlde Overbeviisning og mit 

Kjendskab til disse Forhold ikke paa denne Maade at Industri- 

og Haandværksstandens Interesse vil funne varetages. Rege

ringen og Repræsentationen har gjentagende og Udtrykkeligt 

givet Haandværks- og Jndustristanden Tilsagn om, at 

Beskyttelsestolden iffun gradviis og deelviis vil blive op

hævet, ester en omhyggelig Undersøgelse og Uden Ubillighed 

og voldsomme Rystelser for de paagjældende Virksomheder; 

dette er den af Regeringen og Repræsentationen hidtil fast

holdte Basis for Udviklingen af vor Toldlovgivning og Fri- 

handelsprincipets Gjennemforelse, og ethvert Spring Udover 

denne Udvikling er et Brud paa disse Tilsagn og vil Utvivl

somt tillige blive af saa beklagelige og uberegnelige Folger 

for Industri- og Haandværksdriften, at sikkert Regeringen 

saavelsom Repræsentationen vil betænke sig paa at stolte 

Bestræbelser i denne Retning, med mindre der af Frihandels- 

mændene fores Beviis for, at et saadant Brild med den 

hidtidige Udvikling vil medfore saadanne overvejende Fordele 

for det Almindelige, at den odelæggende Indvirkning paa 

IndUftri- og Haandværksdriften og Folgerne deraf for den
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overordentlig talrige Klasse af Befolkningen ikke derimod 

fortjene at tages i Betragtning.

Men med Hensyn til at fore et saadant Beviis har 

idetmindste „Dagbladet" en ganske ejendommelig Anskuelse. 

Det siger saaledes i den nævnte Artikel: „Forholdene ville 

ogsaa snart tvinge Foreningen (o: den nye Industriforening) 

til at optræde Paa en mere aktiv Maade. For at forsvare 

det Bestaaende maa den bevise, at dette er bedre end det 

Nye, der foreflaaes indfort, og under den Diskussion, som 

herved opstaaer, vil Nødvendigheden af en Reform blive klar 

for Alle." Foreningen, som flutter sig til den af Regeringen 

og Repræsentationen hidtil fastholdte Basis for vor Told

lovgivnings Udvikling, paahviler altsaa efter „Dagbladets" 

Formening Beviisbyrden, medens Frihandelsmændene, som 

foreflaae at bryde med denne Udvikling, stalle være fritagne 

for at fore noget Beviis for at det foreflaaede Nye medfører 

faa overveiende Goder for Almeenvellet, at andre odelæggende 

Virkninger, saaledes for Indnstri- og Haandvcrrksdriften, ikke 

derimod fortjene at tages i Betragtning. Denne „Dbl.s" 

Anskuelse er tilvisse i hoieste Maade bekvem for Enhver der 

foler Tilbøjelighed til at foreflaae noget Nyt, men hverken 

har den eller vil den nogensinde kunne faae Betydning i det 

praktiske Liv; nægtes kan det imidlertid ikke, original er den 

Tanke, at et Forflag af denne Beskaffenhed skulde Uden nogen 

Motivering fortjene og kunne forskaffe sig Betydning og 

Anerkjendelse hos os, der dog have Ord for Besindiqhed.
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Siden Frihandelsforeningens Program under 

28de Februar d. A. blev Udstedt, har Foreningens Tendents 
undergaaet meget mærkelige Svingninger; ja den sidste er 
af en saadan NatUr, at Let ligefrem kan betragtes som 
en Mærkelighed, om Foreningen holder synderlig længere 
sammen. Thi at sarntlige Foreningens Medlemmers Over- 
beviisning stUlde have kunnet taale saaledes at svinge med 
og befinde sig lige vel paa de sorfkjellige Standpunkter, 
kan ikke med megen Rimelighed antages.

Enhver, hvem det var bekjendt, — og det maatte da 
sortrinsvils være Tilfældet met> Handelsstanden, — at 
Toldloven af 1797 brod med Beskyttelsessystemet, at 
Frihandelsprincipet med mere eller mindre Skarphed og 
Klarhed er bleven fastholdt son: Endeinaal lige siden den 
Lid, samt at ogsaa en-væsentlig Deel af Beskyttelsestolden 
efterhaanden er aldeles bortfalden eller betydeligt formind- 
ffet — Enhver, sige vi, hvem dette var bekjendt, kunde 
selvfølgelig ikklln opfatte Dannelsen af Frihandelsforeningen 
som skeet før at stolte det af Grosserer-Societetet til 
Nigsraadct indgivne Tarifforslag. Dette ligger ogsaa i 
Programmet, der klart og tydeligt udtaler, at det Aeaal, 
man vilde naae, var „en Toldlov bygget paa heelt aildre 
Grundsætninger end dem, som ere fulgte ved Udarbejdelsen 
af det Rigsraadet as Regeringen forelagte Lovudkast", 
hvilken nye Toldlov Programmet betegner som „den Opgave, 
Tidsaandens uafviselige Krav stiller", og yderligere detail
lerer som en Toldtarif, hvori Tolden „alene fastsættes 
efter Statens fmanisielle Fornødenheder" og hvori „Told-

U')
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afgifterne indskrænkes til saa faa Gjenstande som muligt". 

Maalet var endvidere at simplificere Kontrollen og for

mindske Udgifterne ved Skattens Opkrævning, og at styrke 

Skatteevnen ved at fjerne alle Hindringer for den frie 

Udvikling af JndUstri, Handel og Skibsfart; eller med 

andre Ord: Maalet, man vilde naae, var Gjennemforelsen 

af det fornævnte Forflag til en saakaldet Frihandelstold

tarif, hvilket af Grosserer-Societetet var indgivet til 

Rigsraadet som Modforflag til det af Regjeringen forelagte 

Udkast til en ny Toldtarif, og dette Maal ventedes op- 

naaet ved gjennem Frihandelsforeningm at tilvejebringe 

en stærk offentlig Mening, som med Kraft og Bestemthed 

Udtalte sig for dette Grosserer-Societetets Forslags Gjennem- 

forelse og Regjerings-Udkastets Tilsidesættelse. Det viste 

sig imidlertid meget hUrtigt, at de Mcend, som havde Ud

arbejdet Grosserer-Societetets Tarifforflag og tillige vare 

de betydeligste blandt Indbyderne til Dannelsen af Fri

handelsforeningen , havde forregnet sig. Bemeldte Tarif- 

forslag vandt ikke blot ikke nogen stærk Sympathi („Dag

bladet" og „Fædrelandet" nndtagne, hvis Redaktemer cre 

blandt Indbyderne og holde konsekvent fast ved Program

met); men fornden at Forslaget et engang kunde siges at 

ftemme med Frihandelspriucipet, paavistes saa mange og 

betydelige praktiske Mangler og saa stor Risiko for Finant- 

serne og Fare for JndUstrien derved, at det blev klart for 

Enhver, at Rigsraadet ligesaalidet som Regjeringen vilde 

understøtte det, men holde sig til den nærværende Told- 

lovgivnings Udvikling i Frihandelsretningen, hvorefter 

Beskyttelsestolden ikkun gradviis og deelviis skal fjernes. 

Allerede ved Modet den 25de Marts d. A., hvorved 

Frihandelsforeningen blev konstitueret, viste sig den foran- 

berorte Svingning i Foreningens Tendents; nrnit opgav 

stiltiende Grosserer - Societetets Tarifforflag og vedtog 

Lovene en bloc, hvis § 1 kun lyder paa „at fjerne
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Hindringerne for den frie Udvikling af Handel, Skibsfart 

og Industri", Uden nogensomhelst Antydning afved hvilke 

Midler og paa hvilken Maade. Professor Kayser Ud

talte imidlertid, foranlediget af en Bemærkning fra 

Grosserer JUlins Ree, „at ogsaa han meente, at 

Overgangen bmde flee paa den Maade, at der fast

sattes en Periode, i hvilken Beflyttelsen gradviis 

skrrlde aftage (see Referatet i Frihandelssoreningens Tids- 

flrift 1ste Hefte Pag. 51). Nogen nærmere Antydning 

af Periodens Længde eller hvorledes denne gradvise Ned

sættelse i Beskyttelsestolden flnlde iværksættes, sindes ikke. 

Om Nedsættelsen stalde begnmdes ved en Undersøgelse af 

de fattiske Forhold med Hensyn til Beskyttelsestoldens 

virkelige Størrelse for de forfljellige Industri- og Haand- 

værks-Virksomheder, eller itiun flee med en ligelig Deel 

aarlig i Forhold til den vilkaarlig valgte Periodes Længde, 

er iinidlertid af en særdeles væsentlig Betydning for de 

forfljellige Virksomheder. Men hvorlidet man i det Hele 

har tænkt over disse Forhold og hvor Uklar og vaklende 

Forestillingen derom er hos Frihandelsmcendene, fremgaaer 

noksom deraf, at Professor Kayser i den Afhandling, 

hvormed det nævnte 1ste Hefte af Tidsskriftet begynder, 

igjen forlader sin fornævnte Anskuelse af 25de Marts og 

stiller sig aldeles paa den bestaaende Toldlovgivrlings Ud

viklings StandpUnkt, saaledes som paaviist i vort Nr. 139. 

Han siger nemlig i 1ste Hefte as Tidskriftet Pag. 8, at 

man, for at undgaae Ddelæggelse as JndUstrien og Tab 

for de JndUstridrivende, ved en ubesindig Fremgangsmaade, 

„skal gaae besindigt frem, ikke hæve Beflyttelsen paa eengang, 

men gradviis formindske den, saa at de JndUstridrivende, 

der under de nye Forhold ikke vilde være Udlandets 

KonkUrrence voxne, efter ha an den kunde drage deres 

Kapitaler og deres Arbejdskraft Ud af disse Erhverv og 

fore Grundlaget for deres Existent» over i en ny Levevei."
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Her taler han ikke om nogen Fastsættelse af en bestemt 
Periode, men kun, i Overensstemmelse med den af Regeringen 
hidtil fulgte og af Repræsentationen billigede Fremgangs- 
maade, om Beskyttelsestoldens gradvise Formindflelse ester 
de paagjældende Industri- og Haandværksvirksomheders 
Tarv; altsaa atter en Svingning i Foreningens Tendents, 
forudsat at Professor Kayser har Udtrykt Bestyrelsens 
Anffnelse, hvilket man, da han er Medlem af samme, er 
berettiget til at antage, og det en Svingning af en saadan 
Betydning, at Foreningens hele Tilværelse maa forekomme 
Enhver derved at blive saa temmelig overflødig. Læser 
man derpaa den næste Artikel i bemeldte 1ste Hefte af 
Tidsskriftet: „Bore Tarifers Forhold til Frihandelen", af 
Tidflristets RedakteUr, da finder mon i samme en Wring, 
som igjen maa gjore det tvivlsomt, om Professor Kayser 
i den forndgaaende Afhandling har udtrykt Bestyrelsens 
Anfluelse med Hensyn til Foreningens Standpunkt. Redak- 
teuren udtaler nemlig Pag. 44: „men Industrien kan ikke 
beklage sig, om der endelig mod en sidste Frist strides 
til Opfyldelsen af de saa ofte gjentagneLofter (om Beskyttelses
toldens gradvise og deelvise Ophor), saa at man ret kan 
begynde at drage Fordeel af Danmarks herlige Beliggenhed 
for Handel og Skibsfart, og tilveiebringe den frie og 
ligelige Udvikling, der er saa ønskelig." Herved antydes en 
Overeensstemmelse med de saakaldte moderate Frihandels- 
mænds Program, der er Fastsættelsen af en bestemt begrcrndset 
Overgangsperiode, efter hvis Udlob al Beskyttelsestold stal 
ophore, hvilken Anskuelse Majoriteten i Rigsraadets Tarif- 
ufcvalg, efter en i den afgivne Betænkning forekommende 
Bttring, ogsaa synes at dele.

Denne Udtalelse af Tidsskriftets Redakteur kan iniidlertid 
ikke tillægges nogen saadan Betydning nu, efterat det 2d et 
og .!die Hefte af Tidsskriftet er Udkommet. Dette indeholder 
nemlig en Udtalelse af Frihandelsforeningens Bestyrelse,
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der fuldkommen note angiver Foreningens nærværende 

Standpunkt. I Anledning as Artiklen om „Toldtarisen 

i Overgangstilstanden, med særligt Hensyn til Jndvstrien", 

as H. T., hvori tillige er fremsat et detailleret Forstag til 

en Toldtarif, afgiver Bestyrelsen den Erklæring, „at hverken 

Frihandelsforeningens Bestyrelse eller bens enkelte Medlemmer 

kunne være forpligtede til at bære Ansvaret for eller tiltræde 

Detaillen as et Forslag eller af Udtalelser, som findes i 

Foreningens Tidsskrift, idet man har anseet Let for rigtigt 

ved Optagelsen af indsendte Artikler væsentligt at tage 

Hensyn til deres Formaal og kun at kræve, at de ere 

gjennemtrængte af den Grundtanke, som gaaer 

igjennem Frihandelsforeningens Bestræbelser, 

og at de arbeide frem mod det samme Maal som denne"; 

men idet Bestyrelsen saaledes forvarer sig imod, at ansees 

for at have tiltraadt Hr. H. T.'s Tarifforslag i dets 

Detail, erklærer den sig enig med ham i Principet, og vi 

erfare saaledes igjennem Hr. H. T.'s Udvikling Frihandels- 

foreningens, □ : dens Bestyrelses, nærværende Standpunkt, 

hvad der har megen Interesse, netop paa Grnnd af de 

paaviste betydelige Svingninger, som hidtil have gjort det 

vanskeligt med Nøjagtighed at angive Foreningens Stilling 

til Programmet. Hr. H. T. erklærer sig med Besteulthed 

imod, at Beftyttelsens Uforandrede Vedvaren slaaes fast 

for et bestemt Antal Aar, saavelsom imod eu mathematift 

fordeelt Forringelse af Beskyttelsestolden i et vist Tidsrum, 

ligesom der eiheller kan være Tale om Beskyttelsens Afløs

ning mod Erstatning af Staten. Derimod bor der indføres 

en Overgangstilstand, i hvilken det saavidt muligt kan 

vise sig, hvilke Industrigrene der ere passende for Landet 

og hvilte ikke, og under hvilken de Industrigrene, der ikke 

kunne bestaae her. G»: ikke ere passende for Landet) kunne 

forberede sig paa at afgive Kapital og Arbeide til en 

nyttigere Anvendelse; og bor Toldsystemet i Overgangs-
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tilstanden tage det Hensyn til Industrien, som er absolllt 

nødvendigt for at give den Tid til at prove sine Kræfter 

og at forberede sig paa en mulig hidtil nkjendt Konkurrence. 

Det sees let, at dette as Hr. H. T. Udviklede Princip 

falder aldeles sammen med Professor Kaysers Udtalelse 

i Tidsskriftets 1ste Hefte, og saaledes ogsaa med Principet 

i den nærværende Toldlovgivning, som netop er den grad

vise Overgang til en Frihandelstarif, hovedsagelig med 

finantsielle Toldsatser, efter en omhyggelig Undersøgelse af 

de bestaaende faktiske Forhold; Frihandelsforeningens Be

styrelse er følgelig ester sin afgivne Erklæring enig i dette 

Princip for Udviklingen. Hr. H. T. Udvikler Principet 

notere, ved med Hensyn tit nogle Modifikationer i det 

Rigsraadet forelagte RegjeringsUdkast til Toldtarifen at 

bemærke: „Tolden for alle Raastoffer og Halvraastoffer, 

der indføres fra Udlandet og ere nødvendige for vor 

Jndnstri, bor afskaffes, herunder indbefattet Tolden paa 

Steenkul, der er en saagodtsom for enhver Industrigreen 

nødvendig Artikel. Til Gjengjæld herfor bortfalder i det 

Hele Beskyttelsestolden for de Jndilstrigrene, hvis Produktion 

har været betynget med Indførselstold paa ovennævnte 

Stoffer. Indførselstolden vedbliver altsaa at hvile paa de 

Artikler, for hvis Vedkommende Len as rcent finantsielle 

Hensyn er nødvendig, samt endvidere i passende moderate 

Satser paa de Gjcnstande, til hvis Fabrikation Raastofferne 

hidtil have været tagne enten i Landet selv eller ere indførte 

toldfrie fra Udlandet"; og i Overeensstemmelse hermed har 

han Udarbejdet sit detaillerede Tarifforftag, paa hvis Detail 

vi selvfølgelig ikte her kunne gaae ind, men som silkert nok 

vil blive Underkastet en nærmere Kritik.

Hvorledes er altsaa Frihandelssoreningens Stilling? 

Efter Programmet tiltraadtedm Grosserer-Societetets til 

Rigsraadet indgivne Forflag til en saakaldet Frihandels- 

toldtarif, som blev opstillet som Modforslag mod Rc-
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gjeringsudkastet, og ønskedes vedtaget istedetfor dette, hvis 

Princip man forkastede. Efter første Hefte as Fri- 

handelsforeningens Tidsflrift sees Programmet at være op

givet, og Formaalet i Lovens § 1 udtrykt i Almindelighed 

saaledes: „ved alle til Foreningens Raadighed staaende 

Midler at virke hen til at fjerne Hindringerne for den frie 

Udvikling af Handel, Skibsfart og Jndnstri"; men man 

er, paa Grlind af denne Udtrykkenes Almindelighed og de 

modstridende Udtalelser, i Uvished om, hvorledes Pro

grammet er modificeret, om i Retningen af de saakaldte 

moderate Frihandelsmænd, Ler vil sætte en sidste Frist for 

Beskyttelsestoldens Bestaaen, — med eller uben sorholds- 

viis Aftagen i denne Periode, — eller i Retningen af 

den bestaaende Toldlovgivnings gradevise Udvikling og 

saaledes i fulfcfomnieit Overensstemmelse med Regjeringen 

og det Standpunkt, som Foreningen af 1862 til den 

indenlandske Industries Fremme indtager. Ester Tids- 

striftets 2det og 3die Hefte maa det nu antages, at 

Foreningen i Principet har slUttet sig til den bestaaende 

Toldlovgivning, saa at Regjeringen, Frihandelsforeningen, 

'den gamle JndUstriforenings Majoritet og Foreningen af 

1862 til den indenlandske JndUstries Fremme fortiden 

ganske indtage samme Standpunkt. Dog kan neppe Nogen, 

efter hvad der foreligger, svare for at Stillingen ikke atter 

vil Uildergaae Forandring.

Imidlertid er dette Resultat ikke Uden Interesse og 

tilmed et Resultat, hvorved den sunde praktiske Sands 

feirer en stor Trinmph over eensidig Selvklogffab og 

taabelig Esterabelseslyst; men hvem kommer ikke ved denne 

SlUtning paa Frihandelssoreningens Stormløb mod den 

bestaaende Toldlovgivning uvilkaarlig til at tænke paa den 

gamle Historie om Bjerget, der efter store Anstrcengelser 

og Ophævelser fedte en komisk lille Minis?





Kritik
over

det i Frihandelsforeningens Tidsskrifts 2^ og 36ic 

Hefte optagne Forslag til en Toldtarif.





3 Frihandelsforeningens Tidsskrift, andet og tredie Hefte, 

er optaget en Artikel af Hr. H. T. om Toldtarifen i 

Overgangstilstanden, med særligt Hensyn til Industrien.

Skjsndt Redactemen af Tidsffriftet i denne Anledning 

udtaler, at hverken Frihandelsforeningens Bestyrelse eller 

dens enkelte Medlemmer tumie være forpligtede til at bære 

Ansvaret for eller at tiltræde Detaillen af et Forslag 

til en Toldtarif, som findes i Foreningens Tidsskrift, saa 

maa paa den anden Side hans samtidige Udtalelse om, 

at der som Betingelse for Optagelsen af de indsendte Artikler 

fordres, at de ere gjennemtrcengte af den Grnndtanke, som 

gaaer igjennem Frihandelsforeningens Bestræbelser, og at 

de arbeide frem mod det samme Maal som denne, give 

Hr. H. T.'8 Betragtninger over de Gr Undsætning er, 

der bor følges ved Udarbejdelsen af den Toldtarif, der skal 

aflose den iiuværenbe, og hans dertil knyttede Forslag til 

en f(laban Tarif, saamegen Betydning og Vægt, ligeoverfor 

den mellem Frihandelsforeningen og Foreningen af 1862 

til den indenlandske JndUstries Fremme hidtil herskende 

Meningsforskjel, at vi ikke have troet at burde lade denne 

Artikel i Tidsffriftet hengaae upaaagtet.

Li maa nemlig herefter ansee det som afgjort, at 

Frit-andelsforeningen nu har opgivet, det af Grosserer- 

Societets-Comitteen til Rigsraadet indgivne og andre lig-, 

nende radicale Forflag til en Toldtarif, og at den, eftersom 

Artiklen har flindet Optagelse i sammes Tidsflrift, tiltræder 

de af Hr. H. T. opstillede GrUndsætninger, som bor
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Løbc-^S i 
Regjcrings- 

udkastet.

2, 208,
211, 221,

268 og

269.

følges i en Toldtarif, der skal svare til Tidens forskjellige 

Krav, men paa den anden Side indbringe Statskassen 

omtrent det samme Belob som den NUvcerende Tarif; og 

da de fornævnte GrUndscetninger, saaledes som paaviist i 

den soranstaaende Artikel om Frihandelsforeningens Stand- 

pUnkt, falder sammen med Principet for den bestaaende 

Toldlovgivnings Udvikling, kunne vi, der indtage samme 

StandMnkt, iffun deri erklære os enig.

Men idet vi saaledes ikke have Noget at bemærke 

imod de af Hr. H. T. opstillede Principer for Udarbeidelsen 

af en saadan Tarif, i deres Almindelighed betragtet, fuime 

vi derimod ikke sige det samme om Forslaget til selve 

Tarifen, i hvilket han efter vores Formening ikke altid har 

holdt sig de af ham selv opstillede Regler efterrettelig eller 

været conseqvent i disses Gjennemsørelse, ligesom enkelte 

Forslag endog synes at være i aabenbar Strid med hans 

egne almindelige Udtalelser.

Li skulde derfor ikke her indlade os videre paa hans 

almindelige Betragtninger, men strax gaae over til Detaillen 

i hans Forslag til en Indførselstold tarif, idet vi ved 

hver enkelt Position ville Udtale vores Formening om 

samme og saavidt muligt begrllnde denne efter det fortiden 

foreliggende Materiale.

Til en Lettelse ville vi folge RegjeringsUdkastets Lobe- 

mlmmere, dog saaledes at vi, hvor enten Aarsagernes 

Lighed eller andre Grande tale derfor, Undertiden behandle 

flere Positioner under Eet.

Alun (Nr. 2), Salpeter (Nr. 208), raat urenset 

Glaubersalt, raat urenset suurt svovlsuurt Natron, raat 

urenset svovlsmirt Ammoniak og naturlig Magnesia (Nr. 

211), Soda (Rr. 221), raa Vimstem (Nr. 268) og 

Vitriol (Nr. 269), der i NegjeringsUdkastet ere ansatte 

til en Told as 0.25 ß pr. Pd., ere af Hr. H. T. sore- 

flaaede til Toldfrihed.
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Dette Forflag stemmer med Nigsraads - Udvalgets 
Betænkning, Undtagen for Salpeters Vedkommende, der , 
i Betænkningen er foreslaact ansat tit en Told af 0.5 ß | 
Vr. Pd. Vi maa i denne Henseende ganske tiltræde Hr. i 
<£). T. s Forslag, da vi ikke indsee, af hvilken Grand j 
Salpeter stal Undtages fra den for de andre til industrielt 
Brug bestemte Salte foreslaaede Toldfrihed, og da Be- 
tænkningen ingen Oplysning ineddeler i s aa Henseende.

Been og Tænder i Plader, raat tildannede 
Stykker deraf samt blot flaarne Hvalbarder og Fiffebeens- 
trevler har Hr. H. T. foreslaaet den i Regjeringsudkastet 
optagne Told af 7 ß pr. Pd. nedsat til 4 ß pr. Pd. af 
Hensyn til en af ham ligeledes foreslaaet Nedsættelse af 
Tolden for Dreierarbeide.

Idet vi ikke kunne være enige med Hr. H. T. i den 
af ham foreslaaede Nedsættelse af Toldeir for finere Dreier- 
arbeide (Rr. 28) af Grunde, som vi nedenfor nærmere ! 
filllle anføre, kunne vi heller ikke tiltræde hans Forflag I 
med Hensyn til Nr. 10. Len for de under denne Position ' 
faldende Halvfabrikata i Regjeringsudkastet ansatte Told 
svarer nemlig til den for grovt Dreierarbeide samt for for
arbejdet Træ under Nr. 261 i samme Udkast foreslaaede 
Told as / ß pr. Pd. og i dette Forhold bor der formeentlig 
ikke gjores nogen Forandring, saaledes som ogsaa erkjendes 
as Hr. H. iDct han ligeledes har foreslaaet Tolden 
for Nr. 261 nedsat til 4 ß pr. Pd. Men da vi ikke 
sinde denne sidste Nedsættelse motiveret, saaledes som vi 
paa sit Sted nærmere skulle paavise, kunne vi heller ikke 
af Hensyn til Nr. 261 gaae ind paa en Nedsættelse af 
Tolden for Nr. 10.

Men selv naar man ene tager Hensyn til Nr. 10, synes 
der heller ikke at være nogen tilstrækkelig GrUnd til den 
foreslaaede Nedsættelse. Ligesom nemlig Hr. H. T. vist 
er enig nied os at der under denne Toldsats ikke ffjuler

Lebe-^S i 
Regjerings

udkastet.

10.



Løbe-^IS i 
Regjerings- 

udkastet.

12, 13 og

20.
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sig nogen Beskyttelse for den indenlandske Industri, saa- 

! ledes er paa den anden Side en Told af 7 ß pr. Pd., der 

! ikke kan anslaaes høiere end til 3 å 6 pCt. as Varernes 

I Værdi, saa lav, at den, saalcenge de derunder faldende 

; Varer paa Grund af deres Sammenhæng med de ovenfor 

berørte Positioner ikke kunne ansættes til Toldfrihed, for- 

meentlig ikke godt kan sættes lavere, og vistnok heller- ikke 

kan siges at være til Byrde for den indenlandske Industri, 

saalcenge de tilsvarende Heelfabrikata ere belagte med en 

forholdsviis .høiere Told. Rigsraal s-Udvalget har heller 

ikke foreslaaet nogen Forandring ved denne Position.

At ansætte Blæk og Blækpnlver (Nr. 12; 1 Pd. 

Brutto 3 ß), Blank- og anden Lædersværte samt Skovox 

(Nr. 13; 1 Pd. Brutto 2 ß) og Bogtrykkersværte og al 

j anden Trykkersværte (Nr. 20; 1 Pd. Brutto 2 ß) til 

! Toldfrihed, saaledes som Hr. H. T. har soreflaaet, for- 

meentlig paa Grund af disse Varers ringe financielle 

- Betydning, gaaer vist ikke an, saalcenge de Raamaterialier, 

som anvendes til disse Varers Fabrikation, enten i det 

: Hele eller tildeels ere beskattede, saaledes som selv efter 

' Hr. H. T.s Forslag fremdeles vilde blive Tilfælde med 

Eddike, Farver, Gummi, Sirup eller Runkelroebcerme, 

: Beensort, Konrog m. m.

Om vi end med Hr. H. T. tunne være enige i, at 

1 en Toldtarif ikke bor indeholde nogen directe Beskyttelse 

! for den indenlandske JndUstri, saasremt saadant forovrigt 

var muligt, hvilket det vistnok ikke er, kunne vi paa den 

: anden Side ikke folge ham i at lægge den indenlandske 

, Industri Hindringer i Seien eller umuliggjere den, saaledes 

sonr Tilfældet vilde blive ved Optagelsen af nærværende 

। Forslag.

Saavidt os bekjendt har et lignende Forslag været 

bragt paa Bane i Rigsraadsudvalget, men blev forkastet 

efter Conference med Finantsministeren.
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Til den for Blegpulver eller Chlorkalk foreslaaede 

Toldfrihed, der ftemnicr med Rigsraadsudvalgets Be

tænkning, have vi intet at bemærke.

Disse 2de Positioner, i hvilke færdige finere kUnstige 

Blomster (Nr. 17) og Dele deraf som Materiale for 

Blomstersabrikation (Nr. 18) i Negjeringsudkastet ere an

satte til en Told as resp. 2 Rd. og 1 Rd. pr. Pd. har 

Hr. H. T. foreslaaet ansatte til en sættes Told af 32 ß 

pr. Pd.

Da dette Forslag staaer i Forbindelse med et af Hr. 

H. T. Pag. 86 i Tidsskriftet gjort almindelig Forslag 

om at 32 ß pr. Pd. Netto fastsættes som den hoieste Told

sats af hvilkensomhelst tør Bare, der indkommer i Embal

lage, saaledes at enhver Klarerer, ved at angive saadanne 

Varer til Fortoldning med 32 ß pr. Pd. Netto, uden 

nogensomhelst anden Control eller andet Eftersyn end 

Optagelse as Vægten kan hjemtage disse, ville vi forinden 

videre sorst nærmere betragte dette sidste Forflag.

Ester Hr. H. T.s Formening vilde en saadan For

anstaltning være til overordentlig Lettelse af Controlbyrden 

ikke alene ved Vareforselen over Grændsen og i det Hele 

for Reisende, men ogsaa ved ethvert betydeligere Toldsted, 

navnlig med Hensyn til ManUsacturvarer, ligesom han 

ikke tvivler vin at derved vilde kunne bespares c. 150,000 Nd. 

aarlig i Udgifterne til Toldvæsenet. Men da Forflaget 

gaaer Ud paa, at Tolden skal erlægges af Varens Netto

vægt, og da Hr. H. T. Pag. 93 siger, at han med 

Hensyn til Taraen for de Artiklers Vedkommende, der 

efter hans Forslag vedblive at være toldpligtige, i Eet og 

Alt henholder sig til RegjeringsUdkastet, indsees det virkelig 

ikke, hvorledes dette Forflag st'Ulde kunne gjennemsores ved 

en simpel Optagelse af Vægten af Emballagen med Varer, 

uden al Undersøgelse af Varens Beffafsenhed m. v. 

Ester RegjeringsUdkastet stal nemlig Taraen næsten i alle 

(2)
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Tilfælde, i hvilke Hr. H. T. har soreflaaet en Told af 

32 ß pr. Pd. Netto for tørre Varer, just alene gives 
efter Undersøgelser, saasom for kunstige Blomster (Nr. 17 
og 18), Fjer til Pynt (Nr. 55), Arbeider af italiensk 
Straa (Nr. 60), Hatte etc. af andet Straa (Nr. 62), 

Fodtoi (Nr. 64 og 65), Arbeider af Mmneflehaar 
(Nr. 91), andre Hatte end lakerede etc. (Nr. 95 og 96), 

samtlige ManUfacturvarer til 32 ß pr. Pd., raa Silke 

(Nr. 212) og Handsker (Nr. 218); og Undersøgelsen af 

Varen vil saalcdes ikke engang efter hans eget Forslag kunne 
bortfalde med Hensyn til de Varer, der cre eens beskattede, 

og med Hensyn til andre Varer, der cre lavere beskattede 
end 32 ß pr. Pd. Netto, kan han være overbeviist om, at 
selv oni Forslaget ikke stødte paa Vanskeligheder med Hensyn 

til Taraen, vilde dog ingen Klarerer benytte sig af den 

ham givne Tilladelse, naar han derved vilde komme til at 

betale mere Told, end dersom han udstedte en speciel 
Fortoldnmgsangivelse. Hr. H. T. maa fun kjende lidt 

til den Smaalighed, der ved Toldklareringer Udvises af 
mange Klarerende, naar han antager, at disse vilde være 
saa genereuse at fortolde en Bare med 32 ß pr. Pd., der 

ester Tarifen t. Ex. kim svarede 8 ß pr. Pd. alene for 

at Undgaae Varens Undersøgelse af Toldopsynet. Vi maae 
derfor ikke alene an see dette Hr. H. T.'s Forslag, saaledes 

som det foreligger, for praktisk uigjennemfsrligt, navnlig 

med det af ham tilsigtede Resultat, men endogsaa for at 

være uden nogen Betydning paa Grmld af den ringe 

Anvendelse, der i det Praktiske vilde blive gjort af en 

saadan Tilladelse, selv om den lod sig gjennemfore.

Naar Hr. H. T. mener, at der ved hans Forslag 
vilde kunne bespares 150,000 Rd. i Udgifter til Told

væsenet, kunne vi ikke andet end onsle, at han nærmere 

vilde paavise dette, saaledes som han har lovet. Vi kunne
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idetmindste ikke indsee, hvorledes en saadan Besparelse 

derved kunde opnaaes.
Da vi saaledes ikke knnne gaae ind paa Hr. H. T.'s 

Forslag om at tillade Klarereren at fortolde hvilkensomhelst 

tor Vare, der indkommer i Emballage, med 32 /? pr. Pd. 

Netto, Uden nogensomhelst anden Control eller andet 
Eftersyn end Optagelse af Vægten, er det en Selvfølge, 
at vi heller ikke fuime erklære os enige med ham i saa- 
danne af ham foreslaaede Forandringer i RegjeringsUdkastet, 
hvis eneste eller fornemste Motiv Gjennemforelsen af 

bemeldte Forslag antages at have været. Dette er navnlig 

Tilfældet met> flere af ham foreslaaede Toldnedsættelser til 

32 ß pr. Pd., til hvilke vi ikke knnne udfinde anden rimelig 

Grand end den, at de have været nødvendige til For
slagets Gjennemforelse, hvor umotiverede de sorovrigt end 
kunne' være. Ligeledes har det været en Nødvendighed 
for ham i mange Tilfælde at forandre Fortoldningsnormen 

sra Stykketal til Vægt, hvorved Toldens Forhold til 

Værdien ofte er blevet forrykket, og andre Ulemper frem- 

kaldte. Dog alt dette skulle vi nærmere berøre ved hvert 

enkelt Forslag.
I Henhold til Foranstaaende kunne vi saaledes ikke 

tiltræde Forslaget om at slaae Nr. 17 og 18 sammen til - 

en fælles Toldsats af 32 ß pr. Pd. hvorved endvidere : 
vilde fremkomme den Ubillighed mod den indenlandske - 

Blomsterfabrikation, at Materialet ansattes til samme . 
Told som det færdige Fabrikat. Ligesaalidet sinde vi, at ' 

der i det Hele er Grund til yderligere at nedsætte Tolden 

for færdige Blomster end alt fleet i RegjeringsUdkastet 

(for Tiden svare de fleste Under Nr. 17 faldende Blomster 

5 Rd. pr. Pd. Netto foruden 6 pCt. Sportler deraf), og 

det saameget mindre som Tarifcommissionen i sin Be

tænkning Pag. 3 endog foreslog Tolden forhøjet fra 2 Rd. 

pr. Pd. Netto til 2 Rd. pr. Pd. Br»tto.
(2*)
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Rigsraadsndvalget har ingen Forandringer foreflaaet 

i disse Positioner.

Tolden for Blyantspenne, Redkridts- og andre Kridt

penne foreflaaer Hr. H. T. forhoiet fra 5 ß til 6 ß 

pr. Pd. af Hensyn til hans Forflag om en lignende For- 

; hoielse af den i RegjeringsUdkastet optagne Told for finere 

Malervarer (Nr. 52). Men da vi ikke fimne tiltræde 

Forslaget med Hensyn til Malervarer (vide nedenfor), 

kunne vi altsaa heller ikke af dette Hensyn gaae ind paa 

en Toldforhøielse for denne Tarifposition, hvorved Tolden 

for de simple Tommermandsblyanter, der ogsaa falde der- 

Under, og for hvilke den UUvcerende Told af 2 Rd. 64 /? 

pr. 100 Pd. svenden 6 pCt. i Sportler allerede er blevet 

betydeligt forhoiet ved Udkastet, endnu yderligere vilde for- 

hoies.

Bonmld (Nr. 21), Hamp etc. (Nr. 93), Hor 

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

H. T. foreflaaede til Toldfrihed overeensstemmende med 

Rigsraadsudvalgets Betænkning, og ere vi deri enige med 

ham.

Den i RegjeringsUdkastet for Borstenbinderarbeide i 

• Forbindelse nled Upoleret cg Ulakeret Træ eller med Jern 

opforte Told as 4 ß pr. Pd. har Hr. H. T. foreflaaet 

nedsat til 2 ß pr. Pd. med den Bemærkning, at henne 

; Position, Uagtet dens sinantsielle Ubetydelighed, ikke kan 

: frigives af Hensyn deels til Industrien og deels til 

' Dreierarbeide.

Idet vi tiltræde denne Hr. H. T.s Bemærkning 

! kUnne vi derimod ikke sinde, at der er Anledning til at 

i nedsætte Tolden fra 4 ß til 2 ß pr. Pd. eller med 50 

I pCt. En Told af 4 ß pr. Pd. udgjor nemlig ikke mere 

i end ca. 6 pCt. Derimod lnaae vi ansee det for hensigts

mæssigt og praktisk, at Tolden for dette Borstenbinder-- 

arbeide fastsættes til samme Størrelse som for de simplere
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Arbeider af Jern og af Træ resp. ander Nr. 178 og 

under Nr. 262; med hvilke de nærmest ere at sætte i 

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

os at foreflaae.

Naar Hr. H. T. har foreslaaet den i Regjerings- 

udkastet optagne Told for siint Borstenbinderarbeide (Nr. 

24) og for fünt Dreierarbeide (Nr. 28) af 16 ß 

Pr. Pd. nedsat til 8 ß pr. Pd., knnne vi til dette 

Forflag ikke Udfinde andet Motiv, end en Tilbøjelighed 

hos Forflagsstilleren til at foreflaae Forandringer i Ud

kastet, ndm Hensyn til om disse kunne ansees hensigts

mæssige, og uden at Undersøge Følgerne af saadanne 

Forslag. I det Praktiske vil dette Forflag nemlig medføre 

mange Vanskeligheder, da en stor Deel af de Under disse 

2de Positioner faldende Varer ofte ere af en saadail 

Beskaffenhed og saaledes Udstyrede, at det for Toldopsynet 

vil være vanskeligt og ofte umuligt at afgjore, vin de ere 

Galanterivarer, og fom saadanne flulle fortoldes med 16 ß 

pr. Pd., eller om de stalle henseres under Nr. 24 og Nr. 

28 til en Told af 8 ß pr. Pd. efter Hr. H. T.'s Forslag. 

Disse Vanskeligheder har man ved Regjeringsudkastet sogt 

at fjerne ved at ansætte alle med Galanterivarer beslægtede 

Barer, og derfor ogsaa Nr. 24 og Nr. 28, til samme 

Told som Galanterivarer, nemlig 16 ß pr. Pd., og deri 

bor man vist ikke gjore nogen Forandring Uden særdeles 

paatrængende Nødvendighed. Men en saadan Nødvendig

hed kan formeentlig ikke siges at være tilstede med Hensyn 

til disse 2de Positioner. I Regjeringsudkastet er den mi= 

værende Told for de derunder faldende Varer nemlig 

allerede betydeligt nedsat, for Nr. 24 fra 24 ß pr. Pd. 

og for Nr. 28 fra resp. 16 ß, 1 Rd. 64 ß øg 32 ß 

pr. Pd., alt forufcen 6 pCt. i Sportler, til 16 ß pr. Pd., 

og der synes derfor for Dieblikket ikke at være Anledning 

til at gaae yderligere ned.

Lobe-^e i 
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I H enhold til det Foranslaaende m aae vi derfor er

klære os im od dette Forflag.

I  Regjeringsndkastet er Tolden  for Cacao etc. (N r. 25)  

og for raa K affe (N r. 115) ansat til 3.5 /? pr. Pd. og  

for brændt K affe etc. (N r. 116) til 4 ß pr. Pd. D isse 

Positioner har H r. H . T. foreflaaet til resp. 5 ß og  

6 ß pr. Pd.; m en da denne Told m aa arlsees som den  

hm este, hvortil disse V arer tor ansættes, saafrem t m an  

ikke ved Jndsm U glinger eller ved A nvendelsen af (Surrogater 

vil udsætte sig for at tabe den tilsigtede større Indtægt, 

kunne vi af H ensyn til Finantsm inisterens U dtalelser i 

Rigsraadet, ifolge hvilke han for Tiden ikke ønsker at gaae  

til det Y derste, m ed H ensyn til disse V arers Beflatning, 

for i paakom m ende Tilfæ lde at have cn U dvei aaben til 

Tilvejebringelsen af cn forøget Indtægt, ikke tiltræde dette  

H r. H . T.'s Forslag, og m ane  derfor slutte os til N igsraads- 

ndvalget, der har foreflaaet en tioü) af resp. 4 ß pr. Pd. 

for N r. 25 og N r. 115 og 4.5 ß pr. Pd. for N r. 116.

N aar H r. H . T. foreflaaer den i Regjeringsudkastet 

optagne Told af 7 ß pr. Pd. for Cacaom eel etc. (N r. 26), 

alle i Sodm e, Spiritus syltede Frugter etc. (N r. 68), 

V iindrUer (N r. 73), K ager etc. (N r. 117), herm etisk  

lukkede Spisevarer (9tr. 223) og Copillair-, M orbær- ete. 

Sirup (N r. 239) forhoiet m ed 1 ß pr. Pd., da kunne  

vi ikke see anden G rand til dette Forslag end en Jagen  

efter at forandre U dkastet, idet finantsielle H ensyn itke 

kunne have været det ledende for H r. H . T., da For- 

hoielsen for sam tlige disse 6 Positioner ester hans egen  

Calcnle ikke kan anslaaes til m ere end 3,092 Rd. V i 

fiuuie derfor ikke tiltræde Lette Forslag.

D a vi, som ovenfor bem ærket, ikke kunne gaae ind  

paa H r. H . T.'s Forslag om Forhoielse as Tolden for 

brændt K affe og Cichorie til 6 ß pr. Pd., kunne vi heller 

ikke optage hans Forslag om at sorhoie den i Regjerings-
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udkastet foreslaaede Told as 1 ß pr. Pd. for Cichorierodder 

til 1.5 ß pr. Pd.

Ved en saa betydelig Forhøjelse af Tolden for Cichorie

rodder, der nu kun svare 32 ß pr. 100 Pd. foruden 

6 pCt. Sportler, Udsætter man sig ogsaa let for at frenr- 

kalde Dyrkningen af Cichorierodder her i Landet, i en 

storre Grad end nu er Tilfælde, hvorved den hele Told

indtægt as denne Artikel kunde gaae tabt.

Forovrigt bemærkes, at Grosserer-Societets-Comitteen 

i sit til Rigsraadet indgivne Forflag til en Toldtarif, 

fljondt den deri ogsaa foreflog Tolden for Cichorie forhoiet 

til 6 /? pr. Pd., desuagtet ikke dristede sig til at foreslaae 

Tolden for Cichorierodder forhoiet over 1 ß pr. Pd.

Hr. H. T.'s Forslag om at fortolde Paraplnier og 

Parasoller efter Vægt istedetfor efter Stykketal, som forc- 

slaaet i Regjeringsudkastet, staaer i Forbindelse med det 

ovenfor berørte, af ham stillede Forslag om en hoieste 

Toldsats af 32 ß pr. Pd. for alle tørre Varer i Emballage. 

For at UUdgaae Undersøgelsen, var det nemlig nødvendigt, 

at alle tørre Varer fortoldedes ester Vægt, sorat man 

tunte være sikker paa, at der i Emballagen ikke ogsaa 

fandtes tørre Varer, som i Tarifen vare ansatte til Told 

efter Stykkctal, og at Tolden efter Stykketal, reduceret 

tU Vægttold, ikke oversteg 32 ß pr. Pd. Netto. Ta vi 

ovenfor have paaviist det Upraktiske og uigjennemsorlige ved 

bemeldte Forslag i Almindelighed, bortfalder saaledes med 

det samme Granden til den foreflaaede Forandring i 

Fortoldningsnormen for ParaplUier og Parasoller.

Det er af Hr. H. T. bemærket i Tidsskriftet Pag. 

97, at Tolden paa Viin egnede sig til Forhoielse, men at 

en Tractat mcD Frankrig for Tiden er til Hinder derfor. 

Dette forholder sig dog ikke ganfle saaledes. Der existerer 

nemlig ikke nogen saadan Tractat med Frankrig med Hen

syn til Viin, derimod er det bekjendt not, og fremgaaer

i 29 og 30.

i

33, 34, 35

36, 37 og

38.
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tildeels ogsaa af Anmærkningerne til det Rigsraadet i 

' 1858 forelagte Tarifudkast, sammes Pag. 5, at Tolden

saavel for Viin som for Sprituosa paa Flafler i det 

Tarifcommissionen i sin Tid forelagte Udkast var ansat 

til en heiere Told end i RegjeringsUdkastet af 1862, men 

at Regjeringen efter Forhandlingerne med Commissionen 

af almindelige Grunde fandt sig foranlediget til at 

nedsætte Tolden for disse Varer til det Belob, der nu er 

optaget i Udkastet af 1862. Disse almindelige Grunde 

vare ikke nogeil Traetat mel) Frankrig, men derimod 

Reklamationer, der bleve gjorte fra Frankrigs Side med 

; Hensyn til den paatænkte Forhoielse af den nilværende 

; Told for disse Varer, og angik ikke alene Viin men ogsaa 

andre Spirituosa. Da det ikke er rimeligt, at Regjeringen 

i den nærmeste Fremtid kan ignorere disse Reclamationer, 

vil der saaledes ligesaa lidet kunne være Sporgsmaal om 

at sorhoie Tolden for Spirituosa som for Viin, og der 

kan derfor ingen Regning gjores paa Len af Hr. H. T. 

' ved Forhoielsen af Tolden for Spirituosa calcnlerede

Meerindtcegt.

Forsaavidt Hr. H. T. har foreslaaet Tolden for de 

under denne Position faldende Fisk nedsat fra 0.3 ß til 

' 0.25 ß pr. Pd. Brutto, La funne vi i denne Henseende 

ikke andet end give ham Medhold, idet vi endog helst saae 

: at ten hele Position ansattes til Toldfrihed. Den vigtigste 

; Artikel, som falder derunder, er nemlig saltet Sild, og 

! stjondt den nuværende Told for saltet Sild (circa 0.339 ß 

pr. Po. Brutto) allerede ved RegjeringsUdkastet er blevet 

; noget nedsat, stemmer denne Artikels Toldpligtighed dog 

' ikke med den Fremgangsmaade, der i Udkastet er anvendt 

med Hensyn til andre Fornodenhedsgjenstande, der endog 

ikke kunne siges at have en saa Udbredt Anvendelse som 

saltet Sild. Men paa den anden Side indsee vi vel, at 

foruden de sinantsielle Grunde, der funne anføres mod
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denne Vares Toldfrihed, lægger Salttolden i Særdeleshed 

Hindringer i Seien derfor.

Hr. H. T.'s Forflag om at ansætte Farvetræ og 

Farvebark etc. (Nr. 50) og Garvestoffer (Nr. 77), der 

i RegjeringsUdkastet ere ansatte til 0.15 ß pr. Pd., til 

Toldfrihed, hvilket Forslag (lemmer med Nigsraadsndvalgets 

Betænkning, kunne vi ikke andet end give Medhold.

Tolden i RegjeringsUdkastet for Carmin, Cochenille 

etc. (Nr. 51) og før andre blaa Farver etc. (Nr. 52), 

foreslaaer Hr. H. T. forhoret fra resp. 14 ß og 5 ß 

pr. Pd. til resp. 16 ß 03 6 /? pr. Pd. Til denne For

højelse kUNne vi i Hr. H. T.'s Bemærkninger ikke udfinde 

andet Motiv end det, at han betragter Tolden for Farve

stoffer som udelukkende fiinantsiel (Pag. 72 i Tidsskriftet) 

og for Nr. 52's Vedkommende maaflee den af ham fore- 

slaaede Forhøjelse af Spiritustolden.

Men ligesom der mulig kunde være forskjellige Meninger 

om denne Tolds Natnr, — saavidt os bekjendt, foroslog et 

Mindretal i Nigsraadsudvalget disse 2de Positioner til 

Toldfrihed, og ansaae dem saaledes ilke for at være af en 

Udelukkende finantsiel Beskaffenhed —, saaledes synes det 

heller ikke ganfle at stemme ined Hr. H. T.'s Betragtning 

af Toldeil for Farvestoffer som en udelukkende finantsiel 

Told, at han selv, som foran anført, har foreflaaet en 

betydelig Deel Farvestoffer, navnlig alle dem, der falde 

Under Nr. 50, til Toldfrihed. Dernæst have vi allerede : 

paaviist, at der for Tiden ikke godt kan være Tale om 

nogen Forhøjelse af SpiritUstolden, og vi funiie derfor 

ikke ansee Len foreflaaede Forhøjelse af Tolden for Nr. 51 

og 52 for tilstrækkelig motiveret. Tolden for de under 

Nr. 51 faldende Artikler Udgjor alt efter Udkastet fra 6 

til 18 pCt. af Værdien og for dem under Nr. 52 endog 

fra 9 til 38 pCt., faa at der heller ikke fra Forholdet 1

50 og 77.

LI og 52.
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55.

57.

mellem Varernes Værdi og Tolden synes at kunne hentes 

nogen GrUnd til at sorhoie Tolden for disse Positioner.

Dersom Hr. H. T. derimod havde foreflaaet Tolden 

for de Under Nr. 52 faldende, i Olie retilte, Malervarer 

nedsat paa GrUnd af hans senere Forslag om Toldfrihed 

for alle Olier, hvilket Forslag vi forovrigt ikke tiltræde, 

saa havde han dog været conseqvent, men til en Forhøjelse 

mangler der efter vores Formening ethvert Motiv.

Rigsraadsudvalget har i sin Betænkning heller ikke 

foreflaaet nogen Forandring i disse 2de Positioner.

Den i RegjeringsUdkastet optagne Told for Fjer og 

Dllun til Pynt (Nr. 55) af 2 Rd. .pr. Pd. foreslaaer 

Hr. H. T. nedsat til 32 ß pr. Pd. Men da dette Forslag 

flatter i Forbindelse med og er en conseqvent Folge af hans 

tidligere berørte Forslag om en hoieste Toldsats af 32 ß 

pr. Pd. for alle terre Vægtvarer, hvilket Forslag vi af de 

ved Positionen „Blomster færdige" (Nr. 17 og 18) an

førte Grande ikke have kunnet gaae ind paa, kunne vi 

selvfølgelig heller ikke tiltræde et Forflag om af Hensyn 

dertil at lledsætte Tolden for Fjer og Dnun til Pynt til 

32 ß pr. Pd. Vi maae derfor fastholde Udkastets Forslag 

om en Told af 2 Nd. pr. Pd., og det saameget mere, som 

vi ikke have anseet en Nedsættelse af den i Udkastet optagne 

Told for kunstige Blomster (Nr. 17) af 2 Rd. pr. Pd. 

for nødvendig, da disse 2de Positioner bor airsættes til 

samme Told, for at Undgaae de Vanskeligheder, der ellers 

kande opstaae med Hensyn til Afgjorelsen as, hvorvidt en 

Vare skulde fortoldes som kunstige Blomster etter som 

Fjerpynt.

Overensstemmende med RigsraadsUdvalgets Betænk

ning har Hr. H. T. foreflaaet Matter til Pakning, der i 

Regjeringsudkastet ere ansatte til cn Told as 0.25 ß pr. Pd., 

til Toldfrihed, hvilket Forslag vi tiltræde, da disse Matter
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hm ere en Pakgjenstand, der allerede fordyres betydeligt 

ved Transporten hertil.

Men naar han tillige foreflaaer alle andre groveste 

flettede Arbeider, som falde Under Nr. 58, og i Regjerings- 

Mastet ere ansatte til en Told af 0.75 ß pr. Pd., til 

Toldfrihed, da troe vi at han gaaer fvr vidt, og at han 

ikke ganske har overveiet, hvilke Varer han saaledes fore- 

slaaer til Toldfrihed.

De vigtigste Jndforselsartikler, som falde Under 

Nr. 58, ere nemlig GUlvmatter, grove Foderkurve as 

Straa og uafbarket Knrvemagerarbeide, hvilke samtlige 

tillige ere Gjenstande for den indenlandffe Haandværksdrift, 

og vi kunne ikke nægte, at det synes os betænkeligt at 

betage Haandværksdristen den ringe Beskyttelse, der med 

Hensyn til disse Varer ligger i en Told as 0.75 ß pr. Pd. 

saalcenge man crtjcitter, at man ikke endnu bor betage den 

storre indenlandste Jndnstn enhver Beflyttelse, og derfor : 

har ladet den beholde en Rest af Beflyttelse tilbage, der i 

i mange Tilfælde er langt storre end den, der her kali i 

være Tale om.

Den Indvending, man mulig vil gjore os, at den 

indenlandste Haandværksdrift nemlig ikke behøver at befrygte 

en Concurrence med Udlandet med Hensyn til disse grove 

Varer, selv om de ere toldfrie, paa Grund as de med 

deres Transport forbundne betydelige Fragtomkostninger, 

passer maaskee paa den soværts Indførsel, fljondt ikke 

engang i alle Tilfælde, f. Ex. fra Sverrig, men under 

ingen Omstændigheder paa Indførselen over den holsteenske 

Landgrændse.

Vi troe derfor at butte fastholde Udkastets Tarifering 

af disse Varer, og det saa meget mere som Rigsraads- 

nhvalget heller ilke har foreflaaet nogen Forandring i denne 

Position, og det uagtet et lignende Forslag som Hr. H. T.'s, '
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saavidt os bekjendt, har været bragt paa Bane ved Ud

valgets Forhandlinger.

59, 60,61, Med Hensyn til de finere flettede Arbeider foreslaaer 

62 og 63. Hr. H. T. Hatte og Huer af saakaldet italiensk ©tract 

eller flækket andet Straa (Nr. 59, i Udkastet 1 Stk. 40 ß"), 

flaaede sammen met andet Arbeide deraf (Nr. 60 i Ud

kastet 1 Pd. 64 ß) til eii fælles Told af 32 ß pr. Pd., og 

ligeledes Hatte, Huer, Hatteformer, Hattepulle og Hatte

skygger, baade naar de ere sammensyede (Nr. 61 i Ud

kastet : 1 Pd. 64 ß), og naar de ikke ere sammensyede, 

samt Agrements, Borter, Fletninger, Lidser og deslige 

(Nr. 62, i Udkastet: 1 Pd. 24 ß), samtlige af Bast, Ror, 

Siv, etc. eller andet Straa end saakaldet italiensk Straa 

og flækket Straa, ansatte til en fcelles Told af 32 ß pr. Pd., 

men derimod andre finere flettede Arbeider af de sidst- 

: nævnte Materialer (Nr. 63, i Udkastet: 1 Pd. 10 ß) til 

en Told af 8 ß pr. Pd.

Hele dette Forflag, med Undtagelse af Toldnedsættelsen 

for Nr. 63, hvorom nærmere nedenfor, hænger sammen 

med Hr. H. T.'s af os tidligere imodegaaede almindelige 

Forslag om en hoieste Toldsats as 32 ß pr. Pd., og lige- 

som der af ham ikke ere anførte andre ©rimte for Forflaget, 

saaledes have vi heller ikke været i Stand til at kunne Ud

finde saadanne. Han bemærker nemlig selv, at Forslaget 

er uden sinantsiel Betydning; det kan altsaa ikke have 

। været finantsielle Hensyn, der have ledet ham, og at For

slaget ikke er fleet af Hensyn til den indenlandske Industri, 

fremgaaer deraf, at han foreslaaer Hatte og Huer as s. L 

italiensk Straa eller flækket andet Straa stillede lige med 

andet Arbeide deraf, altsaa ogsaa med Flcetningerne ete., 

og Hatte, H»er etc. af de andre Materialer, naar de ere 

i sammensyede, ligeledes stillede lige med Fletninger, hvilket 

i aabenbart ikke kan være i Industriens Interesse. Dernæst 
‘ fremkommer den Besynderlighed af dette Forflag, at de
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fineste Hatte af italiensk Straa ikke vilde blive høiere be- 

stattede end de allersimpleste Hatte as Bast, uflækket andet 

Straa, etc., medens Forhøjelsen fra 24 ß til 32 ß pr. Pd. 

for disse sidstes Vedkommende, der navnlig i HertUg- 

donunerne brnges meget af Landalmuen, vilde blive meget 

byrdefuld for Consumenterne.

Idet vi saaledes ikke knnne flutte os til den af ham 

soreslaaede forandrede Tarifering af RegjeringsUdkastets 

Nr. 59—62 ind., skulle vi gaae over til Forflaget om 

en Nedsættelse af Tolden for Nr. 63 fra 10 ß tü 8 ß 

pr. Pd., hvilket Forslag forekommer os, mildest talt, nfor- 

klarligt ligeoverfor hans Forflag til de foregaaende Positioner. 

Han foreslaaer nemlig Tolden for Nr. 62 sorhoiet fra 24 ß 

til 32 ß pr. Pd. og for Nr. 63 derimod nedsat fra 10 ß 

til 8 ß pr. Pd., eller med andre Ord Tolden sor Hatte, 

Huer, Hatteformer, HattepUlle og Hatteskygger, der ikke 

ere sammensyede, samt for Agrements, Borter, Fletninger, 

Lidser og deslige, af Uflækket andet Straa end italiensk 

Straa, af Bast, Siv, tykke brede Spaan, uflcekkede Ror 

etc. sorhoiet med 8 ß pr. Pd., medens han samtidig foreslaaer 

Tolden for andre sine flettede Arbeider af samme Materiale 

nedsat med 2 ß pr. Pd. hvilket dog synes temmelig in- 

conseqvent. Vi maa derfor antage, at Hr. H. T. har 

overseet, at der Under Nr. 63 falder en stor Mænge 

andre Varer end Kurvemagerarbeide saasom: Klokkestrenge, 

Bordmatter, Bordbrikker, Tofter og Sko, forUden en 

Masse andre Artikler, og at det ene har været hans 

Hensigt at komme KUrvemagerne tillivs, ligesom ved hans 

foran berorte Forslag til Nr. 58. Men vi fuune da 

berolige ham nied, at den nilvcerende Told for det finere 

KUrvcmagerarbeide alt ved RegjeringsUdkastets Tarifering 

er saa betydeligt nedsat, at man vistnok ikke Uden Ubillighed 

kan' nedsætte den yderligere. For Tiden ndgjor nemlig 

Tolden for afbarket Kmvemagerarbeide 10 Rd. 60 ß pr.
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100 Pd. og for det flækkede endog 60 Rd. pr. 100 Pd., 
alt foruden 6 pCt. Sportler deraf, saa at den ved Ne- 
gjeringsudkastet er nedsat med resp. 0.6 ß og 51.056 ß 
pr. Pd. Sees der nu hen til, at afbarkede Vidier selv 
efter Hr. H. T.'s Forslag fremdeles blive toldpligtige 
(Nr. 259: O.i ß pr. Pd.), maa det vist indrømmes, 
at den Beskyttelse for den indenlandske Industri, og navnlig 
for det flækkede Kurvemagerarbeide (hvoraf der omtrent 
indfores lige saa meget som af det afbarkede), der ligger i 
en Told af 10 ß pr. Pd. er saa ringe, at den ikke trænger 
til nogen Formindskelse. At adskille det flækkede Knrve- 
magerarbeide fra det alene afbarkede, saaledes som nu er 
Tilfælde, og ansætte det afbarkede til den af Hr. H. T. 
foreslaaede Told af 8 ß pr. Pd., kan ikke tilraades, da man 
derved igjen vilde fremkalde de Vanskeligheder i Praxis som 
nu sinde Sted, og som man har sogt at iindgaae ved Ud
kastets Tarifering, idet man har ansat flækket Kttrvemager- 
arbeide og afbarket Kurvemagerarbeide, der ofte vanskelig 
kan skjelnes fra hverandre, især naar Baren bestaaer baade 
af flakkede og as uflækkede Bidier, ilden at nogen af dem 
kan siges at ndgjore dm overvejende Deel, til een og 
samme Told.

Vi kunne derfor ikke gaae ind paa den foreslaaede 
Nedsættelse af Tolden for Nr. 63.

Tolden for Fodtoi i Forbindelse med Læder og med 
Overtoi, heelt eller tildeels af Silke, (Nr. 64) soreslaaer 
Hr. H. T. iredsat fra 48 ß til 32 ß pr. Pd. og saa
ledes stillet lige med Fodtoi i Forbindelse med Læder, 
hvis Overtoi ikke bestaaer heelt eller tildeels af Silke 
(Nr. 65).

Da dette Forslag staaer i Forbindelse med hans 
almindelige Forstag om 32 />'s Satsen som hoieste Told
sats for terre Varer i Emballage, samt med dm af ham 
senere foreslaaede Toldnedsættelse for Silkevarer, som vi
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heller ikke knnne gaae ind paa, knnne vi selvfølgelig ikke 

tiltræde nærværende Forslag med Hensyn til Fodtoi.

Naar Hr. H. T. foreslaaer den i RegjeringsUdkastet 

optagne Told af 0.8 ß pr. Pd. for tørrede Frugter og 

torrede Orcmgefkatter nedsat til 0.75 ß pr. Pd., La nraae 

vi tilstaae, at vi virkelig ikke funne indsee Grunden til dette 

Forslag, hvorom ingen Oplysninger findes i hans Be

mærkninger. Havde han derimod soreflaaet Tolden for 

disse Varer forhotet, saaledes som skeete i Grosserer- 

Societets -Comittcens Forslag til en Toldtarif, og som 

det skal have været bragt i Forslag ved Forhandlin

gerne i RigsraadsUdvalget, da kunde vi have forstaaet 

hans Forflag og sandet det stemmende med hans Ud

talelser paa andre Steder i Tidsskriftet, idet Beflatningm 

af disse Varer aabenbart ene har en finantsiel Charakteer 

og aldeles ikke kan siges at indeholde nogen Beskyttelse for 

Jndnstrien, ligesom der ogsaa, utcn at man behøvede at 

befrygte Indsmugling eller Aftagen i Confttmen, godt 

kUnde lægges cn høiere Told end 0.8 ß pr. Pd. paa disse 

Varer, blandt hvilke torrede Blommer, Rosiner og 

Corender danne Hovedindførselen (af Blommer ca. 2,284,030 

Pd. og af Rosiner og Corender ca. 2,360,000 Pd. 

aarlig), og for hvilke en Told af 0.8 ß pr. Pd. ikke 

Udgjor mere end fra 4 til 10 pCt. I det Tarif- 

commissionen i sin Tid forelagte Udkast var Tolden for 

disse Varer derfor ogsaa ansat til 1.3 ß pr. Pd., men 

senere sandt Regjeringen sig ifolge Anmærkningen til Ud

kastet as 1858 Pag. 6 as almindelige Grnnde (der vare 

franste Reclamationer, ligesom med Hensyn til Tolden 

paa Viin og Spirituosa) foranlediget til at nedsætte Len 

til 0.8 ß pr. Pd. Da det herefter ikke er sandsynligt, 

at der for Tiden kan ventes opnaaet en Forhoielse af 

Tolden for Nr. 66, maae vi fastholde Udkastets Forstag,
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84.

idet vi paa ingen Maade finite erkjende, at der er An

ledning til yderligere at nedsætte denne Told.

I RegjertngsUdkastet er Under Nr. 84 Beeg, Terpentin, 

almindelig bruUn og gnul Harpix, navnlig til Dlbrygning, 

forubeit flere andre Varer, hvoriblandt ogsaa Præparater 

af Asphalt eller Harpix, blandet med Leer, Sand p. p. 

ansatte til en Told af 0.25 ß pr. Pd.

Hr. H. T. foreslaaer disse Varer ansatte til Told

frihed, formeentlig fordi han henfører dem til de Naa- og 

Halvraastoffer, der ere nødvendige for den indenlandffe 

JndUstri, og for hvilke Tolden derfor efter hans For

mening bor frigives (vide Tidsskriftet Pag. 70). Men dette 

! kan ingenlUnde siges at være Tilfældet med alle de ander 

' Nr. 84 faldende Varer, hvoraf en stor Deel maa be- 

' tragtes font suldfcerd-ge Fabrikata, saasom Præparaterne 

i t. Ex. Asphaltfliser, Jldsteen og Fyrtændere med flere, 

■ ligesom Toldfrihed for Harpix til Dlbrygning heller ikte 

: synes at stemme med Hr. H. T.'s Udtalelser i Tids- 

j skriftet Pag. 71, hvor det hedder: „Det Samme" (beholde, 

! ja maaskee endogsaa sorhoie Indførselstolden) „gjelder 

' endvidere om saadanne Naa- eller Halvraastoffer, der 

; tjene en Industrigreen, hvis Product egnede sig til en 

! langt betydeligere ProdUctionsstat end Tolden af Aaa- 

■ stoffet, sacrledes t. Ex. Humle og Gjær i Forhold til Dl", 

1 og med hans senere Forstag om at sorhoie Tolden paa 

Humle. Hvad Beeg og Terpentin angaaer, da Udgjor 

en Told af 0.25 ß pr. Pd. ikke mere end resp. ca. 

5 pCt. og 3 pCt. af Værdien, og kan saaledes ikke siges 

; at være trykkende for den indenlandffe JndUstri, ligesom 

disse Artikler ogsaa efter de af Hr. H. T. Pag. 71 op

stillede Principer synes at maatte henregnes til saadanne 

Raa- og Halvraastoffer, hvis Toldfrihed vel vilde være en 

i vis Industri til Fordeel, men for hvis Vedkommende det 

finantsielle Hensyn bor have Overvægten. Vel har Sporgs-
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rnaalet ikke stor Betydning i finantsiel Henseende, da det 

hele Belob, der kan gjores Regning paa som Indtægt af 

Nr. 84, ikke kan anslaaes høiere end til ca. 3,400 Rd., 

men desnagtet troe vi dog, at det er conseqvent og rigtigt 

at fastholde Regjeringsudkastets Forslag, og det saa meget 

mere, som Rigsraadsudvalget ikke har foreflaaet nogen 

Forandring i denne Position og saaledes heller ikke har 

troet at kunne stille de derunder faldende Varer lige med 

de af Samme til Toldfrihed soreslaaede Raa- og Halv- 

raastoffer.

Hr. H. T. foreflaaer den i Regjeringsudkastet for 

Tjære optagne Told nedsat fra 56 ß til 48 ß pr. Tonde. 
Motivet til dette Forslag kjende vi ikke. En Told af ! 

56 ß pr. Tonde udgjor ikke mere end ca. 5 pCt. as 

Værdien for den almindelige Tjære, der Udgjor Hoved- 

indforselen (ca. 14000 Tonder aarlig), og kan saaledes 

ikke siges at være for hoi for en Vare, der har en saa 

udbredt Anvendelse som Tjære, og for hvilken Tolden for

deles paa en stor Masse Consumenter. Da denne Told 

derho- ikke er Uden finantsiel Betydning, idet den kan an

slaaes til ca. 8,700 Nd. aarlig, og da Tjære er et 

Beskatningsobjekt, der ikke kan være Gjellstarld for Ind

smugling , kunne vi ikke gaae ind paa dette Hr. H. T.'s 

Forslag med Hensyn til Tjære.

Naar Tolden for al anden Harpix og Gummi, raa 

eller oploft, men iovrigt Uforarbejdet samt for naturlige 

Balsamer (Nr. 87) af Hr. H. T. foreflaaes nedsat fra 

5 ß tit 4 ß pr. Pd., da maae vi erklære os imod dette 

Forslag. En stor Deel af de under denne Position 

faldende opløste ©unimicr ere nemlig meget vanskelige at 

fljelne fra Le Under Nr. 52 faldende Fernisser, ligesom 

de fleste Fernisser indeholde Harpix eller ©uninit. Ne- 

gjeringen har derfor (vide Motiver til Udkast af 1858
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Pag 63) ansat Nr. 87 til samme Told som Nr. 52, 

og deri bor vist ikke gjores nogen Forandring.

Vilde Hr. H. T. være conseqvent, burde han have 

foreslaaet Tolden for Nr. 87 forhoret til det samme 

Belob, som han har forcslaaet for Nr. 52 nemlig 6 ß 

pr. Pd. Dette har han imidlertid ikke gjort, men fore

slaaet Tolden for de under Nr. 52 faldende Fernisser 

forhoiet fra 5 ß til 6 ß pr. Pd. og derimod for de opløste 

Gummier unter Nr. 87 nedsat fra 5 ß tit 4 ß pr. Pd., 

hvilket ikke kan siges at være ganske conseqvent.

Da Regjeringen, af Hensyn til at Guttapercha 

umiddelbart Udvindes af Naturen i Blokke, har troet at 

burde stille GUttapercha i Blokke lige med andre Harpixer 

og (Summier i raa eller opløst Tilstand, og da Gnmmi- 

elasticum og Guttapercha i Plader, Bacmd, Nemme, 

Ringe etc. i mange Tilfælde heller ikke kunne bære en 

hoiere Told, end de raa eller opløste Harpixer og Gummier 

(vide Bemærkninger til Udkast af 1862 Pag. 19), ere 

samtlige disse Varer i RegjeringsUdkastet under Nr. 88 

ansatte til samme Told som de raa eller opløste GtlAmier 

, (Nr. 87).

Idet vi nu maae erklære os fulDfommen enige med 

Regjeringen i Motivet til denne Tarifering, og da vi, 

som foran bemærket, itre have kunnet tiltræde Hr. H. T.'s 

Forslag om en Toldnedsættelse for Nr. 87, kunne vi selv

følgelig heller ikke gaae ind paa hans Forslag om at ned

sætte Tolden for Nr. 88 fra 5 ß til 4 ß pr. Pd.

For Arbeider af Mennestehaar soreflaaer Hr. H. T. 

Tolden nedsat fra 2 Rd. til 32 ß pr. Pd. Men da dette 

Forslag staaer i Forbindelse med hans forhen berørte 

Forslag om 32 /?>'s Satsen som hoieste Toldsats for torre 

- Vægtvarer, og Lerved igjen med hans senere Forstag om 

en Nedsættelse af Tolden for Heelsilkevarer fra 2 Nd. til 

32 ß pr. Pd., kunne vi med Hensyn til dette Forslag,
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som vi ikke kuune optage, henvise til vore tidligere Be

mærkninger om 32 /o's Satsen og til hvad vi senere ville 

anføre imod en Nedsættelse af Tolden for Heelsilkevarer, 
med hvilke Arbeider af Menneskehaar af Hensyn til Paryk- 
magerarbeide, der ogsaa ofte bestaaer af Silke, bor stilles 

lige.
Lakerede Hatte, Hatteformer og Huer, saavelsom 

Hatte, Hatteformer og Huer af Voxdng, af gummeret 
eller oliet Tot eller as Sælstind foreslaaer Hr. H. T. 
fortoldede efter Vægt istedetfor, som i Udkastet, efter 

Stykketal, men med den samme Told som i Udkastet, 

nemlig 8 ß, Da ten forestaaede Forandring i Fortold

ningsnormen er en Folge as Hr. H. T.'s almindelige 

Forslag om 32 />’§ Satsen, funne vi ikke finde Anledning 

til at tiltræde dette Forslag.
Hr. H. T.'s Forflag om at slaae Hatte, Hatte

former og Huer af Silke etc., der i NegjeringsUdkastet 

rinder Nr. 95 ere ansatte til en Told as 40 ß pr. Stk., 

sammen ined de Under Nr. 96 i Udkastet til en Told af 

64 ß pr. Pd. opførte andre Hatte, Hattesormer og Huer 

til en fælles Told af 32 ß pr. Pd., staaer ligeledes i 

Forbindelse med hans Forslag om 32 /t's Satsen og om 
Hatte, Hattesormer og Huer af Straa etc. Under flettede 
Arbeider (Nr. 59-62). I Henhold til hvad vi tidligere 
have bemærket om disse Forslag, kunne vi derfor heller 
ikke gaae ind paa nogen Forandring i Negjeringsildkastets 
Tarifering af Positionerne 95 og 96.

Tolden for HUinle foreslaaer Hr. H. T. sorhoiet fra 

7 ß til 8 ß pr. Pd., sormeentlig fordi denne Artikel 

tjener en Industrigreen, hvis Prodllct egnede sig til en 

langt betydeligere Produktionsstat end Tolden as Raastoffet 

(vide Tidsskriftet Pag. 71). Men det er et stort Sporgs- 

maal, om ikke Hr. H. T. idet han ved sit Forflag troer 

at ramme de indenlandske Dlbryggerier, som ogsaa ester
(3*)
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vores Formening godt kunne bære en Told af 8 ß pr. Pd^ 

for HUmle, paa den anden Side igjen flaber en Bcskyt- 

telsestold for den indenlandske HUmleavling, der, saafremt 

man forhoier Tolden for Hnmle (8 ß pr. Pd. vilde nd- 

gjore circa 18 pCt. af Værdien), mere end der alt er 

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

let kan tiltage i en saadan Grad, at Indførselen af 

fremmed Humle aftager, og Statskassen saaledes istedetfor 

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

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

anslaaes til ea. 41,700 Rd.)

Vi maae derfor ansee det for temmelig risikerligt 

yderligere at forhoie Hilmletolden, og af den Grund er

klære os imod Forslaget.

Naar Hr. H. T. foreflaaer ved Klaviaturinstrumenter^ 

der efter RegjeringsUdkastet flillle fortoldes med 32 Rd. 

pr. Stk., tilsoiet: „eller efter Klarerernes Valg 1 Pd. 

32 ß", da kunne vi itke Udfinde anden Grund til denne 

Tilfoining end hans alnlindelige Forslag om 32 ß'» 

Satsen, og vi kunne derfor ikke gaae ind paa Forslaget. 

Derimod knnde vi være mere tilbøjelige til at optage 

RigsraadsUdvalgets Forslag om at ansætte disse Jnstni-- 

menter til en Told af 10 pCt. af Værdien, da denne 

er saa hoist forfljellig for de forskjellige Instrumenter, og 

da en VærLifortoldning ikke kan antages at ville mefcføre 

saa store Vanskeligheder i det Praktiffe med Hensyn til 

KlaviaturinstrUnienter, som med Hensyn til andre Varer, 

deels fordi det er lettere at controllere Rigtigheden af den 

angivne Værdi af disse Instrumenter, end af andre Varer, 

og deels ogsaa af den Grund, at Indførselen af Klaviatm'-- 

instrumenter er hoist Ubetydelig, idet der efter et Gjennem- 

snit af Aarene 1855—1860 kun indføres 76 Stkr. aar lig.

Tagsteen (Nr. 107, i Udkastet 1 Stk. 0.25 ß), og 

Mumsteen, Fliser og Nor (Nr. 108, i Udkastet 1 Stk.
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0.15 ß) foreflaaer Hr. H. T. til Toldfrihed, overeens- 

stemmende med RigsraadsUdvalgets Betænkning. Til 

dette Forslag have vi intet at bemærke.

For Steentoi og Fajance og hvad der i Regjerings- 

udkastet dermed er stillet i Classe, med virkelig eller saa- 

kaldet Forgyldning eller Forsølvning, foreflaaer Hr. H. T. 

Udkastets Told af 8 /? pr. Pd. nedsat til 6 ß pr. Pd.

For Tiden er al Slags Steentoi eller Fajance ansat 

til en fælles Told af 3 Rd. pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. 

Sportler, og den i Udkastet optagne særlige Tarifering af 

det forgyldte og forsølvede saaledes ny. Regjeringen har 

ved Ansættelsen af Tolden sor disse Varer villet stille 

dem lige med det simple Porcellain, der under Nr. 114 

er foreflaaet til 8 ß pr. Pd. (vide Motiverne til Udkast 

af 1858 Pag. 79). Men da en forstjellig Tarifering af 

disse 2de Positioner ikke medfører nogen Vanskelighed i det 

Praktiske, og da en Told af 8 ß pr. Pd. for forgyldt 

eller forsølvet Steentoi etter Fajance etc. i mange Til

fælde vil funiie komme til at udgjore henved 34 pCt. af 

Værdien maae vi tiltræde Hr. H. T.'s Forflag i saa 

Henseende.

I Regjeringsudkastet ere Klædningsstykker samt færdig

syede Dele dertil ansatte til Fortoldning som Ydertoiets 

Hovedstof, med et Tillæg til dettes Told af resp. 100 

pCt. og 50 pCt.

Denne Position, som Tarifcommissionen i sin Tid 

ansaae for at være meget heldig affattet (vide Commis- 

sionens Betænkning Pag. 14) foreflaaer Hr. H. T. for

andret derhen, at Klædningsstykker samt færdigsyede Dele 

dertil blive at fortolde som Bderstoffets Hovedstos, men 

uden noget Tillæg for Forarbejdningen. Dette Forslag 

synes ikke at stemme med hans almindelige Bemærkninger 

i Tidsskriftet om de Hensyn, der bor tages til den inden- ' 

landfle Industri, eller med hans eget Forflag til Fodtoi !

111.

120.
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125.

af eller i Forbindelse med Læder (Nr. 64 og 65) eller 

til Handsker (Nr. 218), hvilke Klædningsstykker han ikke 

i foreslaaer fortoldede som Ndertoiets Hovedstof, men deri

mod ansatte til en Told af 32 ß pr. Pd., der i mange 

! Tilfælde vil overstige Tolden for Ndertoiets Hovedstof 

med 100, ja flere hundrede Procent. Da vi nu ikke 

himie indsee, af hvilken Grnnd Hr. H. T. vil have 

Skrædderne Uheldigere stillede med Hensyn til Toldtariffen 

end Skomagerne og Handskenlagerne, kunne vi ikke op- 

: tage hans Forslag, men maae fastholde Udkastets Tarifering 

af Nr. 120.

Under denne Position ere i RegjeringsUdkastet Carde- 

momme, MUstatblonnne, Muskatnødder, Safran og Vanille 

j ansatte til en Told af 16 ß pr. Pd. Denne Told fore- 

i slaaer Hr. H. T. forhoiet til 32 ß pr. Pd. formeentlig 

i af finantstelle Hensyn, ligesom Rigsraadsudvalget endog 

har foreflaaet ten forhoiet, til 48 ß pr. Pd.

Safran og Vanille vare i Udkastet af 1858 ansatte 

til en Told af 1 Rd. pr. Pd., men ifolge Bemærkningerne 

! til Udkastet af 1862 Pag. 28 havde de Holsteenske Over- 

i toldinspecteurer gjort opmærksom paa, at disse Varer 

ofte vare Gjenstand for Indsmugling ved den holsteenfle 

Landgrændse, og at dette tun knnde forebygges ved en 

lavere Told, hvorfor Tolden i Udkastet as 1862 nedsattes 

til 16 ß pr. Pd. Da en Told af 32 ß pr. Pd. for 

■ Cardemomme og Muskatnødder derhos vilde ndgjore ca. 

42 pCt. og for MUstatblonnne ca. 28 pCt. af Værdien, 

og saaledes maaffee knnde fremkalde Indsmugling ogsaa 

af disse Varer, troe vi, at Hr. H. T.'s Hensigt, at 

forskaffe Statskassen en større Indtægt, let vil fitnite for- 

' feiles ved hans Forslag, som vi derfor ikke kunne tiltræde.

Som en Modsætning til dette Hr. H. T.'s Forslag 

bemærkes, at Grosserer-Societets-Comitteen i sit Forslag
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til en Toldtarif foreslog disse samme Varer ansatte til en 

Told af kun 6 ß pr. Pd.

Formeentlig af famme Grunde som foranfort soreflaaer 

Hr. H. T. Tolden i Regjeringsudkastet for Kaneelbark, 

ægte og uægte, heelt og malet, samt for malet eller til

beredt Sennep sorhoiet fra 5 ß Hl 8 ß pr. Pd., medens 

RigsraadsUdvalget kun soreflaaer 7 ß pr. Pd.

Bi maae siutte os til RigsraadsUdvalget, da en Told 

af 7 ß pr. Pd. ndgjør for Kaneelbark ca. 13 pCt., før 

cassia lignea ca. 15 pCt., for sranfl og engelsk malet 

Sennep samt Sennepsmeel ca. 21 pCt., og for almindelig 

malet Sennep ca. 100 pCt. af Værdien, og saaledes for 

enkelte af disse Varer allerede maa ansees for temmelig 

hoi. Men høiere troe vi ikke, at man bor gaae, navnlig 

af de as os ad Nr. 125 anførte Grunde.

Grosserer Societets - Comitteen har kun foreslaaet 

Tolden sorhoiet til G ß pr. Pd.
Tolden for alle andre ikke særskilt tariferede Kryderier i 

og Specerier, cnb de Under Positionerne 125 og 126 

faldende, foreslaaer Hr. H. T. sorhoiet fra 2 P til 3 p> 

pr. Pv. Dette Forslag, som stemmer med Nigsraads- 

udvalgets Betænkning, maae vi tiltræde.

SteelüUl, der i RegjeringsUdkastet er ansat til en 

Told as 7 ß pr. Tonde eller 1 Nd. 48 ß pr. Commercelæst, 

foreslaaer Hr. H. T. ansat til Toldfrihed. Med Hensyn 

til dette Forslag, da tumic vi ikke nægte, at der taler 

meget for at lette Indførselen af et saa vigtigt Materiale 

for Industrien og Skibsfarten, som Steenkul allerede nu 

ci, og mere og mere vil blive, men paa den ülldelt -Llde ! 

tor Let ikke oversees, at ligesom den Told og Skibsafgift, 

hvoraf denne Vare vilde rammes efter Udkastet, især dersom 

Slibsafgiften saaledes som foreslaaet af Hr. H. T. og af 
os paa sit Sted tiltraadt, nedsættes fra 1 Rd. til 48 ß | 

pr. Commercelæst, ikke er betydelig i Forhold til Varens :

126.

127.

129.
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Værdi eller i Forhold til de Priisfluetnaivner, hvorfor den 

af andre, Afgiftserlæggelsen Uvedkommende, GrUnde, navnlig 

Variationerne i Henseende til Fragtpriserne, er Udsat, 

saaledes er det et snantsielt Sporgsmaal af ikke ringe 

Betydning, om Regjeringen tor give Slip paa et saa 

vigtigt Bestatningsobject, der, fornden at det ifolge det 

tiltagende Forbrug Aar for Aar giver en storre Indtægt, 

tillige har det store Fortrin, at Besvigelse og Elusion 

deraj ikke er mulig. Efter Udkastets Tarifering kan Told

indtægten af Steenkul nemlig anflaaes til ca. 167,174 Nd. 

aarlig, hvilket Belob ikke engang faldt hviler paa Indu

strien og Skibsfarten, men for en væsentlig Deel maa 

cmsees for en reen ConsUmafgift, der rammer det umiddelbare 

Forbrug, forsaavidt Kullene nemlig anvendes til Brændsel 

i ikke prodnetivt Diemed eller til Gastilvtrkning. Da vi 

nu ikke ere i Stand til at paavise nogen anden Maade, 

hvorpaa det Tab, Statskassen vilde lide ved Toldfrihed 

for Steenknl (Hr. H. T.'s Forslag om Forhoielse af 

BrcendeviinsprodUetionsafgiften kunne vi nemlig ikke tiltræde 

vide nedenfor), kunde gjenindvindes, og da Rigsraads- 

Udvalget, skjondt et lignende Forslag, saavidt os bekjendt, 

har været paa Bane under Sammes Forhandlinger, efter 

(Konference med Finansministeren heller ikke har troet at 

burde ansætte Steenkul til Toldfrihed, driste vi os ikke 

til at optage Hr. H. T.'s Forslag. Derimod troe vi, at 

man bor gaae ind paa den af Nigsraadsudvalget fore- 

slaaede Nedsættelse af den i Negjeringsudkastet optagne 

Told af Steenkul fra 7 ß pr. Tonde til 5 ß pr. Tonde. 

(Tolden pr. Conimercelcest er i Udvalgets Betænkning 

soreflaaet til 1. Rd. pr. Connnercelcest, men da der regnes 

204'7 Tonde Steenkill paa 1 Conimercelcest, maa Tolden 

pr. Commercelcest, naar den ftal svare til Tondetolden, vel 

ansættes til 1 Rd. 7 ß etter 1 Rd. 8 ß pr. Commercelcest.)

Vi antage nemlig, at det derved foraarsagede Indtægts-
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tab vil kunne erstattes ved denne Vares bestandige tiltagende 

Indførsel. Paa den anden Side ville efter vores Forslag 

de Afgifter, der hvile paa SteenkUl ved Indførselen, naar 

Skibsafgiften (hvorom nærmere nedenfor) samtidig nedsattes 

til 48 ß pr. Læst, ligeoverfor RegjeringsUdkastet blive 

nedsatte med ca. 41/* ß pr. Tonde, hvilket maa ansees 

for en betydelig Lettelse.

Da de MateriaUer, der anvendes til Fabrikationen 

af Forseglingslak, saasom Farvestoffer, Gummier og 

Harpixer, selv efter Hr. H. T.'s Forflag fremdeles skillle 

være toldpligtige, synes det ikke at stemme med hans Ud

talelser i Tidsskriftet Pag. 83 (hvor han blandt Hoved- 

principerne i sit Forslag nævner Ophævelse af Tolden for 

de færdige Prodncter, for hvilke den er sinantsiel betydningslos, 

medens den Lettelse, som gives Industrien gjennem Raa- 

stoffernes Frigivelse, erstatter den Beskyttelse, som Tolden 

hidtil har ydet dem), at han foreslaaer Lak til at forsegle 

lned, der i RegjeringsUdkastet er ansat til en Told af 8 ß 

pr. Pd., til Toldfrihed.

Vi kunne derfor ligesaa lidet gaae ind paa dette 

Forslag som paa hans tidligere berørte Forslag til Positionerne 

12, 13 og 20.

Liim alle Slags, samt Gelatine og Hnusblas, der 

i RegjeringsUdkastet er ansat til 3 ß pr. Pd., foresiaaer 

Hr. H. T. til Toldfrihed, formeentlig af Hensyn til disse 

Varers ikke store finantsielle Betydning (der er dog Tale 

om et Belob af ca. 1450 Rd.). Men ligesom dette 

Forslag formeentlig kommer i Strid med hans egne Be- 

mcerkninger i Tidsskriftet Pag. 70—71, hvor han formener, 

„at Indførselstolden bor vedblive i passende moderate 

Satser paa de Gjenstande, til hvis Fabrikation Raastofferne 

hidtil have været tagne enten i Landet selv eller ere ind

førte toldfrie fra Udlandet", idet dette sidste just er Tilfælde 

med Le til Liimkogningen anvendelige Stoffer, saaledes

! Lobc-.M i
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funne vi heller ikke ansee denne Position for at være aldeles 

betydningsløs i finantsiel Henseende.

Da derhos den UUvcerende Told for Liim af 3 ß 

pr. Pd. og for HriUsblas as 40 ß pr. Pd., alt foruden 

6 pCt. Sportler deraf, i RegjeringsUdkastet er nedsat 

med resp. 0.18 ß og 39.4 ß pr. Pd,, krmne vi ikke sinde 

Hr. H. T.'s Forflag motiveret, og slutte os derfor til 

RegjeringsUdkastet.

Da vi ikke have fannet tiltræde Hr. H. T.'s Forslag 

om Toldfrihed for Liim, Gelatine og Huusblas, er det 

en Selvfølge, at vi endnU mindre kUnde optage hans 

Forslag om Toldfrihed for Arbeider deraf, der i Regjerings- 

ndkastet unter Nr. 133 ere ansatte til en Told af 16 ß 

pr. Pd. Ved denne Position cr desilden nærmest taget 

Hensyn alene til Gelatine, der forekommer i Arbeide af 

mange forfljellige Slags, uden at være sammensat med 

andre Materialier, hvorfor man har anseet det for praktisk 

rigtigt at ansætte den til den for saamange analoge Varer 

almindelige Told 16 ß pr. Pd. (vide Motiverne til 

Udkast af 1858 Pag. 97).

Hr. H. T. soreslaaer Filt til Skibssorhudning eller 

Tagbedækning og lignende Filt til andet Brug, der i 

RegjeringsUdkastet er ansat til 0.5 ß pr. Pd., til Told

frihed. Da denne Vare nærmest maa ansees som et 

Heelsabrikat, der, naar den anvendes til andet Brag, i 

Udkastet endog er opfort til en Told af 12 ß pr. Pd. 

(Nr. 160), hvori der ikke er soreslaaet nogen Forandring 

af Hr. H. T., hinne vi ikke være enige med ham i at 

sætte den under Nr. 139 faldende Filt til fuldkommen 

Toldfrihed, hvad enten dette Forslag er motiveret ved 

Positionens ringe Betydning i sinantsiel Henseende eller 

ved Varens Anvendelse.

Som Exempel paa, hvor forfljellige Anskuelserne kunne 

være i slige Sager, skUlle vi i i le Undlade at bemærke, at
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da Tolden for denne Position i det Tarifcommissionen i 

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

foreslog Commissionen denne Told ikke til at bortfalde, 

men derimod forhoiet til det i Udkastet af 1862 optagne 

Beløb af 0.5 ß pr. Pd., fordi den ansaae en Told 

af 0.2 ß pr. Pd., der kun vilde udgjore 1 å 2 pCt. af 

Værdien, for at være Ualmindelig lav. (vide Tarif- 

commissionens Betænkning Pag. 17).

I RegjeringsUdkastet er der nled Hensyn til Voxdng, 

samt spartlede, malede, lakerede, ferniserede, med Gummi, 

Guttapercha eller Olie gjennemtrukne eller paa lignende 

Maade behandlede Manufacturvarer, fljelnet mellem, om 

Toldvæsenet kan bedømme Stoffet eller ikke, idet Tolden i 

det forste Tilfælde, naar Stoffet er heelt'eller tildeels af 

Silke, er ansat til 48 ß pr. Pd. (Nr. 140) og ellers til 

samme Told som Stoffet, og i Let andet Tilfælde til 

16 ß pr. Pd. (Nr. 141).

Denne Tarifering foreslaaer Hr. H. T. forandret 

saaledes, at disse Varer i det forste Tilfælde altid blive 

at fortolde som Stoffet, naar dette kan bedømmes af 

Toldvæsenet. Da dette Forslag hænger sammen med hans 

almindelige Forflag om 32 ß pr. Pd. som hoieste Toldsats 

for tørre Vægtvarer, og med den af ham soreflaaede Ned

sættelse af Tolden for Silkevarer, maae vi fastholde 

RegjeringsUdkastets Tarifering as disse Varer.

Tolden for Garn af vegetabilske Stoffer foreslaaer 

Hr. H. T. af væsentlig Hensyn til Industrien (Tidsskriftet 

pag 111 og 113) nedsat, nemlig for ufarvet fra 3 ß til 

2 ß pr. Pd. og for farvet samt al Slags Garn i 

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

Nedsættelser calmleres at ville medfore cn Indtægts- 

formindskelse af ca. 62,000 Rd. aarlig.

Det af Hr. H. T. anførte Motiv til denne Ned

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

Lobc-^S i 
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, hans Mening derved at ville formindske den Beffyttelse, 

i som Regjeringsudkastets Tarifering af Garn af vegetabilste 

Stoffer vilde yde de indenlandske Horspinderier og Bonmlds- 

spinderier (ve sidste findes, saavidt os bekjendt, ikke i Landet), 

naar Bomuld, Hor og Hamp, overeensstemmende meb 

hans Forslag ansættes til Toldfrihed, men i saa Fald 

synes mmt da ikke at kunne sige at Nedscettelseil er fleet 

af væsentlig Hensyn til Industrien. Vi maae derfor 

antage, at Hr. H. T., da han ikke samtidig har foreslaaet 

Tolden i Regjeringsudkastet for de hvide Varer Under Nr. 

151 og 152 nedsat, er as den Formening, at Regjeringen 

ved Tariferingen af vævede Varer af vegetabilske Stoffer er 

gaaet den indenlanfle Jndnstri for nær, og derfor har søgt 

at hjelpe paa den ved Nedsættelse as Garntolden. Men 

Forslaget kommer da i Strid med den almindelige 

Caracteristik, han selv giver as Udkastet i Tidsskriftet Pag. 

63, hvor han fremhæver som een af de væsentligste Anker 

mod samme, „at det kun er i meget indskrænket Omfang, 

at det hæver den nu bestaaende Beffyttelse".

Da vi saaledes ikke see os i Stand til at Udfinde den 

virkelige Grand til den foreslaaede Nedsættelse af Garn- 

tolden, og da vi hverken paa den ene Side befrygte, at Ud

kastets Tarifering af Garn, selv naar de vegetabilske Stoffer 

frigives, skal fremkalde Bomnldsspinderier (LomUld er 

forovrigt alt for Tiden toldfrit) eller i det Hele yde de 

indenlandske Spinderier en overdreven Beffyttelse, eller paa 

deri anden Side fiinne erkjende, at Regjeringen ved Tari

feringen as ManufactUrvarer af vegetabilske Stoffer er 

gaaet den indenlandske IndUstri for nær, kunne vi ikke gaae 

ind paa Hr. H. T.'s Forslag.

Vi betragte nemlig Garntolden, der efter Udkastet ikke 

ndgjor niere end fra 3 til 12'/2 pCt. as Bærdien for det 

ufarvede og fra 9 til 10’/2 pCt. as Værdien for det farvede 

nærmest som en finantsiel Told (efter Udkastets Tarifering
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kan Indtægten anflaaes til 180,800 Rd. aarlig), en Be

tragtning, som vist ogsaa har gjort sig gjaldende i Rigs- 

raadsUdvalget, under hvis Forhandlinger der ligeledes skal 

være fremkommet et Forslag om at nedsætte Toldert for 

disse 2de Positioner til rcsp. 2 ß og 6 /3 pr. Pd., uden 

at dog derom blev optaget noget i Betænkningen.

Naar Hr. H. T. foreflaaer den i Regjeringsudkastet 

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

det Under Nr. 145 faldende raa Linnedgods saavelsom 

for det Under Nr. 146 opførte Seil- og PræsenningdUg 

samt GUldtæpper, uden nærmere at motivere dette Forslag, 

da kunne vi ikke gaae ind paa denne Nedsættelse, hvorved 

det af Regjeringen etablerede, og af os for rigtigt er tjent te 

Forhold mellem Garntolden, som vi i Henhold til vores 

Bemærkninger ad Nr. 142 og 143 ilke kunne foreslaae 

nedjat, og Tolden for Fabrikatet deraf vilde forrykkes.

Da Hr. H. T.'s Forslag om en Nedsættelse as 

Tolden for de Under Nr. 148 faldende klare og aabne 

Varer samt Kniplinger m. v. as vegetabilske Stoffer fra 

48 ß til 32 ß pr. Pd. antages alene at være en Følge 

as hans almindelige Forslag om 32 ß'» Satsen, idet vi ilte 

kllnne ansee en Told af 48 /> pr. Pd. for hoi for disse 

kostbare Varer, kunne vi ilke slUtte os til dette Forslag.

Jstedetfor den i RegjeringsUdkastet under Nr. 153 

til 157 incl. optagne omhyggelige og formeentlig hensigts

mæssige Tarifering as Silkevarer foreflaaer Hr. H. T. en 

fælles Told af 32 ß pr. Pd. for utvundet og tvUndet 

Silke samt alle Slags Varer af Silke eller hvori Silke 

forefindes.

Dette Forslag sees af Hr. H. T.'s Bemærkninger i 

Tidsskriftet Pag. 86 og 87 ligesom Forslaget til Nr. 148 

.nærmest at være fremkaldt ved hans oftere berørte alminde

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

terre Bcegtvarer i Emballage, idet han i den Anledning

145 og 146.

148.

153-157.



L ø be -^> b i 4 6

N eg je rin gs -

u dka ste t.

1 u d ta le r s ig p a a fo lg e n d e M a a d e: „D e t e r im o d d isse F o r

d e le fo r In te t a t re g ne , a t S ilke o g a n d re ko s tb a re M a -  

N U sa c tu rva re r ikke b live h o ie re b e s ta lte d e e n d d e m in d re  

ko s tb a re , d a se lv d e n n æ rvæ re n d e e lle r d e n i R e g je rin g s - 

: U d ka s te t fo res la a ed e T o ld so rh o ld sv iis ikke sva re r til d isse s

V æ rd i, o g h e lle r ikke ka n d e t, n a a r m a n e i v il lo kke til e n  

In d sm u g lin g , d e r fo r d e re s V e d ko m m e n d e a ltfo r le t la d er  

s ig U d fo re . D e t m a a jo o g sa a væ re d e n sa m m e G ra n d , i 

a lt F a ld i F o ren in g m e d H e n syn til V a n ske ligh e d e n ve d  

m e d L e th e d a t sk je ln e V a re n fra a n d re lig n en d e , d e r h a r  

le d e t R e g je rin g e n til s . E x. a t fo re fla ae T o ld e n fo r G n id  

o g S o lv i A rb e id e ku n til d e n sa m m e S tø rre lse , so m d e n , 

d e r e r fo re s la a e t fo r a n d re fin e M e ta la rb e jd e r."

D a v i a lle re d e a d N r. 1 7 o g 1 8 h a ve p a a vn s t d e t 

u p ra k tiske o g U h o ld b a re ve d H r. H . T .'s F o rfla g o m  e n  

a lm in de lig 3 2 /? ’» S a ts , o g d e rfo r ikke h a ve ku n n e t o p ta g e  

d e tte  F o rs la g , e r d e t e n  S e lv fø lg e , a t v i h e lle r ikke a s H e n syn  

d e rtil ku n n e fo re fla a e  n o g e n  F o ra n d rin g i R e g je rin g e n s  T a ri

fe rin g a s S ilke va re r, so m  v i d e rim o d  i a lle  H e n se e n d er tiltræ d e .

M e n v i fin u ie d o g ikke u n d la d e a t a n s tille n o g le B e 

tra g tn in ge r o ve r H r. H . T .'s M o tive rin g a f N e d sæ tte lse n  

a f S ilke va re to ld m . N a a r h a n sa a le d e s m e n e r, a t d e t 

T a b , so m S ta tska sse n v ild e lid e e fte r h a n s F o rs la g (e fte r  

h a n s e g e n B e reg n in g 1 4 3 ,1 0 0 R d . a a rlig ), e r fo r In te t  

a t re gn e im o d d e F o rd e le , so m v ild e o p u a a e s ve d h a n s  

3 2 ß ’g F o rs la g , d a ku n n e v i ve l in d rø m m e , a t e n sa a d an  

N e d sæ tte lse p a a S ilke va re to ld e n , sa a fre m t h a n s a lm in de lig e  

F o rs la g o m 3 2 /t's S a tse n e lle rs lo d s ig g jen n em fo re ,  

v ild e væ re til s to r F o rd e e l fo r d e H a n d le n d e o g m u lig  

o g sa a fo r d e C o n sum e n te r, d e r fo rb ru g e d isse V a rer, m e n  

d a v i, so m tid lig e re b e n lce rke t, ikke m e d h a m  ku n n e væ re  

, /e n ig e i, a t d e r ve d d e t a lm in d e lig e F o rs la g s G je n n e m - . 

so re lse v ild e ku n n e b e sp a res ca . 1 5 0 ,0 0 0 R d . a a rlig i 

U d g ifte r til T o ld væ sen e t, m a a tte d e t T a b , d e r lid e s ve d
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Nedsættelsen af Silkevaretolden, jo bækkes igjen ved For- 

hoielse af Tolden paa andre Varer, og hvad der var til 

Fordeel for de Handlende og de mere velhavende Consu- 

menter, blev saaledes til Skade for de mindre velhavende, 

der ikke forbruge Silkevarer, men derimod de Artikler, 

for hvilke Tolden igjen forhøjedes, saasom Kaffe, Sukker 

etc. Forsaavidt han dernæst bemærker, at Regjeringen 

har ansat Guld og Solv i Arbeide til en Told af 16 ß 

pr. Pd., og saaledes ogsaa selv har anvendt den Frem- 

gangsmaade, af andre almindelige Grande at ansætte en 

Vare til en Told, der aldeles ikke staaer i noget rimeligt 

Forhold til Varens hoie Værdi, da maae vi gjore 

Hr. H. T. opmærksom paa, at Tolden for Guld og Solv 

i Arbeide aldeles ikke har nogen Betydning i finantsiel 

Henseende, idet der ester et Gjennemsmt af Aarene 

1855—1860 ikke er kommet mere end ca. 940 Po. aarlig 

til Fortoldning af disse Varer, hvilket ikke kan siges om 

Silkevaretolden, der tvertimod har stor finantsiel Betydning 

(efter Regjeringsudkastet kan Indtægterne af denne Told 

anslaaes til 195,021 Rd. aarlig), og derhos har det 

Gode, at den aldeles ikke indeholder nogen Beskyttelse for 

en indenlandst Industri. Det ArgUment for den fore- 

slaaede Nedsættelse af Tolden for Silkevarer, som Hr. H. T. 

har villet soge i Negjeringsudkastets Tarifering af Gnld 

og Solv i Arbeide, passer saaledes ikke her.

I Lighed med Forslaget om Nedsættelsen af Tolden 

for Garn af vegetabilste Stoffer (Nr. 142 og 143) fore- 

slaaer Hr. H. T. ogsaa den i Regjeringsildkastet optagne 

Told for Garn af Uld og andre Haar af Dyr nedsat, 

for det Usarvede fra 4 ß tit 2 ß pr. Pd., og for det 

farvede samt for al Slags Garn i Forbindelse med Lahn 

fra 8 ß til 5 ß pr. Pd.

Da vi ikke have funnet optage hans Forflag om 

Nedsættelse as Tolden for Nr. 142 og 143, og da en

Løbe-^S i 
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Told of 4 ß pr. Pd. for det nfarvede Uldgarn kun nd- 

gjor ca. 4 pCt. as Værdien og for det farvede ea. 6 pCt., 

ligesom Hr. H. T.' heller ikke samtidig har foreflaaet 

nogen Nedsættelse af Tolden for vævede UldmarmfactUr- 

varer i Almindelighed, navnlig for de nnder Nr. 160 og 

164 faldende Uldvarer, kunne vi af de ad Nr. 142 og 

143 anforte Grande ligesaalidet tiltræde hans Forslag om 

en Nedsættelse as Tolden for Uldgarn, hvoraf Indtægten 

efter Udkastet kan anslaaes til ca. 18,300 Rd.

I Nigsraadsudvalgets Betænkning er der ikke fore- 

slaaet nogen Forandring as disse 2de Positioner, derimod 

stal der under Udvalgets Forhandlinger være fremkommet 

Forslag om at sorhøie Tolden for nsarvet Uldgarn til 

6 ß pr. Pd.

Tolden for de under denne Position faldende Uldne 

Gulvtæpper og Gnlvtæppetoier foresiaaer Hr. H. T., 

overeensstemmende med Nigsraadsudvalgets Betænkning, 

nedsat fra 20 ß til 12 ß pr. Pd. Da denne Told

nedsættelse alene vilde komme den velhavende Deel af Be- 

solkningen, der bruger skotste og Brüsseler Gulvtæpper, 

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

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

af Værdien, ikke kan siges at værx for hoi, kunne vi ikke 

tiltræde dette Forslag, der vilde medføre et Tab as 

3570 Rd. aarlig.

Den as Hr. H. T. foreslaaede Nedsættelse as Tolden 

for klare eller aabne uldne Barer samt Kniplinger m. v. 

fra 48 ß til 32 ß pr. Pd., hvilket Forsiag staaer i For

bindelse med det almindelige Forslag om 32 /3's Satsen, 

kunne vi as de ved Silkevarer (Rr. 153 157) anførte 

Grunde ikke optage.

Da Regjeringen alt i det Tarifcommissionen forelagte 

Udkast har foreslaaet de Under Nr. 163 faldende over- 

skaarne Uldne Varer til en Told af 32 ß pr. Pd., fra
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1 s te J a n u a r 1 8 6 3 a f a t re g n e , o g f im  ifø lg e C o m m is -  

s io n e n s In d s tillin g (v id e C o m m is s io n e n s B e tæ n k n in g P a g .  

2 6 ) fa n d t s ig fo ra n le d ig e t t il a t a n s æ tte d is s e V a re r t il 

d e n i U d k a s te t a f 1 8 6 2 o p ta g n e T o ld a f 4 0 ß p r. P d ., 

h a v e v i s a a m e g e t m in d re B e tæ n k e lig h e d v e d n u a t fh itte  

o s t il H r. H . T .'s , m e d R ig s ra a d s U d v a lg e ts B e tæ n k n in g  

s te m m e n d e . F o rfla g , o m  a t h æ v e d e n i R e g je r in g s u d k a s te t 

i N r. 1 6 3 o g 1 6 4 g jo rte F o rft je l m e lle m  o v e rffa a rn e o g  

ik k e o v e rs k a a rn e U ld n e V a re r, o g a t a n s æ tte d e m  b e g g e t il 

e n fæ lle s T o ld a f 3 2 ß p r. P d .

H r. H . T . fo re fla a e r o p ta g e t i R e g je r in g s U d k a s te t e n  

n y  P o s itio n , s a a ly d e n d e : „M a ffin e r t il In d u s tri- o g F a b rik -  

b r» g , a lle S la g s , s a m m e n s a tte e lle r D e le d e ra f: fr ie ."

I  d e n U U g jæ ld e n d e T a rif f in d e s d e r fo lg e n d e  P o s itio n  

o m  M a sk in e r, n e m lig : „M a s k in e r, s a a s o m  D a m p m a s k in e r, 

K a rte -, S p in d e -, O v e rs k jæ re -, P a p ir- o g a n d re d e s lig e i  

In d u s tr i- o g F a b rilv æ s e n e t a n v e n d e lig e  M a s k in e r, s a m m e n 

s a tte e lle r D e le d e ra f, fo rs a a v id t e t s æ rflilt ta r ife re d e : 

1 0 0 P d . 1 R d . 4 ß“, fo r t id e n 6 p C t. d e ra f i S p o rtle r ,  

l ig e s o m o g s a a „A g e rd y rk n in g s re d s ta b e r, s a a s o m H a rv e r,  

H jU lb o re , H a lk e l  s e k is te r , P lo n g e , E x s tirp a to re r, S a a e -  

m a flin e r, T æ rfle m a ftin e r, K o rn re n s n in g s m a flin e r , T ro in le r  

o g d e s lig e " fo r T id e n e re a n s a tte t il e n T o ld a f 1 R d . 

4 ß p r. 1 0 0 P d . fo rrid e n 6 p C t. d e ra f i S p o rtle r .  

M e n d a d e n n e T o ld fo r M a ffin e r o g A g e rd y rk n in g s -  

re d sk a b e r e r la v e re e n d d e n n u g ja ld e n d e T o ld fo r d e t 

g ro v e s te J e rn s to b c g o d s s a m t fo r s im p e lt S n e d k e ra rb e jd e , 

o g s a a le d e s in d e h o ld e r e n s æ rd e le s B e g U n s tig e ls e fo r d is se  

B a re r, s o m d e r ik k e e r t ils træ kk e lig G n m d  t il læ n g e re a t 

t ils ta a e d e m , id e t d e n u s o rfc e rd ig e s h e r i L a n d e t a f t il

b ø rlig G o d h e d , o g d a L a n d b ru g e t l ig e fa a l id t h a r K ra v  

p a a a t b e s k y tte s p c ra d e n in d e n la n d sk e J n d U s tr ie s B e 

k o s tn in g , s o n i o m v e n d t In d U s tr ie n p a a L a n d b rU g e ts , fa n d t 

R e g je rin g e n d e t h e n s ig ts m æ s s ig t ik ke a t a n s æ tte s æ re g n e

(4 )
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Positioner for Agerdyrkningsredstaber og Mafliner, men 

at lade disse fortolde efter deres Beskaffenhed som andre 

Arbeider af Træ eller Metal, hvilken Told de antoges at 

fumie bære ligesaagodt som andre JndUstri- og Haand- 

vcerksredstaber, og hvorved de Vanskeligheder, soin Af- 

gjorelsen as, hvad der flat henføres til Mafliner, ofte har 

fremkaldt i det Praktiske, tillige vilde ophore (vide Motiver 

til Udkastet af 1858 Pag. 10 og 145).

Da den oberste Toldbestyrelse, ester Regjeringsudkastets 

§ 18 e, derhos er bemyndiget til at tilstaae toldfri Ind

førsel af det forst indforte Exemplar af almeennyttige 

Maskiner af ny Opfindelse, ligesom den efter Udkastets 

Position for ubenævnte Varer er bemyndiget til paa ved

kommende Klarerers Dnske at tillade, at Agerdyrknings- 

redskaber og Maskiner, som vcesentligen bestaae af Træ, 

samt endvidere Maskiner af hvilketsomhelst Materiale, naar 

Omstændighederne gjore cn tarismæsstg Behandling as 

disse sidste vanskelig, fortoldes med 10 pCt. as Værdien, 

kunne vi ikke indsee, at der er tilstrækkelig Grinid til i 

Tarifen at optage en Position som den af Hr. H. T. 

foreslaaede, der vilde yde Industri- og- Fabrikvcesenet en 

Begunstigelse, hvorpaa det aabenbar ikke kan have mere 

Krav end Agerbruget, Skibsfartell eller Enhver, der vilde 

anvende en Maskine til et ikke industrielt 53rug. Desuden 

vilde en Position, som den foreslaaede, stode paa idelige 

Vanfleligheder i det Praktiske, med Hensyn til Afgjorelsen 

af, hvorvidt en Mafline ved Indførselen knnde ansees be

stemt til JndUstri- og Fabrikbrng eller ikke, hvilke Banske- 

ligheder ofte vilde være uovervindelige ved Mastindele,

9taar Hr. H. T. i Anmcerkningsrubrikken til sit 

Tarisforflag Pag. 119, endvidere har anført, at det 

sinantsielle Tab as hans Forslag vnt Mastiner ikke kan 

calcilleres, men at det er uden Betydning, da Maskiner 

heller ikke sees at være medregnede i NegjeringsUdtastets
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O v e rs ig t , d a k u n n e v i ik k e v æ r e  g a n s k e e n ig e  m e d  h a m  i ,  

a t d e t e r U d e n f in a n ts ie l B e ty d n in g , d a In d fø rs e le n a s  

M a s tin e r o g ik k e s æ r s k i l t ta r i fe re d e M a fl in d e le e f te r e t  

G je n n e n is n it a f A a r e n e 1 8 5 5 — 1 8 6 0 k a n a n s la a e s t i l  

1 ,4 1 9 ,9 0 8  P d . a a r l ig  o g a f A g e r d y r k n in g s - R e d s ta b e r o g  

M a s k in e r t i l 4 0 ,5 4 0  P d . a a r l ig , o g d a s to r s te D e le n  a f  

d is s e M a s t in e r o g M a f l in d e le  e f te r H r . H . T . 's  F o r f la g  

v i ld e  in d g a a e to ld f r i t , p a a G r U n d a f d e a f o s s o ra n  

a n ty d e d e  V a n s k e lig h e d e r v e d P o s it io n e n s A n v e n d e ls e i d e t  

P r a k t is k e . D e r n æ s t b e r o e r d e t p a a  e n F e jl ta g e ls e  f r a  H r .  

H . T . 's  S id e , n a a r h a n  a n ta g e r , a t d is s e  M a s t in e r e tc .  

ik k e e re m e d ta g n e v e d C a lc U le n o v e r d e t f in a n ts ie l le  

R e s i l lta t c jte r R e g je r in g s U d k a s te t , id e t d e t a f M o t iv e r n e  t i l  

U d k a s te t a f 1 8 5 8 P a g . 1 3 1 — 1 3 5 s a m t P a g . 1 9 5 U d 

t r y k k e lig t f r c m g a a e r , a t d e e re m e d c a lm le re d e  u n d e r U d 

k a s te ts N r . 1 7 7 , 1 7 8  o g 2 6 2 .

I  H e n h o ld t i l F o r a n s ta a e n d e  s e e v i o s d e r fo r ik k e i  

S ta n d  t i l a t k u n n e  g a a e  in d  p a a  n æ rv æ r e n d e  F o r s la g .

B o g g u ld o g B o g s o lv s a m t a lt a n d e t B o g m e ta l e l le r  

M e ta lf lu m ,  d e r  i R e g je r in g s U d k a s te t e r  a n s a t  t i l  1 6  ß p r . P d . ,  

fo re f la a e r H r . H . T . t i l T o ld f r ih e d . D a  B o g g u ld o g  

B o g s o lv  fo r m e e n t l ig m a a b e t r a g te s s o m  e t F a b r ik a t , o g  

d e r fo r l iq e s a a l id t b o r v æ r e to ld f r i t s o m  a n d e t A r b e id e  a s  

G u ld  o g  S o lv , d e r i U d k a s te t e r a n s a t t i l 1 6  ß p r . P d . ,  

k u n n e  v i ik k e  t i l t r æ d e  H r . H . T . 's  F o r f la g , d e r a n ta g e s  e n e  

a t v æ r e  b c g r l ln d e t i P o s it io n e n s  r in g e  f in a n ts ie l le  B e ty d n in g .

D e n  a f H r . H . T . fo r e s la a e d e N e d s æ tte ls e a f T o l

d e n fo r G u ld t r æ k k e r a r b e id e s a m t M e ta lb r o d e r i f r a  4 8  ß 

t i l 3 2  ß, d e r h æ n g e r s a m m e n m e d  h a n s  F o r s la g o m  e n  

h o ie s te T o ld s a ts a f 3 2 ß p r . P d ., k u n n e v i ik k e  * g a a e  

in d  p a a .

N a a r H r . H . T . fo re f la a e r S k r i f ts to b e r a r b e id e , a l le  

S la g s , F o rz ir in g e r e lle r F o r m e r a f M e ta l, n d e n e lle r i  

F o r b in d e ls e  m e d  T r æ , fo r B o g t r y k k e r e , B o g b in d e r e ,  C a ttn n -  

•  ( 4 * )
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trykkerier. Tapetfabrikker og deslige, samt graverede eller 

paa anden Maade bearbejdede Metalplader til Aftryk af 

Noder, Land- og Søkaart, Billeder og deslige, der i Re- 

gjeringsUdkastet ere opførte til en Told af 3 ß pr. Pd., 

ansatte til Toldfrihed, og motiverer dette Forflag for 

Skriftstoberarbeides Vedkommende med Hensyn til Trykke

rierne (Tidsskriftet Pag. 77), da kunne vi ikke ansee dette 

Motiv for tilstrækkeligt til tillige at frigjore alle de andre 

Under denne Position faldende sUldfcerdige Fabrikater, lige

som vi paa den anden Side heller ikke kmine indsee, af 

hvilken Grund Bogtrykkerne med Hensyn til de til deres 

Profession hørende Arbeidsredfkaber skalle begnnstiges mere 

end andre Næringsdrivende.

Dernæst staaer Tolden for mange af de Under denne 

Position faldende Varer i noie Forbindelse med Tolden 

for Plader as Metal i Nr. 180 (3 ß pr. Pd.) og for 

Arbejder af Træ i Nr. 262 (3 ß pr. Pd.), og det gaaer 

derfor ikke an at ansætte Nr. 171 til Toldfrihed, saalænge 

de under Nr. 180 og 262 faldende Varer fremdeles for

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

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

men herved maae vi giere opmærksom paa, at der Under 

denne Position ikke alene falder Baand- og Stangjern og en 

stor Masse Halvfabrikata, faa fom raat forarbejdet Jern 

til Vognaxler, Hjulringe og Skibsknæer og deslige, men 

ogsaa fUldfærdige Fabrikater, nemlig Jernbanestinner med 

tilhørende Forbindelsesplader og Forbindelsesstykker, Ballast

jern, støbte Gas- og Vandledningsror og støbte Retorter 

til Gasværker, og at der formeentlig ikke er nogen GrUnd 

til at ansætte disse Fabrikater til fuldstændig Toldfrihed, 

saalænge aildre Jernvarer sklllde være toldpligtige, hvor

imod der vel kan være Anlediling til at ansætte dem til en 

lav Told, saaledes som fkcet er i Regjeringsutkastet, hvor 

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

for Jernbaneffinner ca. 6 pCt. (den nUværende Told for 

disse Varer nedsættes derved med 0.1316 ß pr. Pd.).

Desnden har denne Position en ikke ringe finantsiel 

Betydning, idet der er Sporgsniaal om at opgive en 

Toldindtægt af 88,195 Rd. aarlig, hvorpaa der kan 

gjores saa meget sikkrere Regning, som disse Varer ikke 

egne sig til Indsmugling, og som deres Forbrug snarere 

stiger end aftager.

Endelig kunne vi ikke Undlade at bemærke, at dette 

Forslag af Hr. H. T. ikke synes at stemme med hans 

almindelige Bedømmelse af Regjeringsudkastet, der efter hans 

Formening ikke stærkt nok formindsker den, den indenlandske 

Industri ved den bestaaende Toldlovgivning tilstaaede Be- 

skyttelse, idet han jo, naar han foreslaaer de Under Nr. 

173 faldende Varer til Toldfrihed, og ikke samtidig der

med foreslaaer RegjeringsUdkastets Told for Jernvarer i 

Almindelighed nedsat, forøger den Beskyttelse, som Ud

kastets Tarifering maaskee kan siges entnu at indeholde, 

og saaledes maa ansee denne Beskyttelse for at være for 

ringe for den indenlandske Industri. Vi flutte os derfor 

til RigsraadsUdvalget, der ikke har foreslaaet nogen For

andring i denne Position.

Da vi ikke ere gaaede ind paa Hr. H. T.'s Forslag 

om Toldfrihed for Nr. 173, er det en Selvfølge, at vi 

heller ikke kunne gaae ind paa hans Forslag om Toldfrihed 

for de under Nr. 174 faldende raae eller blot med en 

Farve eller deslige til Metallets Bevaring overstrogne 

Plader og Blik af Jern, der i Regjeringsudkastet ere 

ansatte til en Told af 0.5 ß pr. Pd. Men da Len nu

værende Told for Plader af og over ils Tommes Tykkelse, 

der for Tiden ere stillede lige med Stang-- og Baandjern, 

efter Udkastets Tarifering vil blive forhoiet med 0.1184 ß 

pr. Pd. (for de aildre Plader nedsættes den derimod med !

174.
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resp. 1.8744 ß og 0.2632 ß pr. Pd.), og da i det Hele 

meget synes at tale for, at samtlige unter denne Position 

faldende Plader, hvis Indførsel og Forbrug, saaledes som 

oplyst i Bemærkningerne til Udkastet af 1862 Pag. 38, 

stiger Aar fer Aar, behandles paa samme Maade som de 

Under Nr. 173 faldende Varer, maae vi derimod tiltræde 

det af RigsraadsUdvalget gjorte Forslag om at ansætte 

Nr. 1-74 til samme Told som Nr. 173, nemlig 0.25 ß 

pr. Pd.
Af de af os til Nr. 173 og 174 anførte Grunde 

kunne vi heller ikke tiltræde Hr. H. T.'s Forslag om 

Toldfrihed for Plader, Ruller, Folie, Bolte etc. af Bly 

Tin og Zink, samt for Bolte af andet Metal og Skibs- 

forhudningsplader af saakaldet gunlt Metal, der i Regjerings- 

Udkastet under Nr. 179 ere ansatte til 1 ß pr. Pd.

Denne Told, der ikknn udgjor fra 2 til 9 pCt. af 

Værdien, er heller ilte soreslaaet nedsat as RigsraadsUdvalget.

I RegjeringsUdkastet er Hanrpeolie, Ler for Tiden er 

toldfrit i Henhold til en Tractat med Rusland, Under 

Nr. 188 ansat saaledes som af Kongen i Henhold til 

tractatmcesstg Overeenskomst bestemmes, og vellugtende 

Olier henviste til Parfumerier, hvoriinod alle andre Olier 

og Elain samt saadanne Vcedfler som Camphin, Photogen, 

Hydercarbmes og deslige Under Nr. 189 ere soreslaaede 

til en Told af 2 ß pr. Pd.

Hr. H. T. foreflaaer denne Tarifering soraildret 

saaledes, at alle mider Vareclassen Olier etc. faldende 

Varer med Undtagelse af de vellugtende, der fremdeles 

skUlde henvises til Parfumerier, ansættes til Toldfrihed. 

Da vi ikke knnne finde noget særegent Motiv for dette 

Forslag anført af Hr. H. T., maae vi antage det for 

begrUndet i hans almindelige Betragtninger, om hvorledes 

en Toldtarif bor være, og i saa Fald at være sieet for at 

betage de indenlandske Oliemøller den Beskyttelse, der efter
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h a n s A n sku e ls e t il S kade fo r C on sUm en te rn e v ild e l ig g e i j 

e n T o ld a f 2  ß p r. P d . fo r L in -, R ap - o g R oe -O lie r. j

M en h e rtil m aae v i b em æ rke , a t d a H am peo lie fo r  

T id e n e r o g v is t o g sa a frem de le s v il ve d b liv e a t væ re  

to ld fr i, o g d a fo rm een tlig in g e n a r ld re a f d e u n d e r N r.  

1 8 9  fa ld e n d e O lie r e n d L in -, R ap - o g R oeo lie , p ro du ce re s  

h e r i L a n d e t, i a l F a ld i n o g e n b e tyd e lig G ra d , sam t d a  

d e r i A a re t 1 8 6 0  e r in d fo rt a s  a lle  S la g s  O lie r t ils am m m en ; 

1 ,8 11 ,4 43 P d ., h vo ra f 1 ,7 3 3 ,5 7 0 P d . e re k la re re d e t il ' 

C on sum , l ig e som  d e r p a a d e n a n d e n S id e  ig je n e r U d fo rt  

h e rfra 9 5 9 ,8 3 6 P d . , som a lts a a fo r s to rs te D e len m aae : 

væ re a s in d e n la n d sk P ro d u c tio n , s yn e s d e n u n de r N r. 1 8 9 | 

fo re s la a e de T o ld fo r O lie r e tc . ik k e m ed R e tte a t ku n n e  

h e n fø re s t il d e re e n t b e sky tte n d e T o ld sa tse r, d e r b o r so g e s  

n e d sa tte e lle r a ld e le s s r ig iv n e . D e tte s ku ld e m an o g saa  

tro e , a t »m a tte væ re H r. H . T .'s M en ing e s te r h a n s  

U d ta le ls e r i T id s s k r ifte t P ag . 8 4 , h vo r d e t h e d d e r: „H v is  

T o ld sa tsen sa a le d e s ik k e h a r tu rn te t h in d re e n fo rh o ld ö v iis  

b e tyd e lig  In d fø rse l fra  U d la nd e t a f e n  V a re , som  i l ig e sa a  

g o d Q va lite t o g t ils træ kke lig Mæ ngde kn n de fa a e s h e r i 

L a n d e t, ka n d e n ik k e b e tra g te s som re e n t b e sky tte n d e ." 

D e r e r n em lig h e r T a le om  a t o p g iv e e n In d tæ g t a f  

ca . 2 2 0 0 0 R d . a a r lig , d e r, sa a frem t d e t i T id e n ly k ke d e s  

a t fa a e fr i H aand m ed H en syn t il B e ska tn in g e n a s H am pe -  

o lie , o g d e nn e O lie d a , sa a le d e s som a n tyd e t a f T a rif-  

com m is s io n e n i d e ns B e tæ n kn in g P ag . 3 4 , sa tte s p a a  

l ig e F od m ed a n d re O lie r, v ild e s tig e b e tyd e lig t. D e rh o s  

kU N ne v i ik k e U nd la d e a t g jo re o pm æ rksom p a a , a t d e r  

u n d e r N r. 1 8 9 sa ld e r e n s to r Mæ ngde Bæ dske r, h vo r i d e r  

f in d e s S p ir itn s , o g som  a lts a a o g sa a v ild e b liv e to ld fr ie  

e fte r H r. H . T .'s F o rfla g , m en a t d e t s yn e s tem m e lig  

in c on seq ven t sam tid ig m ed , a t h a n fo re s la a e r S p ir itu s to ld e n  

o g B ræ nde v lin sp ro dU c tio n sa fg ifte n fo rh o ie t, a t so re s la a e  

h in e V a re r t il T o ld fr ih e d .

Lø be -^S  
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195.

Da endelig kun vellugteilde Olier ilndtages fra den 

almindelige Toldfrihed efter hans Forslag, ville alle Olier 

for Apotheker herefter blive toldfrie, idet Positionen for 

Apothekervarer (Nr. 3) fan omfatter de ikke særligt tarif- 

ferede Apothekervarer og altsaa ikke Olier, hvilket dog ikke 

kan antages at have været Hr. H. T.'s Mening, men 

paa den anden Side, vilde en særlig Told for Olier for 

Apotheker, naar andre Olier enten ere toldfrie eller ansatte 

til en anden Told end hine, medføre mange Vanskeligheder 

i det Praktiske med Hensyn til Afgjorelsen af hvilke Olier 

der sklllde henføres til Olier for Apotheker.

Vi see os derfor ikke i Stand til at tiltræde Hr. H. 

T.'s Forslag om Tariferingen af Olier.

Under Nr. 195 er alt andet Papir (end det groveste, 

navnlig til Skrivning, Tegning eller Trykning ubrugelige 

Maculatur-, Pak- og Pappapir etc.), ogsaa naar det er 

tilsat Farve i Massen, ferniseret, olieret eller paa lignende 

Maade behandlet, saa og Kridtpapir ansat til en Told af 

3 ß pr. Pd.

Denne Told foreslaaer Hr. H. T. nedsat til 1.5 /3 

pr. Pd., idet han bemærker, at „for vor nUværende Ud

viklede Papir-Industri er denne Beskyttelse nu Uden Tvivl 

tilstrækkelig" (Tidsskriftet Pag. 123). I den Henseende 

troe vi dog at maatte være af en anden Mening end 

Hr. H. T., da vi ikke kunne ansee den Beskyttelse, der 

kan ligge i en Told af 1.5 ß pr. Pd. for tilstrækkelig for 

te indenlandske Papirfabrikker, naar Udførselstolden for 

Klude, som foreslaaet i Regjeringsudkastet, samtidig ophæves, 

og Materialet for Papirfabrikkene saaledes fordyres, hvilket 

: jo aabenbart vil flee ved Udførselstoldens Ophor, medens 

! selve Fabrikatets Indførsel ved den nedsatte Told lettes 

fra de Lande, hvor det paa Grund af existerende Udforsels- 

. forbud eller Udførselstold paa Klude kan leveres billigere 

i end her i Landet.
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At vi ikke ere de eneste, der ansee en Told af 1.5 ß 

pr. Pd. for at være for lav, vil kunne sees af Tariscom- 

missionens Betænkning Pag. 35. I det Commissionen 

forelagte Udkast var Tolden for det her ommeldte Papir 

nemlig ansat til 2.5 ß pr. Pd., men af de af os foran 

ansorte Grunde ansaae Commissionen denne Told for at 

være for lav og foreflog den derfor forhoiet til det i 

Regjeringsudkastet optagne Belob af 3 ß pr. Pd., ja en 

Minoritet af 6 Medlemmer antog endog, at de inden

landske Fabrikker fim ved en Told af 3.5 ß pr. Pd. 

vare beskyttede saa meget, som de unter de givne Forhold 

behøvede det, for at kunne bestaae. RigsraadvUdvalget 

har derimod slet ikke udtalt sig om denne Position.

Men fljondt vi saaledes niaae ansee en Told af 1.5 ß 

pr. Pd. for ikke at indeholde tilstrækkelig Beflyttelse for 

de indenlandske Papirfabrikker, knnne vi paa den anden 

Side dog ikke tilraade at gaae op til 3 ß pr. Pd., som 

ester vores Formening vil være for hoit for flere af de 

under Nr. 195 faldende Papirsorter, navnlig for Tryk

papir, for hvilket en Lold as 3 ß pr. Pd. udgjor ca. 

17 pCt. af Værdiell. Bi foreflaae derfor at gjenoptage 

Regjeringens oprindelige Forslag af 2.5 ß pr. Pd., da 

vt, trods Commissionens modsatte AnskUelse, maae ansee 

denne Told for at være hot nok tit at yde de indenlandske 

Papirfabrikker en saadan Beskyttelse, som de efter de nn- 

vcerende Forhold med Billighed kunne gjore Fordring paa, 

og da Tolden derved vil komme til at staae i et mere 

passende Forhold til Værdien af de simplere Papirsorter.

Hr. H. T. foreflaaer Tolden for Nils i Skaller 

forhoiet fra 1.2 ß pr. Pd. til 1.5 ß pr. Pd. og for 

Risengryn og Riismeel fra 2 ß til 2.5 ß pr. Pd. for- 

meentlig af finantsielle GrUnde, da Forholdet mellem 

uafskallet og asffallet Riis efter hans Forslag bliver det 

samme, svin det, der overeensstemmende med Tarifcom-

202 og 203.
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205 og 206.

missionens Betænkning Pag. 36 er lagt til Grnnd for 

Regjeringsudkastets Tarifering, nemlig 100 Pd. nafffallet 

lng 60 Po. afskallet Riis.

Da den UUvcerende Told for Uafskallet Riis og for 

afskallet Niis eller Risengryn as resp. 80 ß pr. 100 Pd. 

og 1 Rd. 80 ß pr. 100 Pd. forriden Sportler, i 

RegjeringsUdkastet af sinantsielle Grunde alt er blevet 

forhoiet med resp. 0.352 ß og 0.1344 /? pr. Pd. og da 

RigsraadsUdvalget ikke har troet at burde soreflaae denne 

Told yderligere forhoiet, kUnne vi ikke gaae ind paa Hr. 

H. T.'s Forslag, og det saa meget mindre som vi snarere 

maatte ønske denne Told-nedsat, om ikke ganste ophævet, 

paa Grnnd af den store Anvendelse, som Rns i det Hele 

har, Uavnlig i HertUgdommet Holsteen, hvor den i saa 

Henseende tildeels kan sættes i Classe med saadanne Livs- 

sornødenheder, der i Udkastet ellers ere soreslaaede til 

Toldfrihed. De samme Betragtninger maae formodentlig 

have ledet Grosserer-Societets-Comitteen, der i sit Tarif

forslag til Rigsraadet ikke har optaget Riis soni een af 

de Artikler, der af sinantsielle Hensyn bnrde beskattes, 

ligesom ogsaa en Miiloritet i RigsraadsUdvalget flal have 

Udtalt sig for en Nedsættelse af Riistolden, medens en 

anden Minoritet stal have foreslaaet Riis til Toldfrihed.

I RegjeringsUdkastet er vellllgtende Sæbe med hvad 

dertil er henfort under Nr. 205 ansat til en Told af 

16 ß pr. Pd. og anden Sæbe samt saakaldet VadskepUlver 

Under Nr. 206 til 1.5 ß pr. Pd.

Hr. H. T. soreslaaer derimod Sæbe, alle Slags, 

ansat til Toldfrihed. Men da vellngtende Sæbe i Al

mindelighed indkommer sammenpaklet med parfumerier, 

hvorfor den i Udkastet er ansat til samme Told som disse, 

og da der derhos ikke sylles at være nogen GrUnd til at 

ansætte vellllgtende Sæbe til Toldfrihed, saalcenge der flal
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svares Told af andre Parfumerier, fitnne vi ikke gaae ind 

paa Hr. H. T.'s Forflag om Toldfrihed for denne Vare.

Med Hensyn til al anden Sæbe (Nr. 206), da 

vilde den for denne Vare foreslaaede Toldfrihed formeentlig 

være Ubetcenkelig i Forbindelse med Hr. H. T.'s Forslag om. 

Toldfrihed for samtlige til Sæbefabrikationen anvendelige 

Materialier, men da vi ikke ere gaaede ind paa hans 

Forslag om Toldfrihed for Harpixer og Olier, ligesom vi 

heller ikke kunne tiltræde hans senere Forslag om Toldfri

hed for Talg og Tran, kllnne vi heller ikke optage hans 

Forslag om Toldfrihed for Sæbe.

Derimod troe vi at kunne slutte os til Rigsraads- 

Udvalget, der har foreslaaet Tolden for Nr. 206 nedsat 

fra 1.5 ß pr. Pd. til 1 ß pr. Pd. og det formeentlig 

af den Grund, at flere af de efter Regjeringsndkastet 

toldpligtige Materialier til Sæbe, saasom Kalk, ogsaa 

efter vores Forslag ville blive toldfrie, og en Toldnedsættelse 

for Sæbe saalcdes være conseqvent.

Sago, Salep, pulveriseret Arrowroot og Tapioka, 

der i Regjeringsudkastet ere ansatte til en Told as 2 ß 

pr. Pd., ere cif Hr. H. T. foreslaaede til en Told af 

2.5 ß pr. Pd. Men da dette Forslag staaer i Forbindelse 

med den for Riismeel foreslaaede Toldsorhoielse, som vi 

ikke kttnne gaae ind paa, knnne vi heller ikke optage dette 

Forslag, hvorved tillige den i Udkastet tilsigtede Overeens- 

stemmelse mellem Tolden for disse Varer og for Apotheker- 

varer vilde ophore, (vide Motiver til Udkast af 1858 

Pag. 162).

Jstedetfor ben i Regjeringsildkastet optagne Tarifering 

af Kogsalt, nemlig: „raat ureent Steensalt i Stykker: 

1 Pd. 0,25 ß" og „andet: 1 Pd. 0.5 ß“ foreslaaer Hr. 

H. T. „Kogsalt, raat og andet, alle Slags" ansat til en 

Told af 0.5 ß pr. Pd., eller med andre Ord raat Stem- 

salt og andet Kogsalt stillet lige.

207,
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I den Anledning henviser han til Tarifndvalgets 

Betænkning med Hensyn til raat Steensalt (Tidsskriftet 

L Pag. 123), hvorved formeentlig er mecnt Tariscommissionens 

Betænkning Pag. 36 og 37, da RigsraadsUdvalgets 

Betænkning intet saadant Forflag indeholder.

Men efter Tariscommissioilens Betænknings Udvisende 

tiltraadte jo Commissionens Majoritet Udkastets Forslag 

om en Told as 0.25 ß pr. Pd. for raat Steensalt, og 

det var kun en Minoritet af 2 Medlemmer, der foreslog 

Tolden for denne Vare i Lobet af 5 Aar successivt for

højet fra 0.13 ß til 0.4 ß pr. Pd., hvilket sidste Belob 

den antog i ethvert Tilfælde at ville gjore Saltraffineringen 

her i Landet umulig.

En anden Minoritet af 1 Medlem kunde ikke engang 

anbefale at gaae hoiere end til 0.2 /? pr. Pd., da enhver 

. yderligere Forhoielse efter hans Formening vilde have 

j tilfølge, at alle indenlandske Steensaltfabrikker maatte op- 

' høre med deres Drift, en Frcmgangsmaade, som ikke var 

fulgt med Hensyn til andre Industrigrene.

Rigsraadsudvalget har derimod foreslaaet Tolden for 

Nr. 209 (raat ureent Steensalt i Stykker) forhoiet fra 

0.25 ß til 0,4 ß pr. Pd. eller til det samme Belob, 

som den ovenfor berørte Minoritet af 2 Medlemmer i 

Tarifcommissionen foreslog som definitiv Told for Steen

salt, og dette Forslag troe vi at maatte slittte os til, da 

vi ikke antage, at Saltraffineringen heri Landet Umulig- 

| gjores ved en Told af 0.4 ß pr. Pd. for raat Steensalt.

Ligesom vi nemlig erkjende, at Regjeringen saa meget 

sonl muligt bor Undgaae enhver directe Beskyttelse af den 

indenlandske Industri paa Consumenternes Bekostning, 

; saaledes maae vi ogsaa være af den Formening, at dm 

paa den anden Side ikke bor umUliggjore Industrien ved 

at ansætte et Raastof til samme Told som Fabrikatet, 

i naar begge Dele saa at sige UdelUkkende maae indfores
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fra Udlandet, saaledes som Tilfældet er med Salt, da 

Salinen i Oldesloe er for ubetydelig til i saa Henseende 

videre at kunne komme i Betragtning. Dette synes Hr. 

H. T. og faa at have erkjendt, ved hans Forflag til Riis- 

tolden, da han jo ellers med samme Foie furtbe have 

foreslaaet uafskallet og afflallet Riis ansat til samme Told. 

Ved en Told af 0.4 /? pr. Pd. for raat Steensalt og 

0.5 ß pr. Pd. for raffineret Salt vil derimod Raastoffet 

blive bestattet i samme Forhold som Fabrikatet, idet 

100 Pd. Steensalt ved Raffineringen giver 90 Pd. 

raffineret Salt, og de andre Afgifter, der ere en Følge af 

den her i Landet foretagne Raffinering, nemlig Kriltolden 

og den større Skibsafgift ligeledes kvnne anslaaes til ca. 

10 pCt., saaledes at 100 Pd. raat Steensalt kommer til 

at svare til 80 Pd. raffineret Salt. Ethvert yderligere 

gaaende Forflag maae vi ansee ikke alene for nbilligt mod 

den indenlandske Industri, men ogsaa for i finantsiel 

Henseende Unødvendigt, da Statskassen efter vores Forslag 

vil være sikkret mod ethvert Tab med Hensyn til Salttolden.

Da Hr. H. T.'s Forsiag om en Nedsættelse af 

Tolden for raa Silke fra 48 ß til 32 ß pr. Pd. staaer 

i Forbindelse med hans almindelige Forslag om 32 

Satsen og med den af ham foreslaaede Nedsættelse as 

Tolden for Silkevarer, og da vi ikke have tiltraadt disse 

Forflag, kunne vi heller ikke gaae ind paa en Nedsættelse 

af Tolden for raa Silke.

For Skibe, Baade og Fartøjer, alle Slags, har 

RegjeringsUdkastet optaget 2 Positioner, nemlig for Skibe 

af Fyrretræ af 50 Commercelæster og derover, der skulle 

fortoldes saaledes som af Kongen i Henhold til tractatmæssig 

Overeenskomst bestemmes (for Tiden i Henhold til en 

Tractat med Rusland 2 pCt. af Værdien), og for alle i 

andre Skibe etc., der ere ansatte til en Told af 6 pCt. ' 

af Værdien.
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Hr. H. T. foreflaaer derimod, overeensstemmende 

med RigsraadsUdvalgets Betænkning, alle Slags Skibe, 

Baade øg Fartener ansatte til en Told af 2 pCt. af 

Værdien, og saaledes den i Udkastets Nr. 214 optagne 

Told for andre Skibe end Fyrretrcees Skibe af 50 

Commercelcester og derover nedsat fra 6 pCt. til 2 pCt. 

af Værdien.
I denne Anledning stukle vi tillade os folgende Be

mærkninger: Vi antage, at Tolden paa det færdige 

Fabrikat maa være i det mindste lige saa hot som Tolden 

paa det Materiale, der er anvendt til Fabrikatet, da man 

jo ellers Unmliggjor den paagjceldende Industri her i Landet, 

der til sin Drift Udfordrer fremmede toldpligtige Gjenstande. 

Denne Grundsætning synes Hr. H. T. ogsaa i andre Hen

seender at have anerkjendt, og vi indsee derfor ikke, af 

hvilken Grand han har foreslaaet Skibe ansatte til en 

Told, der paa ingen Maade svarer til den Told, der 

erlægges af Materialierne til de Skibe, der bygges her i 

Landet, da vi jo ikke kunne troe, at det er hans Mening 

at ville begUnstige de Udenlandste Skibsbyggerier eller de 

indenlandske Skibsrhedere paa de indenlandske Skibs

byggeriers Bekostning. Vi maae derfor antage, at han 

har anseet en Told af 2 pCt. for Skibe at ville æqvivalere 

Materialtolden, uden nærmere at have Undersøgt, hvorvidt 

dette ester de as ham foresiaaede Forandringer i Tarifen 

ogsaa vilde blive Tilfælde. For at man derfor kan danne 

sig et Begreb om denne Materialtold, som sormeentlig 

maa være det asgjsrende med Hensyn til den Told, hvortil 

Skibe bor ansættes, skulle vi nedenfor give en Oversigt 

over hvormeget Samme kan anslaaes til pr. Læst af de 

forfkjellige Slags Skibe, idet vi benytte de i Bilag 11 

til Tarifcommissionens Betænkning givne Oplysninger om 

disse Materialiers Slags og Mængde, samt om Værdien 

af de forstjellige Slags Skibe pr. Læst, ligesom vi ville
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beregne Tolden af de forffjellige Materialier, saaledes som 

denne vilde stille sig efter vores Forslag til Tarifen i det 
Hele.

Til kobberforhndede Skibe heelt af Egetræ ndfordres 

pr. Læst af Skibets Drægtighed:

78 Cubikfod Egetræ frit  » Rd. » ß

2 dito Bøgetræ å 3.8 ß pr. Cbfd  » — 8 -

20 dito Fyrretræ a 3.8 ß » » » — 76 -

50 Pd. Bolte og Spiger af Jern å 1 ß pr. Pd. » -- 50 -

75 Pd. grovt Jernsmedegods å 3/? pr. Pd. 2 — 33 -

76 Pd. grovt Jerilstobegods a 1 ß pr. Pd. » — 20 -

77 Pd. Bolte og Spiger as Kobber å dito dito » — 24 - 

15 Pd. Lærk frit  » — » .

78 Pd. Beeg å 0.25 ß pr. Pd  » — Z -

153 Pd. Anker og Ankerkjeder a 1 ß pr. Pd. 1 — 57 - 

873/4 Pd. TvUgværk ål -3 pr. Pd  » — 88 - 

26^2 Pd. Seildilg ä 6 pr. Pd  1 — 63 - 

3 Pd. Ravndug a 12 /? pr. Pd  » — 36 - 

35 Pd. ForhUdningsplader og Som a 1 ß

pr. Pd  » — 55 -

Før Farve, Fernis, lost Inventarium og indre

Udstyring mindst  1 — »  

10 Rd. 33 ß

Ansættes Skibets Værdi til 250 Rd. 

pr. Læst, Udgjor Tolden pr. Læst 

saaledes  4.1 pCt. af Værdien.
Til kobberforhUdede Skibe, halvt af 

Egetræ og halvt af Fyr Udfordres 

istedetfor de ovenfor staaende 

78 Cbfd. Egetræ pr. Læst kun 

39 Cbfd. Egetræ, men derimod 

igjen 39 Lbfd. Fyrretræ til en 

Told af 3.8 ß pr. Cbfd.,
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hvorved Tolden pr. Læst for 

disse Skibe bliver tilsammen

11 Nd. 85 /?, der, naar Skibets

Værdi ansættes til 200 Rd.

pr . Læst, ndgjor  5.9 pCt. af Værdien.

Til kobberforhndede Skibe, heelt af 

Fyrretræ, Udfordres derimod 

istedetfor 78 Cbsd. Egetræ 

78 Cbsd. Fyrretræ til en Told 

as 3.8 ß pr. Cbsd.; Material- 

tolden for disse Skibe bliver 

saaledes pr. Læst 13 Rd. 41 ß 

der efter en Værdi af 175 Rd.

pr . Læst udgjor  7.7 pCt. af Værdien.

Materialtolden pr. Læst af ovennævnte Skibe kan 

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

af Værdien af Skibslasten.

For Skibe, der ikke ere kobberforhndede, fragaaer i 

sorestaaende Beregning de der opførte 24 Pd. Bolte og 

Spiger af Kobber øg 55 Pd. ForhUdningsplader og 

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

saa dennes Procentforhold til Værdien, kommer til at 

stille sig noget lavere, nemlig saaledes:

Tolden pr. Læst

for Egestibe = 9 Rd. 50 ß = 3.8 pCt. af Værdien

Halvegeskibe —11 » 6 » = 5.5 » » »

Fyrretræesskibe—12 » 58 » — 7.3 » »

altsaa i Gjennemsnit 5.5 pCt. af Værdien pr. Læst.

Herefter vilde altsaa Materialtolden pr. Læst for 

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

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

imod den, naar Hr. H. T.'s samtlige Forslag til For

andringer i Udkastet tages tilfølge, vilde ndgjore ca. 4.6 pCt.
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Vi Anne derfor ikke tilraade at ansætte Tolden for 

færdigbyggede Skibe, der indfores fra Udlandet, til 2 pCt. 

af Værdien, der selv efter Hr. H. T.'s eget Tarif-Forslag 

vilde være langt Under Materialtolden, da dette efter vores 

Formening vilde være en stor Uretfærdighed mod de inden- 

landste Skibsbyggerier. Man bor vistnok ikke gaae videre 

end til at nedsætte den i Regjeringsudkastet Under Nr. 214 

for andre Skibe end Fyrretræesskibe af og over 50 Commerce- 

læster optagne Told fra 6 pCt. til 5 pCt. af Værdien, 

saaledes at Udkastets Nr. 213 forbliver uforandret, hvilket 

vi derfor tillade os at foreslaae.

Hr. H. T. foreslaaer dm i RegjeringsUdkastet Under 216og217. 

Nr. 216 og 217 optagne Told for beredte HUder og | 

Skind as resp. 12 ß og 8 ß nedsat til resp. 8 ß og 5 ß 

pr. Pd. og bemærker i den Anledning i Tidsflriftet Pag. 84, 

at naar Garvestofferne (Nr. 77) frigives, behove Garve

rierne ikke saa hoi en Told paa Læder, som naar Garve

stofferne ere belagte med Told.

Idet vi fuldkommen erkjende Rigtigheden af denne 

Bemærkning, maae vi dog gjore Hr. H. T. opmærksom 

paa, at Garvestofferne alt for Tideil ere toldfrie, og at den 

Omstændighed, at Negjeringens Forslag, om at ansætte 

dem til Told, ikke tages til Folge, saaledes ikke medfører 

nogen Fordeel for Garverierne ligeoverfor den mlværende 

Tilstand.

Deriinod tabe Garverierne efter Regjeringsildkastet 

den dein ved Udførselstolden paa Uberedte Huder og Skind 

nu tilstaaede Beflyttelse, idet Udførselstolden er foreftaaet 

til ganske at bortfalde, og samtidig dermed nedsættes den 

nuværende Indførselstold for beredte Huder og Skind, for 

flere Slags endog temmelig betydeligt, saaledes som nedenfor 

nærmere ffal paavises. Den eneste Erstatning, der ester 

Udkastet tilflyder Garverierne, for Tabet af disse Fordele, 

er den nnder Nr. 215 foreslaaede Ophævelse af Jndsorsels-

(6)
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tolden for visse for Tiden toldpligtige uberefcte Huder og 

Skind, nemlig for uberedte tørre Huder as stort L^væg og 

Heste Under 20 Pd. pr. Stk., for uberedte vaade og 

saltede dito as resp. under 40 Pd. og 48 Pd. pr. Stk., 

samt for Uberedte Skind til Buntmagere. 2)een bmne 

Erstatning kan ikke have stor Betydning, da det hele 

Toldbelob, der derved opgives, ikke kan anslaaes høiere 

md til ca. 1300 Rd. aarlig, i al Fald ligeoverfor den i 

Regjeringsudkastet soreslaaede Nedsættelse af Tolden for 

beredte Hnder og Skind. Bed den i Udlas tcto Rr. 216 

og 217 optagne Tarifering af beredte Huder og Skind ml 

nemlig den nnveerende Told

for lakeret Ko- og Hestelæder og lakerede Kalveskind as 

20 Rd. 80 ß pr. 100 Pd., foruden 6 pCt. Sportler, 

liedsættes med 9.2 ß pr. Pd.; sor halv-- eller flltd- 

beredt CordUan, Saffian, Pergament, farvet Skind, 

Læder, forgyldt og forsølvet eller med paatrhtte vg 

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

foruden 6 pCt. Sportler med 13.44 ß pr. Pd.; 

for beredte Skind til Buntmageren af 12 Rd. 48 ß 

pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. Sportler med 0.72 ß 

pr. Pd.;

for garvede, halv- eller suldberedte Svineskind as 20 Rd.

80 ß pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. Sportler med 

13.2 ß pr. Pd.;

for dito, dito. Kalvestind og Ko- og Hestelceder as 16 Rd. 

64 ß pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. Sportler med 

8.96 ß pr. Pd.;

for hvidgarvede eller semsberedte Huder af stole L^væg og 

Heste samt for Faarelæder as 8 Rd. 32 /> pr. 100 

Pd. foruden 6 pCt. Sportler med 0.48 ß pr. Pd., 

ogsorhvidgarvede eller semsberedteSkind as Rensdyr, (Elsdyr, 

Hjorte, Raa- og Daadhr, Bulle, Kalve, Bædere, 

Faar og Lam, samt de Skind, som komme disse
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nærmest, af 16 Rd. 64 ß pr. 100 Pd. foruden 6 pCt.

Sportler med 8,96 ß pr. Pd.;

hvorimod den kun forhoies for Ryslæder, der nit svarer 

4 Rd. 16 /? pr. 100 Pd. foruden 6 pCt. Sportler, 

nemlig med resp. 3.76 ß og 7.76 ß pr. Pd., eftersom 

Ryslæderet er ufarvet eller farvet; men da Ryslæder ikke 

er nogen Jndforselsgjenstand af videre Betydmhed, idet 

den aarlige Indførsel ikke kan anslaaes høiere end til 

ca. 195 Pd., er denne Forhoielse Uden Betydning.

Det sees heras, at den nnvcerende Told for beredte 

Huder og Skind alt ved Regjeringsildkastet er nedsat i en 

ikke ubetydelig Grad, og vi troe derfor ikke, at det, selv 

om Garvestofferne fremdeles vedblive at være toldfrie, kan 

forsvares ligeoverfor Garverierne yderligere at nedsætte 

denne Told, hvilken Anskuelse ogsaa synes at have været 

RigsraadsUdvalgets, der, uagtet det har foreslaaet Garve- 

stoffer til Toldfrihed, dog ikke har tilraadet nogen Forandring 

i Udkastets Tarifering af Nr. 216 og 217.

Endelig flulle vi ikke Ulldlade at bemærke, at Tarif- 

commissionm i sin Tid bifaldt den i det Samme forelagte 

Udkast optagne Told for Garvestoffer af 0.2 ß pr. Pd. 

men desuagtet foreslog Tolden for de Under Nr. 216 

faldende beredte Huder og Skind forhøjet fra 12 ß til 

16 ß pr. Pd. (vide Commissionens Betænkning Pag. 38), 

hvilket ogsaa synes at vidne om en anden Anskuelse med 

Hensyll til Garveriernes Stilling her i Landet.

Hr. H. T.'s Forflag om at nedsætte Tolden for 

Handsker fra 72 ß til 32 ß pr. Pd., der staaer i For

bindelse med hans almindelige Forslag om 32 />'s Satsen, 

tunne vi ikke optage.

Da vi ikke ere gaaede ind paa Hr. H. T.'s Forflag 

om Nedsættelse af Tolden for de nnder Nr. 216 faldende 

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

ikke tiltræde hans Forflag om at nedsætte Tolden for 

(5*)
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andre ikke særskilt tariferede Arbeider af Skind end Handsker 

(Nr. 219) fra 16 ß til 12 ß pr. Pd.

Hr. H. T. foreflaaer pUlveriseret Gips og brændt 

Kalk, der i RegjeringsUdkastet Under Nr. 226 er ansat 

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

brændte Cementsteen, malet Tras og Pozzolano saa og 

hydraulisk Kalk, der Under Nr. 227 ere ansatte til 0.15 ß 

pr. Pd., Tagflifer, samt Regne- og Skrivetavler af Skifer, 

med og Uden Ramme, saa og Grifler af Skifer, der 

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

alle Slags, der Under Nr. 231 ere opførte til en Told 

as 1 ß pr.  Fod, til Toldfrihed. Til dette Førslag, 

der stemmer med RigsraadsUdvalgets Betænkning, have 

vi Intet at bemærke.

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

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

udkastet faldende raffinerede Sukker fra 4.75 ß pr. Pd. 

til 5 ß pr. Pd. og for det Uraffinerede (Nr. 236) fra 

3 ß til 4 ß pr. Pd., da tunne vi ikke ansee de inden

landske SilkkerraffinadeUrers Tarv for tilbørlig varetaget 

ved dette Forslag, hvorefter Differencen mellem Tolden 

for raffineret SUkker og for NaasUkker vilde blive reduceret 

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

udkastet. Derimod troe vi at nmatte slutte os til det af 

de herværende Sukkerraffinadeurer i Marts Manned d. A. 

til Rigsraadet indgivne Forflag om at tarifere SUkker 

paa folgende Maade, nemlig:

— raffineret SUkker, derunder indbefattet Candis i Stænger 

og hvidt SUkker (efter Standard Maatchappy Prøver 

Nr. 17 til 20)  1 Pd. „ 5.25 ß

— gule raae Sukkere (Maatchappy

Nr. 12 og derover, men Under

Nr. 17)  1 Pd. „ 3.25 ß
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R e g jc r i n g s -  

u d k a s t e t .

—  m ø r k e  o g  b r u n e  S u k k e r e  ( M a a t c h a p p y

N r . 8  o g  d e r o v e r , m e n U n d e r

N r . 1 2 )  1  P d . „ 2 . 7 5  ß

—  f o r t e b r u n e  S u k k e r e s a m t M e la d o s

( M a a t c h a p p y  U n d e r N r . 8 ) 1  P d . „ 2 . 5  ß

D e t t e  F o r s la g  e r b a s e r e t p a a  T a r i f e r i n g e n  a f S n k k e r  

i d e n  e n g e l f l e  T o ld t a r i f , i d e t m a n  h a r  m e e n t , a t d e r  h e r 

t i l la n d s  i d e t m in d s t e  b m d e  t a g e s  d e t s a m m e  H e n s y n  t i l  

S u k k e r r a f f i n a d e r i e r n e , s o m  d e r i d e t l i b e r a le  E n g la n d s , f r a  

a l l e  S id e r  s o m  f o r n u f t i g t  a n e r k je n d t e , H a n d e ls -  o g  T o ld 

s y s t e m  e r t a g e t t i l d e  d e r v æ r e n d e  S n t 'k e r r a f f i n a d e r i e r .

I  d e n  e n g e l s k e T o ld t a r i f e r d e r n e m l ig  o p t a g e t 4

f o r s t j e l l i g e  S a t s e r f o r S u k k e r , n e m l ig :

r a f f i n e r e d e  S u k k e r e  1  P d . d a n s k  V æ g t c a .  

h v id e  n r a f f i n e r e d e  S u k k e r e  1  „  „  „  „

g ^ ^ le  „  1  „  „  „  „

b r U u e  , ,  1  , ,  „  „  „

D a  d e  h v id e  R a a s u k k e r e  n æ s t e n  a ld e le s  i k k e

7 . 8 8  ß

6 . 8 8  ß

5 . 9 5  ß

5 . 4 5  ß 

b e n y t t e s

i E n g la n d  a f R a f f i n a d e r i e r n e , s a a le d e s s o m  T i l f æ ld e t

o g s a a  e r h e r t i l l a n d s  —  m e d e n s  I m p o r t e n  t i l E n g la n d  

i h v e r t a f A a r e n e  1 8 6 0  o g  1 8 6 1  h a r  U d g jo r t c a . 4 7 0 , 3 0 0  

T o n s , i n d k la r e r e d e s  d e r a f h v id e  R a a s l l k k e r e  k u n  r e s p .  

4 , 3 0 0  o g  1 , 9 0 0  T o n s  —  e r d e t k lm  d e  g u le  o g  b r u n e  

R a a s U k k e r e , d e r  h a v e  p r a k t i s k  B e t y d n in g , o g  m e d  H e n s y n  

t i l h v i l k e  d e h e r v æ r e n d e S u k k e r r a f f i n a d e r ie r f o r m e n e  a t  

b m d e  s t i l le s  p a a  l i g e  F o d  m e d  d e  e n g e l f le . T o ld d i f f e r e n c e n  

e f t e r d e n  e n g e l f le  T a r i f m e l le m  r a f f i n e r e t S i l k k e r o g  d e  

g n le  o g b r u n e  R a a s u k k e r e , n a a r T o ld e n  f o r d i s s e  s id s t e  

t a g e s  e s t e r G je n n e m s n i t t e t , u d g jo r n u  2 . 1 8  ß p r . P d .  

( 7 . 8 8  ß — 5 . 7 0  / ? ) ; m e n  v i l m a n  i  V i r k e l i g h e d e n  s t i l le  

d e  i n d e n la n d s k e  R a f f in a d e r i e r  p a ä  l i g e  F o d  m e d  d e  e n g e l s t e ,

d a  e r d e t i k k e t i l s t r æ k k e l i g t , a t T o ld d i f f e r e n c e n  m e l le m

R a a s U k k e r o g  r a f f in e r e t S u k k e r i v o r e s  T a r i f f a s t s æ t t e s  

t i l d e t s a m n le  M lo b  s o m  i E n g la n d , d a  F a b r i k a t i o n s -



forholdene m. v. hersteds ikke ere Le samme som i England. 

Medens der saaledes i England koges Melis til et Udbytte 

af 70 pCt. koges her hovedsagelig kun Candis til et Ud

bytte af 60 pCt. og man synes derfor berettiget til at 

stille 70 pCt. Melis i England lig med 65 pCt. Melis 

og Candis hos os, hvorved der opstaaer en Disfavetir 

for de herværende Rafsinadenrer ligeoverfor de engelske af 

Differencetolden for 5 Pd. pr. 100

Pd. eller  0.109 /Z pr. Pd.

Tertil kommer, at de inden-- 

landfle Naffinademer have at

Udrede Told for Bimaterialier 

ved Raffineringen, hvilken ikke 

paahviler de engelske Raffinaderier. 

Denne Told belober efter Fabrik- 

directeUrens Opgivende 10 /? pr.

100 Pd. Raasukker, altsaa.... 0.1 /? pr. Pd.

Endvidere have de herværende Raffina-

deurer adskillige andre Udgifter, 

som ikke bæres af de engelske 

Rasfinadeilrer, saasom de betyde

lige Commissionsprocenter for 

Dexelaccepter, consirmerede Ac- 

ereditiver o. s. v., da ingen Vexel- 

cours noteres paa transatlantisk 

Sted for Danmarks Vedkom

mende, samt Rentetab, for at 

fiftre sig et tilstrækkeligt Forraad 

af Raasnkkere, af hvilke i Reglen 

intet Parti consigneres directs 

hertil paa Gnuid af Landets 

Lidenhed og Ubetydelighed i den 

europæiske Handel og dets Man

gel paa Opland, hvilke Udgifter,
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lavt cmflaaede, kunne ansættes

til cd. 2 pCt. for Ufortoldet

(guffer eller til 23 ß pr. 100 Pd. 0.23 ß pr. Pd.

Tilsammen -. - 0.439 ß pr. Pd.

Dette Belob maatte derfor lægges til den ovennævnte 

Differencetold efter den engelske Tarif as 2.18 ß pr. Pd., 

for at vore SUkkerrafsinademer kUNne siges at være stillede 

nogenlunde lige med de engelske, saaledes at Differencen 

i vores Tarif mellem Tolden for raffineret SUkker og for 

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

pr. Pd.
Da nu Gjennemsnitstolden for de af Sukkerrafsina- 

deurerne i deres ovennævnte Andragende soreslaaede 3de 

Classer Raasnkker Udgjor ca. 2.83 ß pr. Pd., medens 

Tolden for raffineret Sukker er foreslaaet til 5.25 /? pr. 

Pd., bliver Differencetolden i Favenr af Raffinadeurerne 

herefter kun 2.42 ß pr. Pd., hvilken vi i Henhold til det 

soran Anførte ikke kunne ansee for hoi.

De Jnvendinger, der fra Toldvæsenets Side mulig 

kUnde gjores mod den her foreflaaede Classification as 

Raasukker efter Farven paa Grund as Vanskeligheden ved 

at fljelne mellem Nuancerne af Farverne paa de forskjellige 

SUttcre, tuune vi ikke tillægge videre Betydning, og det 

saa meget mindre som Regjeringen selv under Nr. 235 

har optaget dette Skjelnemcerke med Hensyn til Tariferingen 

as hvidt pulveriseret Sutter.

Dette Forslag, hvorefter Raasukkere bestattes forffjelligt 

efter deres forstjellige Qvalitet har desUden det store 

Fortrin fremfor Regjeringsudkastet, der beskatter dem eens 

Uden Hensyn til deres mere eller mindre Godhed, at de 

siettere RaasUkkere, der ved Raffineringen give et mindre 

Udbytte end de bedre og derfor ogsaa have en ringere 

Værdi end disse, overeensstemmcnde med Billighed blive
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237.

238.

140 og 241.
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lavere beskattede end de bedre og dyrere RaasUkkere, der 

give et større Udbytte.

Forovrigt sees af Bemærkningerne til Udkastet af 

1862 Pag. 51, at et lignende Forslag har været bragt 

paa Bane under Forhandlingerne om Toldtarifen, men at 

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

practiske Vanskeligheder derimod, og man derhos havde 

Grmld til at antage, at en saadan Adskillelse mellem de 

sorstjellige Sorter Raasvkker ester Farven vilde være til 

Ulempe for de herværende Handelsforhold.

RigsraadsUdvalget har foreslaaet Tolden for det 

raffinerede Sukker (Nr. 235) ansat til det samme Beløb, 

som af os foreslaaet, nemlig 5.25 ß pr. Pd., og for 

andet pulveriseret Stikker (Nr. 236) til 3.5 ß pr. Pd., 

men det kan ikke sees as Betænkningen, om der ved dette 

Forslag af Udvalget er taget noget Hensyn til Sllkker- 

raffinadeUrernes Andragende, der slet ikke er berørt.

I Forbindelse med sit foranstaamde Forslag foreflaaer 

Hr. H. T. Tolden for oploft og andet flydende Sukker 

med hvad dertil er henført Under Nr. 237 i Regjerings- 

Udkastet forhoret fra 2.5 ß til 3 ß pr. Pd. Paa Grnnd 

af den af os ovenfor foreflaaede Tarifering af Raasnkker 

kunne vi ikke optage dette Forslag.

Naar Hr. H. T. endvidere forcslaaer Tolden i 

Negjeringsudkastets Nr. 238 for Mallas, almindelig bruun 

Sirilp og bruun Honning samt Runkelro-Bcerme forhoiet 

fra 1.5 ß til 2 ß pr. Pd., da maae vi ansee denne For- 

hoielse for at være for stor, og derimod sliltte os til 

Rigsraadsudvalget, der har foreslaaet Tolden til 1.75 ß 

pr. Pd., som vi maae ansee for passende og stemmende 

med vores almindelige Forslag til ©utter.

Til den af Hr. H. T. foreslaaede Toldfrihed for 

Vadflesvampe, der i Regjeringsudkastet ere ansatte til en 

Told af 32 ß pr. Pd. (Nr. 240), og as præparerede
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Svampe samt Frictionsfyrsvamp, der ere ansatte til 3 ß 

pr. Pd., kunne vi ikke Udfinde andet Motiv, end disse 

Positioners efter hans Formening ringe finantsielle Be

tydning. Men da Toldsatsen Under Nr. 240 alene 

repræsenterer et Toldbelob af ca. 1496 Rd. kunne vi i den 

Henseende ikke ganske være enige med ham, og da der 

derhos ikke foreligger nogen anden Grund til disse Varers 

Toldfrihed, maae vi derfor med Rigsraadsndvalget fastholde 

Regjeringsudkastets Tarifering.

Ved dette Hr. H. T.'s Forslag vilde ogsaa fremkomme 

den Besynderlighed, at Frictionsfyrsvamp blev toldfrit, 

medens Trcetraade til Svovlstikker og Frictionsfyrstikker 

stUlle svare en Told af 0.1 ß og 4 ß pr. Pd. efter hans 

Forflag til Nr. 259 og 261.

Hr. H. T.'s Forflag om at ansætte Svovl, SvovldUg, 

Svovltraad og Svovlblomme, der i Regjeringsudkastet er 

opfort til en Told af 0.25 ß pr. Pd., til Toldfrihed, 

stemmer med RigsraadsUdvalgets Betænkning, og have vi 

dertil Intet at bemærke.

Ligeledes tiltræde vi Hr. H. T.'s Forslag om Told- 

frihed for flydende Syrer, der i Regjeringsudkastet ere 

ansatte til en Told af 0.5 ß pr. Pd.

Derimod kunne vi ikke optage hans Forslag om 

Toldfrihed for almindelig Talg, der i Regjeringsudkastet 

under Nr. 245 er ansat til en Told af 2 ß pr. Pd., og 

for Margartn, Stearin, Palmetin, Parafin og andre | 

Fedt- eller Oliearter, hvorfra Oliestoffet (Elain) ganske 

eller tildeels er udskilt, fanit Plantetalg og Hvalrav i fast 

Tilstand, der i Udkastet Under Nr. 246 ere ansatte til 3 ß 

pr. Pd., samt for Vox, animalst og vegetabilsk, der under 

Nr. 277 er ansat til 3 ß pr. Pd.

Dette Forflag synes heller ikke at stemme med Hr. 

H. T.'s almindelige Bedømmelse af RegjeringsUdkastet, 

som ester hans Formening ikke i tilstrækkelig Grad har

243.

244

245, 246 

og 277.
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formindsket Beskyttelsen for Jndnstrien, idet han jo, da 

han ikke samtidig har soreflaaet den i Udkastet Under 

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

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

forøger den Beskyttelse, som RegjeringsMastets Tarifering 

yder de indenlandske Lysestoberier, og saaledes maa være 

af den Formening, at Udkastet ikke i tilbørlig Grad har 

taget Hensyn til ben indenlandske Industri.

»Rigsraadsudvalget har ikke soreflaaet nogen For

andring i disse Positioners Tarifering.

Hr. H. T. soreslaaer den i Regjerinsndkastet optagne 

Told for Thee forhoiet fra 12 ß til 16 ß pr. Pd., 

hvorimod RigsraadsUdvalget har tiltraadt Udkastets Tari

fering as denne Vare.

Da den mlvcerende Told for Thee alt ved en Told 

af 12 ß pr. Pd. vil sorhoies med 1.4 ß pr. Pd., og da 

en Told af 12 ß pr. Pd. Udgjor ca. 22 pCt. af Værdien, 

kunne vi, deels af Frygt for at fremkalde JndsmUgling og 

deels af de af os ved Kaffe og Sukker anforte almindelige 

Grnnde mod for Tiden at gaae til den hoieste Toldsats, 

der kan gjennemfores, ikke flntte 08 til Hr. H. T.'s 

Forslag.

Tongværk af vegetabilste og animalske Stoffer, alle 

Slags, er i Regjeringsudkastet ansat til en Told as 

2 ß pr. Pd. Denne Told soreslaaer Hr. H. T. ophævet 

med Hensyn til Industrien paa Grund as Toldfriheden 

sor Hamp, og for at supplere Beskyttelsen for det inden

landfle Skibsbyggeri, efter at Tolden paa fremmede Skibe 

er nedsat (vide Tidsskriftet Pag. 129).

Da vi ikke kunne være enige med hanl i, at Told

friheden for Hamp bor medfore Toldfrihed for Fabrikatet 

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

frihed bor bevirke en Nedsættelse i Tolden for Tongværk, 

og da vi ikke have tiltraadt hans Forflag om at nedsætte
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Tolden for Skibe til 2 pCt. af Værdien, kunne vi ikke 

gaae ind paa at ansætte Toilgvcerk til Toldfrihed, der vel 

vilde være til Fordeel for Skibsbyggerierne, men paa den 

anden Side tgien blive en stor Uretfærdighed mod de 

indenlandske Reebslagerier. Derimod troe vi, paa Grund 

af Toldfriheden for Hanlp, med Rigsraadsudvalget at 

maatte foreslaae Tolden for TvUgværk nedsat til 1 ß pr. 

Pd., der vil udgjore ca. 4 pCt. af Værdien.

Da vi ikke kunne sætte Tran, TranlUd, Degra, Fedt- 

lUd og Vognsmorelse, der i RegjeringsUdkastet ere ansatte 

til en Told as 1 ß pr. Pd., i Classe med saadanne 

Raa- eller Halvraastoffer, der af Hensyn til Industrien 

bor ansættes til Toldfrihed, og da denne Position repræsenterer 

et Toldbelob af 4,900 Rd. aarlig, kunne vi ikke tiltræde 

Hr. H. T.'s Forsiag om Toldfrihed for disse Varer, men 

maae med Rigsraadsndvalget flutte os til RegjeringsUdkastet.

I RegjeringsUdkastet er Under Nr. 254 foreslaaet, at 

finske Trævarer flulle fortoldes saaledes som af Kongen i 

Henhold til traktatmæssig Overeenskomst bestemmes.

Denne Position foreslaaer Hr. H. T. til aldeles at 

udgaae, og finske Trævarer behandlede lige med andet 

Uforarbejdet toldpligtigt Tommer og Træ, der er tariferet 

Under der. 256 og 257, hvorhos han foreslaaer Tolden 

for disse tvende sidste Positioner nedsatte resp. fra 3 Rd. 

24 ß til 2 Rd. 24 ß pr. Commercelæst og fra 4 ß til 

2.6/3 pr. Cubikfod. Som Motiv til dette Forslag anfører 

han i Tidsskriftet Pag. 129, at han derved har taget 

væsentlig Hensyn til JndUstrien i det Hele, navnlig ogsaa 

til Skibsbyggeriet, ved Siden as Nedsættelsen for fremmede 

Skibe.

253.

254, 256 

og 257.

Med Hensyn til dette Forflag maae vi forst gjsre Hr. 

H. T. opmærksom paa, at Tolden for finsk Tommer og 

Træ i Henhold til en bestaaende Tractat med Rusland 

for Tiden er 1 Rd. 80 ß foruden 6 pCt. Sportler pr.
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Commercelcest i HertUgdommerne Slesvig og Holsteen, 

hvorimod den i Kongeriget Danmark er 2 Rd. 24 /? for- 

uden 6 pCt. Sportler pr. Commercelcest, og at denne 

forfkjellige Toldbehandling i de forfkjellige Landsdele saaledes 

ikke lader sig ndjevne nden ved en ny Tractat med Rnsland, 

med mindre man kande ansætte Tolden for alt toldpligtigt 

Tommer og Træ til 1 Rd. 90.56 ß pr. Commercelcest, 

hvilket natUrligviis ikke gaaer an. Den Simplification, 

som han derfor har troet at opnaae ved en Nedsættelse af 

Tolden for Nr. 256 til omtrent det samme Belob, som 

der i Kongeriget svares as finsk Tommer og Træ, bort

falder saaledes, da Positionen Nr. 254 om finske Trævarer 

ikke kan Udgaae, selv om Tolden for andet toldpligtigt 

Tommer og Tree ansættes til 2 Rd. 24 ß pr. Com

mercelcest, og saaledes bliver 12.96 ß pr. Commercelcest 

lavere end den nuværende Told for finsk Tommer og Trce 

i Kongeriget.

Dernæst kunne vi for vores Vedkommende ikke lægge 

videre Vægt paa det fra Hensyn til de indenlandske Skibs

byggerier hentede Motiv for den foreslaaede Nedsættelse af 

Tommertolden i Nr. 256 og 257, da vi ikke have optaget 

hans Forslag om en Nedsættelse af Tolden for fremmede 

Skibe til 2 pCt. as Værdien, og da Egetræ, der har 

störst Betydning for Skibsbyggerierne, fremdeles vedbliver 

at være toldfrit, ligesom Tolden for fremmede Fyrretrcees- 

skibe af og over 50 Commercelæster alt for Tiden km: 

svare 2 pCt. af Værdien i Told, og der saaledes i al 

Fald for disses Vedkommende efter Hr. H. T.'s Forflag 

om Skibe ikke vilde flee nogen Nedsættelse i den ilUvcerende 

Told, der kunde begrUnde en Nedsættelse 

andet Fyrretømmer end finsk.

Vi betragte Tommertolden 

finantsiel Told, der, idet den 

ConsUinenter, ikke kan siges at

Lobe-^S i 
Regjerings- 

udkastet.

af Tolden for

som en reen 

paa en Masse

nærmest 

fordeles

være byrdefuld for den

■■■SHU

f-

i
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Enkelte, ligesom ogsaa paa den anden Side Tommer og 

Træ maa ansees for et hensigtsmæssigt Beskatningsobjekt, 

da det ikke kan være Gjenstand for JndsmUgling. Idet vi 

derfor med Rigsraadsndvalget maae være enige i, at fast

holde den af Regjeringen Under Nr. 256 foreslaaede Told 

for Tømmer pr. Commercelcest, skUlle vi i Forening med 

samme Udvalg blot foreslaae Tolden ander Nr. 257 ned

sat fra 4 ß til 3.8 ß pr. CUbikfod, da en Told af 4 ß 

pr. Cubikfod vilde være til Prægravation for den, der 

fortolder ester CUbikindhold, ligeoverfor den, der fortolder 

ester Skibets Drægtighed med 3 Rd. 24 ß pr. Commercelcest, 

idet der regnes ca. 80 CUbikfod paa 1 Commercelæst.

Hr. H. T.'s Forflag, om at nedsætte Tolden for til- 

dannet Hmls- og Skibstømmer fra 6 ß til 4 ß Pt» 

Cubikfod, kunne vi ikke tiltræde, da vi ikke have optaget 

hans Forstag om at nedsætte Tolden for Uforarbejdet 

Tommer til 2.6 ß pr. Cubikfod; hvorimod vi i Henhold 

til vores Forslag til Nr. 257 kun funne foreslaae den 

nedsat til 5,7 ß pr. Cubikfod.

Naar Hr. H. T. foreflaaer den i Regjeringsudkastet 

Under Nr. 259 optagne Told for grovt Tommermands- 

arbeide og hvad dermed er sat i Classe nedsat fra 0.15 ß 

til 0.1 ß pr. Pd. og for andre Arbeider af Træ, resp. 

under Nr. 261 og 262, nedsat resp. fra 7 ß til 4/3 

pr. Pd. og fra 3 ß til 2 ß pr. Pd. og derhos bemærker, 

at disse af ham foreslaaede Satser Utvivlsomt ere tilstrækkeligt 

beskyttende for de paagjældende Jndilstrier (Tidsskriftet 

Pag. 133), da see vi os ikke i Stand til at tiltræde disse 

Forslag, da vi ikke ere gaaede ind paa hans tidligere 

Forslag om Nedsættelse af Tolden for Uforarbejdet Træ, 

ligesom vi heller ikke funne ansee det for Utvivlsomt, at de 

paagjeldende Jndilstrigrene vilde være tilstrækkeligt beskyttede 

ved den'af ham foreslaaede Told, selv om hans Forflag 

om Nedsættelse af Tolden for Uforarbejdet Tommer og

Lobe-^ i 
Regjerings

udkastet.

258.

259, 261 

og 262.



Løbe-^IS i 
Regjerinas- 

udkastet.
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264

Træ toges til Folge. Rigsraadsudvalget har heller ikke 

troet at bUrde foreflaae nogen Forandring i disse 3de 

Positioners Tarifering.

Da Hr. H. T.s Forslag om en Forandring af 

Fortoldningsnormen for Lomme- og Damenhre samt 

Chronometre m. v., der i Regjeringsudkastet ere ansatte 

til en Told af 48 ß pr. Stk., men af ham foreslaaes 

fortoldede med 16 ß pr. Pd., i Lighed med Gnld og 

Solv i Arbeide, efter hans egen Bemærkning Pag. 133 

er en Folge as hans almindelig Forslag om 32 />'s Satsen, 

kunne vi selvfolgeligen ikke gaae ind paa dette Forslag.

Tolden for det Under Nr. 276 i Regjenngsndkastet 

faldende Vognmagerarbeide foreslaaer Hr. H. T., i 

Lighed med hans Forslag til Nr. 262 for de simplere 

Trcearbeider, nedsat fra 3 ß til 2 ß pr. Pd. Da vi 

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

gaae ind paa dette Forflag.

Endelig foreslaaer Hr. H. T., paa Grund af de 

mange Nedsættelser i det Hele (vide Tidsskriftet Pag. 

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

til 8 pCt. af Værdien.

Men ligesom vi ikke have kUnnet erklære os enige 

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

saaledes kunne vi heller ikke deri finde en tilstrækkelig 

Grmrd til at nedsætte denne Toldsats, der efter vores 

Formening ikte kan ansees for hoi. Bi maae derfor med 

Rigsraadsudvalget fastholde Regjeringens Tarifering af 

denne Position.

Efter saaledes at have gjennemgaaet Hr. H. T.'s 

Forsiag til en Jndforselstoldtarif, og begrnndet vores For

mening om samme efter det fortiden foreliggende Materiale, 

komme vi NU til hans Forflag om Credit o plagsretten.
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Med Hensyn til denne Ret Udtaler han sig i Tids- 

skriftet Pag. 87 paa folgende Maade:

„I een Retning har vor Toldlovning altid havt Fortrin 

for de fleste andre Landes, navnlig med Hensyn 

til den deri indrømmede Creditoplagsret. Da det 

imidlertid er saa langtfra, at denne er bleven mis- 

brngt af de Handlende, at disse meget mere, i 

Paastjonnelse af den virkelige Lettelse, i deres store 

Fleertal med streng Iagttagelse as Pligt have vaaget 

over dens Bevarelse, er der ingen tilstrækkelig 

Anledning til, som Regjeringsudkastet har gjort, 

at indskrænke Netten, men snarere til at Udvide den, 

forsaavidt det, uden at friste for stærkt til MisbrUg, 

kan lade sig gjore. Det er af denne Grund, lige

som det er af Interesse for Frihandelen i det Hele, 

at vi i flere Tilfælde forcflaae Creditoplagsretten 

Udvidet, da vi i denne Henseende ikke kunne berolige 

os med den Bemyndigelse, som Overbestyrelsen 

efter § 20 i Regjeringens Udkast forbeholder sig 

til at tilstede Undtagelser, som derefter endog skulde 

kunne gives paa enkelte Steder, Uden at andre fik 

Deel deri."

Ester disse skarpe Uttringer sklllde man vente, at Hr. 

H. T. havde foreslaaet cn stor Mængde Varer, der efter 

Regjeringsudkastet ikke vare creditoplagsberettigede, til at 

tilstaaes denne Ret, men dette er saa langt fra Tilfælde, 

at vi ikke have knnnet sinde nogen af ham til Creditoplag 

foreslaaet Artikel, der ikke alt i Regjeringsudkastet er tilstaaet 

henne Ret. Hans Forslag med Hensyn til Creditoplags- 

retten indskrænker sig nemlig kun til, at han har foreslaaet 

de i Regjeringsudkastet optagne Qvantiteter for Til- og 

Afskrivningen i Creditoplaget nedsatte for adskillige Varer, 

nsinlig for Cacaobenner (Nr. 25), Kasse (Nr. 115), 

Allehaande, Kommen og Peber (Nr. 127), Risengryn
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(Nr. 203), Sagogryn (Nr. 207), og Sukker (Nr. 236), 

fra resp. 300 Pd. og 100 Pd. til resp. 200 Pd. og 

50 Pd; for saltet Sild (Nr. 42), fra resp. 3000 Pd. 

Brutto og 500 Pd. Brutto til resp. 2000 Pd. Brutto 

og 300 Pd. Brutto; for rifarvet Bomnldstvist (Nr. 142), 

raat Lærred og Dreil (Nr. 144 og 145), og Seildng og 

Presenningdrlg (Nr. 146), fra resp. 300 Pd. og 50 Pd. 

til resp. 200 Pd. og 50 Pd.; for trykkede Alenvarer as 

vegetabilste Stoffer (Nr. 149), Usarvede Alenvarer as ditto 

(Nr. 151 og 152), Uldne GUlvtæpper (Nr. 160), og 

andre Uldne Alenvarer (Nr. 163 og 164), fra resp. 

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

Salt (Nr. 210), fra resp. 5000 Pd. og 1000 Pd. til 

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

og The (Nr. 247), fra resp. 100 Pd. og 50 Pd. til resp. 

100 Pd. og 25 Pd.

Til disse Forslag have vi Intet at bemærke.

For at man kan danne sig et fuldstændigt Begreb om 

de af os til Hr. H. T.'s Forslag til en Jndforselstold- 

tarif gjorte Bemærkninger og Modforslag, [tulle vi her 

optage RegjeringsUdkastet, omændret overeensstem- 

mende med vores Forslag, dog saaledes at vi, for 

at give et bedre Overblik, afholde os fra enhver Sammen- 

dragning af Positioner eller anden Simplification, der 

mulig kllnde foretages som en Folge af vores Forslag, 

men hvorved Sanunenligningen med RegjeringsUdkastet 

vilde vanskeliggjores. Da.hverken Hr. H. T. eller vi 

have nogen Bemærkning at gjore med Hensyn til Tara- 

besteminelserne i RegjeringsUdkastet, kunne vi ganske Ude

lade Tararubrikken. Derimod ville vi i en særegen 

Rnbrik optage det finantsielle Resnltat af vores Forslag 

ligeoverfor RegjeringsUdkastet.



1.
2.

4

6.

JndforsMoldtaris

Fortoldnings - Gjeustande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det sinantsielle 
Resultat ligeover-- 
for Regjerings- 

udkastet.

Affald, alle Slags, ikke særskilt tarife
rede, derunder indbefattet: Blod; 
Bærme, Mask og Spol; raat Fiske- 
skind ; Gjobning, naturlig og til
beredt; Grever og andet Affald ved 
Trankogningen; Klude, Trevler og 
Fnog; Klædelistcr; Korkspaaner; 
Liimlceder samt Hove, Klove, Sener, 
Pergamentaffald og lignende Affald 
tit Liimkogmug; Læderaffald; Olic- 
meel og Oliekager; Papirspaaner, 
beskrevet eller trykt Papir og andet 
Papiraffald; Riisfkaller og Riisklid 
til Kreaturfode; Rosin- og Kirsebær- 
stilke; SkaarafGlas, JordogLeer- 
varer; Conchylier; Skaller af Mus
linger , Skildpadder og Osters; 
saa og Skaller af Cocos- og andre 
Nødder; Sukkerskum til Gjodning; 
Sæbesyderkalk; gammelt, ituhugget 
Tougværk og Værk; tor Viinmudder 

Lilun, allc Slags..........................
Äpothekervarer, enkelte og sammen

satte, samt chcmist'e Præparater, for- 
saavidt disse Varer og Præparater 
ikke cre særskilt tariferede

Uffe, ikke særskilt tariferet..............
Eg............................................
Ei here, alle Slags  
Bark:

— Barkartcr fer Apotheker, som 
Apothekervarer.

Rd. ß

frit, 
frit.

Rd. Rd.

1,059

1 Tb » 2 

frit, 
frie.
» 16

(6)
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Fortoldnings-Gjenstande.

— - Farvebark, see Farvestoffer.
— Garvebark, see Garvestoffer.
— Kaneelbark, see Kryderier.^

Bast, saa og Trevler af lerers, 
af Ilsdder og desl., raat eller 
præpareret, men iovrigt uforarbejdet

Been og Scend er:
— raae, hele, knuste eller malede..
— brændte, hele eller pulveriserede.
— i Arbeide:

— Plader, samt raat tildanncde 
Stykker, t. Ex. til Knivskafter, 
Parapluiehaandgreb eller des
lige , saa og blot skaarne 
Hvalbardcr samt Fiskcbeens- 
trcvler 

— andet, som Dreierarbeide.
Bivcerk.......................................
Blæk og Blækpulver .......
Blank- og anden ^ædersværte, 

samt Stovor
Blegpnlver eller Lhlrrkalk.......
Blomster:
— naturlige, levende og saadanne 

friske eller torrede, samt Blade, 
som ikke ere at hcnfore til Apo- 
thekervarer, Farvestoffer eller no
gen anden af Tarifens Satser..

— kunstige:
— ved Kunst tilberedte naturlige 

fomt Blomster eller Blomster- 
dele af Folie, Muslingstaller, 
Nelliker Riis, Vor eller dcsl.

— andre:

Vægt, 

Maal, 

etc.

1 D

Told.

Rd. ß

frit.

frie.
» 1

1 T

Br. 1 ffi

Br. 1 ®

1 N

— færdige....................... 1 TB

— Dele deraf, som Materiale 
for Blomsterfabrikation, 
t. Er. Knopper, Blade, 
Stilke, Stovnaale og deel. 1 TB

» 7 

frit. 
» 3 

» 2 
frit.

frie.

» 16

2 »

1 »

Det finantsielle 

Resultat ligeover- 

for Regjerings- 

udkastet.

Rd. Rd.

1,745
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V æ g t ,  

M a a l ,  

e t c .

T o l d .

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

R e s u l t a t  l i g e o v e r -  

s o r  R e g j e r i n g s -  

u d k a s t e t .

! - k -

1 9 .

2 0 .

2 1 .

2 2 .

2 3 .

2 4 .

2 5 .

2 6 .

2 7 .

B l y a n t s p e n n e ,  l i s d k r i d t s -  o g

a n d r e  R r i d t p c n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  D

B o g t r y k k e r s v æ r i e  o g  a l  a n d e n

( » r y k k e r s v æ r t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r .  i  D

B o m u l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B o g  e r ,  T i d s s k r i f t e r  o g  N o d e r ,

m e d  t r y k t  e l l e r  s k r e v e n  T e x t ,  u d e n  

B i l l e d e r ,  e l l e r  m e d  B i l l e d e r ,  s o m  

b a a d e  v e d k o m m e  T e x t e n  o g  t i l l i g e  

e n t e n  e r e  i n d l e m m e d e  i  d e n n e  e l l e r

R d .  ß

»  5

»  2  

f r i t .

R d . R d .

3 , 6 1 4

i n d b u n d n e ,  i n d h e f t e d e  e l l e r  p a g i n e 

r e d e  m e d  d e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B o r s t e n b i n d e r a r b e i d e , s a a s o m  

K o s t e ,  P e n s l e r  o g  B o r s t e r  a f  H a a r ,  

P l a n t e -  o g  F i s t e b e e n s t r e v l e r  m .  v . :  

—  i  F o r b i n d e l s e  m e d  u p o l e r e t  o g  

» l a k e r e t  T r e e  e l l e r  m e d  J e r n . .

—  a n d e t

C a c a r :

—  B o n n e r  o g  p u l v e r i s e r e d e  e l l e r  

i k k e  p u l v e r i s e r e d e  C a c a v s k a l l e r  .

—  C a c a o s m o r ,  s o m  O l i e r :  „ a l l e  

a n d r e " .

: —  C a c a o m e e l ,  C a c a o m a s s e  i  K a g e r ,  

B l o k k e  e l l e r  d c s l . ,  C h o c o l a d e  o g  

a n d r e  C a c a o f a b r i k a t e r  

L h e m i f f e  p r æ p a r a t e r ,  s e e  A p o -  

t h c k e r v a r e r .

E i c h o r i e r s d d e r  o g  a n d r e  t i l  K a f f e 

s u r r o g a t  t j e n l i g e  t o r r e d e  R o d d e r  

o g  R o e r  

( S e r a i l e r ,  a l l e  S l a g s ,  u i n d f a t t e d e  

e l l e r  i n d f a t t e d e ,  s o m  G a l a n t e r i v a r c r .

D r c i e r a r b e i d e :

—  g r o v t : a f  T r æ  t i l  S k i b s b r u g ,  

t i l  M e u b l e r ,  M a s k i n d e l e ,  s i m p l e  

R o k k e  o g  d c s l . ;  s a m t  s a a k a l d t e  

N a t u r s t o k k c ,  f e r n i s e r e d e  e l l e r  i k k e

1  T

1  N

i  a r

f r i e .

»

»

»

3

1 6

4 1 , 0 2 1

1 9 7

1  <6 »  7

1  D  »  1

(6')
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F orto ldn ings-G jenstande .
V æ gt, 
M aa l, 

e tc .

T o ld .

D et finanz ie lle  
R esu lta t ligeover- 
fo r R cg je rings- 

udkaste t.

+ 4-

R d. js R d. R d.

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

fe rn iserede og m ed e lle r uden  

D opffo , m en uden v ide re F or

arbe jdn ing  ; frem de les fo lgende  

G jenstande , naar de a f T o ld 

væ sene t sk jonnes kun a t væ re  

M ate ria le til v ide re F ora rbe j

de lse : flæ kkede R or, hov lede e lle r  

uhsv lede ; udhu lede S tokke a f 

T ræ m ed B arken paa ; S tokke  

a f N or , der ere b lo t udhu lede  

(s . E x. tit P ibe ro r) e lle r b lo t 

raa t tildannede (s . E x. til S pad 

se res tokke ) e lle r b lo t hov lede , 

be itsede e lle r fa rvede (f. E x. til 

P arap lu ie ribbe r) som „T om m er  

og £ræ , hce lt e lle r tildee ls fo r

arbe jde t, ande t".

—  finere : a f B een , E lfenbecn e lle r 

anden T and , F iske  be  en , H orn , 

M eerskum  (æ g te og uæ gte ), R od 

der, P erlem oer, R av, R or, S kild 

padde , S tccnku l e lle r T ræ , be- 

staacnd e a f e t e lle r fle re a f d isse  

M ate ria lie r; iligem aade K am m e  

og K napper dera f; sam t andre  

hec lt e lle r ha lv t fo ra rbe jdede  

S tokke  dera f, end de under grovt 

D re ie ra rbe iLe an fø rte

—  P arap lu ic r og P araso lle r:

—  m ed O vertræ k a f S ilke , e lle r 

hvori S ilke findes

—  m ed ande t O vertræ k , sam t 

uden O vertræ k  

D rikkevarer:

—  M jød og Ø l:

—  paa F laske r

—  e lle rs

—  V iin og flydende V iinm udder, 

E lder oz M ust , R osinvun og

1 % »

1 S tk . »

1 S tk . »

l P ot »

B r. 1D »

16

64

24

5

0 .5
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Fortoldnings-Gjenstande.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

anden Frugtvnn, saa og flydende 
Frugtsaft uden Zilscetning af 
Spiritus, eller med ikke større 
Tilsætning af Spiritus, end der 
er fornoden tit deres Conser
vation, samt Limonade:
— paa Flasker
— ellers

— andre Spirituosa:
— naar de kunne graderes:

— paa Flasker
— ellers:

— af 8 Graders Styrke 
og derunder 

for hver */4 Grad 
hoiere Styrke: 
1.8 7 5 ß til pr. 
1 Viertel.

— naar de formedelst Tilsæt
ning af Sodme, Kryderier 
eller andre Jngredientser ikke 
kunne graderes, t. Ex. Aqva- 
vit, Likor, Punschertract: 
— paa Flasker  
— ellers

Dyr:
— under hermetisk Lukke, see Spise

varer.
— ellers:

— Fisk og Fiskerogn, samt Mus
linger og Osters:
- fersk:

— Fisk og Fifkerogn, 
samt Muslinger...

— Osters
— torrct, reget, saltet, syltet 

eller kryddret:
— Ansjoser, Lampretter,

Vægt, 

Maal, 

etc.

Told.

Det sinantsielle 

Resultat ligeover- 

for Regjerings- 

udkastct.

+ —

Rd. ß Rd. Rd.

1 Pot

1 T

» 16 

» 3.25

1 Pot » 16

l Vrtl. » 60

1 Pot » 16
1 Vrtl. 1 »

Br. ID

frie.
» 1.5
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Fortoldnings-Gjenstande. Vægt.
Vægt, 
Maal, 

etc.

41.

42.

Lax, Rezensier, Sar
deller , samt Caviar, 
Muslinger og Osters 

— andre Slags, samt
Br.lD

Rd. ß

» 3

anden Rogn end Ca
viar .....................Br. ID » 0.2 5

43. — Vildt...............................1 T » 4.5

44. — Skildpadder..................... 1 D » 24

45. — alle andre Dyr............... frie.

46.
47.

48.

Eddike:
— vellugtende, see Parfumerier.
— anden:

— paa Flaster.................
— ellers...........................

1 Pof» 5
Br. 1T » 0.75

49.

50.

51.

ErtS, ikke særskilt tariferet..........

Ertracter og Essenlser:
— for Apotheker, som Apotheker- 

varcr.
— andre, forsaavidt ikke særskilt 

tariferede

Larvestoffer, Larver, Larve- 
Ertracter, Fernis og andre 
Stoffer til Larver- eller!Naler- 
brug, som ikke sårlig ere tarife
rede :

— Farvetræ og Farvebark, heelt, 
samt malet, raspet eller paa 
lignende Maade behandlet; Blade, 
Blomster, Bær, Fro, Frugter, 
Nsdder, Stængler, Urter og des
lige til Farvning, i heel, knust, 
malet eller lignende Tilstand; 
saa og Catechu og Galæbler..

— Carmin, Cochenille, Jndigo, 
Kermeskorn og Sminke

frit.

1 <6 » 16

 sti t.

1 D » 14

Det finantsielle 
Resultat ligcover- 
for Reajerings- 

udkastet.

Rd.

.......... 3,809

2,885
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Fortoldnings-Gjenstaude.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

— andre blaa Farver end Indigo 
og alle grsnne Farver; Zinno
ber; Guld-, Sølv- og Bronce- 
Farvcr; Tegnekridt og Tusch; 
fremdeles alle Farve-Ertracter; 
Lak-, Pastel-, Saft- og Honning- 
Farver; endvidere saavcl de i 
denne Sats nævnte, som de til 
lavere Told ansatte Farver, 
naar de forekomme i formede 
Stykker, t. Ex. Tavler, Toppe 
o. d. (herfra alene undtagne 
Blyhvidt, Zinkhvidt og Sitgult), 
eller paa Papir, i Daaser, 
Farvelader, Glas, Kopper, Skal
ler og deslige; alle Farver i 
Form af Dcig; saa og alle 
Slags i Olie eller Fernis revne 
Malervarer; endvidere klare og 
farvede Fernisser, samt Politur, 
Torreolier og Vandglas

— alle andre Farver og Stoffer til 
Farver- eller Malcrbrug, som 
ikke ellers ere tariferede, naar 
de ikke indføres saaledes til
beredte eller under saadanne 
Former, som forommcldt; saa 
og Blyhvidt, Zinkhvidt og Sit- 
gult i formede Stykker  

Ledt og Ister.......................
Fjer og Dunn:
— til Pynt
— alle andre Slags  

Flettede UrbciDcr, saa og vævede, 
af Bast, Ror, Siv, Spaan, 
Straa, Trevler, opplukket Toug- 
vcerk, Vidier og deslige:

— groveste Slags:
— Matter til Pakning ........

Rd. ß

IN» 5

1 » 1
.... I frit.

2 fö 2 »

3 H » 5

.... frie.

Det sinantsielle 
Resultat ligcover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

4- I 4-,

Rd. Rd.

........... 967.



58

61

62.

63

59.
60.

88

Fortoldniugs-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 
etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultat ligcovcr- 
for Rcgjerings- 

udkastet.

+ -4-

— ellers, t. Ex. Gulvmatter 
og Gulvtæpper, groveste Ar
bejde af Bast, Siv, tykke 
brede Spaan, uflækkedc Ror, 
Straa eller uafbarkede Vi-

Rd. ß Rd. Rd.

dier og deslige................
— finere:

— Dame- og Bornehatte med 
Besætning, see Hatte.

— af saakaldet italiensk Straa 
eller flækket andet Straa:

i n n 0.75

— Hatte og Huer .......... 1 Stk. » 40
— andet Arbeide............

— ellers:
— Hatte, Huer,Hattesormer, 

Hattcpulle og Hatte
skygger , naar de ere 
sammensyede, saavelsom 
de saakaldte Panama-

1 ib » 64

hatte..........................
— andre Hatte, Huer, Hatte- 

former, Hattcpulle og 
Hatteskygger; fremdeles 
Agrements, Borter, Flet-

i ib » 64

ninger, Lidser og deslige
— andre Arbejder, herunder 

ogsaa iudbesattede Bast
og Spaanplader, der ere 
beklædte med eller paa
klistrede ryndt Shirting, 
Gaze, Linon eller lig-

1 ® » 21

nende Stoffer..........
Lrdloi:
— Treetefler og Træsko, som for- 

arbcidet Tree, see Tommer og 
Træ.

— ander:
— i Forbindelse med. Læder: i

1 T » 10
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Fortoldnings-Gjenstlmdc.
Vægt, 
Maal, 
etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultal ligeover- 
for Regjerings- 

udkastct.

4- !

64.

65.

— naar Overtoiet (hvortil 
Kantning dog ikke hen
regnes) hcelt eller til- 
deels er as Silke ....

— ellers
— uden Forbindelse med Læder, 

efter Stoffet.

1 TE

Ild. ß

1 TE » 48

1 TE » 32

» 0.8

)> 1

Rd. Rd.

66.

67.

68.

69.

70.

Frugter:

— tørrede, samt tørrede Orangefkaller
— saltede eller syltede:

— alle saltede eller i Eddike 
syltede Frugter, saa og 
Frugtmoos uden Tilsætning 
samt Tamarinther

— alle i Sedme, Spiritus, 
Olier eller paa anden, ikke 
i det Foregaaende nævnt, 
Maade syltede Frugter, 
Frugtmoos og Frugtskaller; 
saa og Soya, Saucer og 
spiselige Svampe

— ellers:
— Skålfrugter:

— Kastanier, Mandler, af
skallede Pinier, samt Pi- 
stache- og Ferfkenkjerncr

— andre Skålfrugter ....
— andre Frugter:

— Wbler og Pærer ....

1 TE

1 TE

71. — i hele Skibsladninger

V.

l Td.

1 TE

1 TE

» 7

» 3

» 1

)> 24

5 »
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 

Maal, 

etc.

Told.

72.
73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

— Oranger, alle Slags.. I 1 T
— Viindruer 11 T
— alle andre, ei udtrykkelig 

nævnte, Slags  
frø:
— for Apotheker, som Apotheker- 

varer.
— andet, saavidt ikke særskilt tari- 

feret, navnlig ogsaa Raps og 
al anden Sæd til Oliepresning

Salanterivarer, ikke særskilt tari
ferede 

Garvestrffer...........................

Gjær, alle Slags

Glas:
— »folieret uslebet eller blot mat

slebet Glas i Tavler eller Ru
der ; Glastagpander; Patent
glas til Fyr og Skibe; ordi
naire brune og grønne hule 
Glasvarer, saasom Bouteitter, 
Melkekar og Retorter; samt 
raat uslebet Glas til Speile ..

— ufolieret slebet Glas i Tavler 
eller Ruder, naar Stykket inde
holder:

( — indtil 800 □ "  
j — fra 800-1800 □ " ...
I — fra 1800 □ " og herover

— folieret siebet og uslebet Glas: 
som slebet med 25% Tillæg. 
(Vægten af Rammer om Speile 
indbefattet).

— andre Glasvarer:
— i Forbindelse med Metal; 

saa og slebne Glasflusscr,

1 %

1 %

1 %

1 %

1 D
1 %
1 D

Rd. ß 
» 1.5 

» 7

» 0.2 5

frit.

» 16 

frie.

» 4

» 1.5

» 8
» 12
» 16

Det finantsielle 

Resultat ligcover- 

for Regjerings- 

udkastet.

+

Rd. Rd.

8,178
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Forto ldn ittgs-G jenstande-
Væ gt, 
M aal, 

etc.
Told.

D et sinantsie lle  
R esulta t ligeover- 
for R egjerings- 

udkastet.

82.
83.

84.

85.
86.

87.

88.
89.

90.

91.

G lasdraaber , G lasknapper 
og G lassm elte  

—  alle andre 
G um m ier og ^öarp irer:
—  Becg og Terpentin ; H arpix, 

alm indelig bruun og gm il, navn 
lig ogsaa til O lbrygning (Ty- 
ro lerbeeg , Burgunderharpix) , 
sam t G alipot; frem deles natur
lig Asphalt lJerdbeeg, Jode- 
beeg), Asphaltjord og pulveri
seret Asphaltsteen, saa og kun
stig Asphalt; endvidere Præ 
parater af Asphalt eller H arpix, 
blandet m ed Leer, Sand, Saug- 
ellcr H ovlspaaner, Straa eller 
deslige, t. Ex. Asphaltfliser uden  
M osaik, Asphaltcenyent, Jldstecn  
eller Fyrtcendcre

—  O rnam enter, Asphaltm osaik og  
deslige Arbejder af Asphalt- og  
H arpixpræ paratcr

— Tjæ re, vegetabilsk og m inera lsk 
—  al anden H arpix og G um m i, 

raa eller opløst, m en isvrig t 
uforarbejdet, sam t naturlige Bal
sam er 

—  G um m ielasticum og G uttapercha: 
—  Blokke og  Plader sam t Baand, 

R em m e, R inge, R or, Saa- 
le r, Snore og Stæ nger...

—  andet Arbeide  
"Äaar, alle Slags:

—  raae eller præ parerede , m en  
iovrig t uforarbejdede . . . . . . . .

—  i Arbeide:
—  af M ennefkehaar
—  af andre H aar:

R d. ß

1 15 » 16
1 15 » 7

1 15 » 0.25

1 15 » 1
1 Td. »  56

1 T  »  5

1 15 »

1 15 »

5
16

frie .

1 15 2  »

R d. R d.
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsiclle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ 1 4-

92.

93.

94.

95

— Blomster, fee B.
— Borstenbinderarbeide, see 

25.
— Hatte og Huer, see Hatte.
— andet, som Manufactur- 

varer.
og hakkelse..................

Rd. ß

frit.

frit.

» 8

» 40

Rd. Rd.

'damp, uheglet eller heglet, saa og 
Hampeblaar samt Gunni, Jute, 
s. k. Manillahamp, ostindisk Græs 
og andre deslige, ikke særskilt ta
riferede, til at spindes tjenlige, 
vegetabilske Stoffer................ 24,119

-Hatte, ^attefsrmer og Votier:
— af Bast, Ror, Siv, Spaan, 

Straa, Trevler eller deslige, 
see flettede Arbejder deraf.

— af Papir, see Papir.
— af Tricotage, see Manufactur- 

varer.
— andre:

— lakerede, saavelsom af Vox- 
dug, af gummeret eller oliet 
Toi eller af Sælskind ....

— af Silke eller med Merten, 
som for den største Deel 
bestaaer af Silke eller med 
Silke blandet Stof....

1 Stk.

1 Stk.

96. .— ellers................................ 1 % » 64

97.

98.

— Dame- og Bornehatte med 
Besætning, som samme Halte 
uden Besætning med et Tillæg 
af 50 pCt.

"Hauge- og Markværter, som ikke 
særskilt ere tariferede:

— friske eller tørrede, samt Gryn 
Meel og Stivelse deraf.... frie.

— saltede eller syltede, som saltede 
eller syltede Frugter.
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UZ
Fortoldnings-Gjcnstande.

Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

99.

100.

101 og

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

'Honning see Sukker.

T^ørn og Rlrve:
— raat og raspet, eller i Plader 

og Tavler, samt Hornender...

— brændt, som Farvestoffer.
— paa anden Maade forarbejdet, 

som Dreierarbcide.

W innie .......................................

^or:
— uheglet og heglet, saa og 

Horblaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 D

Rd. ß

frit.

» 7

frit.

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
sor Rcgjcrings- 

ud  kastet.

4- !

Rd. Rd.

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

Instrumenter:
— Klaviaturinstrumenter. . . . . . . . . . . . . .

— alle andre musikalske; saa og 
astronomiske, chirurgifke, mathc- 

matifke, nautiske, optiske, physi- 

kalske og lignende Jnstrumenter

Irrd og Leer:
—  Jord og Leer i naturlig Til

stand, ikke særskilt tariferet, samt 

naturlig eller kunstig sammensat 

Porcellainsjord i raa  eller stemmet 

Tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ved Stemning, Farvning, Form 

ning eller paa lignende Maate  

tilberedt Jord og Leer, forsaavidt 
samme ikke ifølge sin Beskaffen

hed horer under Farvestoffer ..

— Arbejder deraf:
— Teglværksfrembringelscr:

— Tagsteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Muursteen, Fliser og  Ror

— andre, som Pottemager- 

arbeide.

— Pottemagcrarbeidc og andre 

ordinaire Jord- og Lccrarbei- 

der, end de særskilt tariferede 

Teglværkssrembringelser:

) Vær- ' 
( tun. )

lOpCt.

1 )> 16!

frit. >

1 T o 1

. . . . . . . . frit.

. . . . . . . . frie.

. . . . . . . . . . 6,113

. . . . . . . . . . 11,216
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Fortoldnings-Gjenstande.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

— ildfaste Retorter til Gas
værker, Ror og Digler, 
herunder Blyantsdigler 
indbefattede

— ellers
— Steentsi eller Fajance, samt 

andre finere Jord- eller Leer- 
arbeider, Porcellain og Bis
cuit undtagne; herunder ind
befattet de saakaldte Lüstre-, 
Wedgewood- og Stone-Va- 
rer, Terracotta-Varer, Hy
drolith, Sidrolith, Terralith, 
Arbeider af Chausseestov og 
deslige; fremdeles Tobaks
piber og Pibehoveder af 
Leer og Kridt:
— med virkelig eller saa- 

kaldet Forgyldning eller 
Forsølvning  

— andet
— Porcellain og Biscuit:

— med virkelig eller saa- 
kaldet Forgyldning eller 
Forsølvning; fremdeles 
flecrfarvet eller medfleer- 
farvetUdziring, samt alle 
Slags Knapper

— andet

Raffe
— brændt, samt Cichorie og alle 

andre Slags brændte Kaffe
surrogater; saa og Kaffeertract.

Isager, alle Slags, samt Ecudilrr- 
sager, t. Ex. Bolschcr, Bonbons, 
Brystsukkcr, Confect, Confectsukker, 
Confitiirer, Deviser og alle Slags

Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det sinantsielle 
Resultat ligcover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

+ ~~

Rd. ß Rd. Rd.

1 D » 0.25

1 Tb » 1

1 D » 6 1,054

1 D » 3

1 Tb » 16

1 N » 8

1 Ib » 4 77,226

1 Tb » 4.5 262
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Fortoldnings Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det finantstelle 
Resultat ligcover- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ I 4-

117.
118.

119.

120.

121.

122.

Syltetoier, som ikke ere særskilt 
tariferede  

Rartebrller ....................

Ajod og Liest, samt polser, 
Sfinfer, Indvolde og lunger:

— under hermetisk Lukke, som 
Spisevarer.

— ellers......................................

Klædningsstykker, famt færdig 
syede Dele dertil, som Udertoiets 
Hovedstof med et Tillæg til dettes 
Told: af lOO pCt., saafremt nogen 
Deel af Udertoiet (hvortil Knap
per og Knaphuller samt Kantning 
dog ikke henregnes) er ansat til 
hoiere Told end Hovedstoffet, eller 
Klædningsstykket er forsynet med 
Foer eller Pyntbesætning, ansat 
til hoiere Told; ellers af 50 pCt.

Under Tarifsatsen Klæd
ningsstykker henregnes ikke: 
1) færdige Klædningsstykket- 

as Tricotage, selv om 
de ere syede og forsynede 
med paasyet Linning, 
Kantning eller Strop af 
andet Stof og Knapper.

2) Shawler og Tørklæder 
med eller uden Syning.

3) Fodtøi.
4) Handsker.
5) Hatte og Huer.

Horf:
— uforarbejdet............................
— forarbejdet:

— i Forening med andre Stoffer, 
som Arbeidcr af disse.

— ellers

1 %

Rd. ß

» 7

frie.

frit.

frit.

Nd. Rd.

1 % » 3
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W

123.

Fortoldnings-Gjenstande.

Korn og Arrnvarer, samt Bælg- 
frugter, nemlig: Boghvede, Byg, 
Bonner, Havre, Hirse, Hvede, 
Lindser, Mais, Malt, Mannafro, 
Rug, Vikker og Erter, uformalede 
og formalede, samt ikke særskilt 
tariferede Fabrikater deraf......

Vægt, 
Maal. 

etc.
Told.

Rd. ß

frie.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

Rd. Rd.

124.

Urndt og fabrikater deraf, samt 
lignende exploderende Stoffer og 
Gjenstande, saasom Skydebomuld, 
Knaldsølv, Knalohcetter med eller 
uden Projectil, Tcendspeile o. s. v. Br. 1A » 4

125.

126.

127.

Arydcrier, 8pecerier og lignende 
Stoffer, forsaavidt de ikke særskilt 
ere tariferede:

— Cardemomme, Muflatblomme, 
Muskatnødder, Safran og Vanille

— Kaneelbark, ægte og uægte, heelt 
og malet; malet eller tilberedt 
Sennep

— andre, t. Er. Allehaande; Anis; 
Capers; Carristof; Coriander; 
Fennikel; Ingefær, usyltet; Kom
men og Spidekommen; Laurbær 
og Laurbærblade; Nelliker og 
Nellikestilke; Paradiskorn; Pe
ber; Sennepsfrø

1

1

1

Ib

%

»

»

16!

7 3,301

A

3 14,420

> a
i

128.

Rul:

— Beenkul, see Been.

— Trækul og Torvekul:
— pulveriseret, som Farvestoffer.
— ellers................................

•— Ttecnkul:
frit.
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

129.

130.

I naar Lasten under Dækket
' i fuldlastet Skib bestaaer

alene af Kul  
Saafremt det af vedkom
mende Klarerer ønskes, til- 
stædes derhos denne For- 
toldningsmaade:

a. med Afdrag for 
de vedladede Varers Be- 
stuvning, naar i fuldlastet 
Skib Hovedladningcn be
staaer af Kul, og de an- 

/ dre under Dækket ladede
1 Varer ere saadanne, for
2 hvilke Overtoldbcstyrelsen

3 efter anstillet Undersøgelse
I finder, at Afdrag lader sig
1 fastsætte som almindelig
I Regel, hvorom da tillige
I det Fornødne ad admini

strativ Dci bliver at bc-
I kjendtgjøre.
I b. uden noget Af

drag, naar Skibet ikke 
er fuldlastet, eller andre 
Varer ere vedladcde end 
saadanne, paa hvilke litr. 
a sin der Anvendelse.

— i andre Tilfælde  
Hvis Kullene formedelst Styk
kernes Størrelse eller af 
anden Grund ikke kunne maa- 
les, bliver Tondetallet at 
udfinde ved Veining, og 
regnes da af Coaks og 
Cinders 160 D og af andre 
Kul 320 lige med 1 Tonde.

Lak til at forsegle med  

Lakritsrod og Lakritssaft, som 
Apothekervarcr.

Legetoi, ifølge vedkommende Kla
rerers Valg:

Rd.

5

1 T »

ß

8

Det finantsielle 
Resultat ligeovcr 
for Regjcrings- 

udkastet.

+ 4-

Rd. Rd.

47,764
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Fortoldniugs-Gjenstande.
Vægt. 

Maal, 

etc.

Told.

Det finantsielle 

Resultat lige over

for Regjenngs- 

udkastet.

Rd. ß Rd. Rd.

f

<3

V

131.

132.
133.

134.
135.

136.
137.

138.

139.

— enten efter Stoffet;

— eller
Aim, alle Slags, herunder indbe

fattet Gelatine og Husblas....

— i Arbeide

Ly s:
— Talglys
— andre................................. •

Madratser og fyldte eller udstop
pede Sengeklæder, samt stukne 
Sengetæpper, saa og udpolstrede 
Meubler og udpolstrede Dele dertil, 
Hynder til Vogne, udstoppede 
Sophapudcr, Fodskamler og deslige:

— uaar nogen Deel deraf er Metal 

eller Tree
— ellers: som Overtrækket, med 

Fradrag af 50 pCt  
Malerier i Olie, Aquarell og 

Gouache, saa og alle SlagS Haand- 
tegninger, uden Rammer........

Med Rammer fortoldes de som 

disse.
Manufacturvarer, af Bomuld, 

Hamp, Hor og deslige; af Silke; 
af Uld og Haar; forsaavidt disse 
Varer ikke særskilt ere tariferede, 
og herunder indbefattede: Baand, 
Blonder, Bobinetsstrimler og Knip
linger , Filt, Hcrardug, Roet, 
Possement- og Knapmagerarbeide, 
Rullegardiner, Vat og Vordug;

— Filt til Skibgforhudnmg 

eller ^agbedækning og lig- 

nende Filt til andet Brug.

— EPspdug, fanit spartlede, ma
lede, lakerede, fernisserede, 
ined Gummi, Guttapercha 

eller Olie gjennemtrukne,

1

1
1

1
1

1

It

D

D

i m

»

» 

»

»
»

»

16

3
16

3
6

7

frie.

4

L
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Fortolduings-Gjenstande.
Bægt, 
Maal, 

etc.
Told.

140.

141.

142.

143.

144.
145.

eller paa lignende Maade 
behandlede, saa og tjærede 

eller med Smergel, Sand 

eller deslige bestrøede Ma- 
nufaeturvarer:

— naar Toldvæsenet kan be
dømme Stoffet:
— hvis Stoffet er heelt 

eller tildeels af Silke..
— ellers: som Stoffet.

— i andre Tilfælde

— Alle andre Manufacturvarer:

A. Af vegetabilske Stoffer, 
t. Ex. Bomuld, Hor og Hamp 
med hvad dertil tarifmæssig 
henregnes; saa og af Asbest: 
1. Garn, af og under 1 Linies

Tykkelse:
— ufarvet
— farvel, samt al Slags 

Garn i Forbindelse med 
Lahn

2. raat Linnedgods af Hor 
eller Hamp (Possement- 
og Knapmager- samt hæk
let Arbejde derfra und
taget) :

— hvoraf ved Væv, som 
tilstader Traadtoelling, t/2 
Tomme i  indeholder 
mindre end 24 Traadc, og 
ved anden Væv 1  
Alen veier 44 Qvint eller 
derover  

— ellers

Rd. ß

1 D »48

1 tø » 16

1 D » 3

1 % » 8

1 75 » 2
1 76 » 6

An in. Til raat Linncdgvds henføres 
kun saadanne Varer, som have det 
raae Materiales Naturfarvc og ikke

Det sinantsielle 
Resultat ligcover- 
for lllegjerings- 

udkastet.

4- ! H-
Rd. Rd.



146.

147.

148.
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Fortoldnings-Gjenstande.
Bægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Rd. ß

ere undergivne nogen Bcarbcidelse, 
hvorved Naturfarven forandres.

3. Seildug og Presenningdug 
af fleertraadet Vævning, 
naar det veier 44 Qvint 
eller derover pr.  Alen, 
samt Gulvtæpper, samtlige 
disse Varer forsaavidt de 
ikke henhore under for- 
anforte Satser

4. Haardug (Marly), Brodeer- 
dug, Canevas. Stivtyl, 
Rullebok og andre lignende 
med Liim eller Klister til- 
sattc, aabne Varer; frem
deles Fiskencet, Gjordcr, 
Baand vg Bændler, samt 
vævede eller flettede Lam
pe- og Lyscvcrger, samt
lige disse Varer, forsaa
vidt de ikke henhore under 
foranforte Satser

5. Andre Varer af vegetabilske 
Stoffer:

— a. klare eller aabne; 
med Metaltraad eller 
spundet Glas sor- 
bundnc Varer; frem
deles Kniplinger, fi
lerede og hæklede 
Arbeider; saa og 
Possement- ogKnap- 
magerarbeide  

Som klare eller aabne 
Varer behandles saadanne, 
i hvilke der imellem de 
enkelte Traade kan stjelnes 
et Mellemrum as mindst 1 
Traade! Tykkelse, eller, hvis 
dette ikke kan afgjøres,

1

1

1

» 6

»

»

16

48

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
for Rcgjerings 

udkastet.

Rd. Rd.
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F o r t o l d n i n g s - G j e n s t a n d c .

V æ g t ,  

M a a l ,  

e t c .

T o l d .

1 4 9 .

h v o r a f 1   A l e n  k u n  

v e i e r  6  Q v i n t  e l l e r d e r 

u n d e r . V e d  M e l l e m r u m 

m e t s  B e d ø m m e l s e  e f t e r  d e t  

f ø r s t e  A l t e r n a t i v  k o m m e r  

B r o d e r i e l l e r  d e s l i g e  p a a  

e t  e l l e r s  k l a r t  e l l e r  a a b e n t  

S t o f  i k k e  i  B e t r a g t n i n g .  

E t  d e c l s  k l a r t  e l l e r  a a b e n t  

d c e l s  t æ t S t o f  b e t r a g t e s  

s o m  k l a r t  e l l e r  a a b e n t .

—  b .  a n d r e :

—  a .  t r y k k e d e  s a m t  T r i -  

c o t a g e  o g  f l o i e l s -  

v e r v e t  S t o f . . . . . . . . 1  D

R d . ß

»  3 2

1 5 0 .

—  ß .  f l e c r f a r v e d e  , i k k e  

t r y k k e d e . . . 1  D »  2 4

1 5 1 .

—  y .  e e n s f a r v e d e ,  s a a  o g  

u f a r v e d e  m o n s t e r -  

v æ v e d e ,  t .  E x .  D a 

m a s k ,  D r e i l  o g  l i g 

n e n d e  S t o f f e r . . . i « »  2 0

1 5 2 .

—  8 .  u f a r v e d e ,  i k k e  m o n 

s t e r v æ v e d e  ( k i p p e r -  

v æ v e d e  h e r u n d e r  

i n d b e f a t t c d e ) ,  s a m t  

V a t . . . . . . . . . . 1  % »  1 2

1 5 3 .

B .  A f  S i l k e :

—  u t v u n d e t  o g  t v u n d e t  S i l k e ,  

a f o a  u n d e r TL L i n i e s  

T y k k e l s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 »  7 2

1 5 4 .

—  P o s s e m e n t -  o g  K n a p m a g e r -  

a r b e i d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  D 1 . »

1 5 5 .

—  a n d r e  V a r e r :

—  h e e l t  a f  S i l k e . . . . . . . . . . 1  % 2 . »

1 5 6 .

—  n a a r  e n t e n  R e n d i n g  e l l e r  

J f l c t ,  e l l e r  A d e r ' e l l e r  

R e t s i d e n  e r h e e l t a f  

S i l k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  N 1 .  3 2

1 5 7 . —  i  a n d r e  T i l f æ l d e . . . . 1  % »  7 2

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

R e s u l t a t  l i g e o v e r -  

s o r  N c g j c r i n g s -  

u d k a s t e t .

4 -  ! 4 -

R d .  ’ R d .
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjcrings- 

udkastct.

+ 4-

158.

159.

160.

161.

Enkelte Traade af andet Ma
teriale, naar disse ikke høre 
tit Mønstret, betragtes lige med 
Silke: Det samme gjælder, 
naar der i Kanten sindes andet 
Materiale end Silke.

Rd. ß Rd. Rd.

C. Af Uld o g andre Haar af 
Dyr:
— Garn as og under 1 Linies 

Tykkelse:
— ufarvet......................
— farver, samt al Slags

Garn i Forbindelse med

1 % » 4

Lahn........................
— andre Varer:

— vævede (dog ikke over- 
ffaarne) eller strikkede 
Varer af Fæhaar, eller 
as Foehaar i Forbindelse 
med grove vegetabilske 
Stoffer alene, eller af 
Fæhaar som Hovcdbe- 
standdeel i en Forbin
delse med Kalkuld, Bccn- 
haar eller lignende or
dinaire Uldsorter, med 
eller uden Tilsætning 
af vegetabilske Stoffer; 
fremdeles al Slags raat 
Filt, ikke farvet eller 
trykket, iligcmaade Ar-

1 N » 8

beider as Kleedelister..
— Gulvtæpper og Gulv- 

tcrppetoi, naar de ikke 
henhore under foregaa-

1 % » 12

ende Sats................
— klare eller aabne, med 

Metaltraad eller spundet 
Glas forbundne Varer; 
fremdeles Kniplinger,

1 T » 20
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Fortoldnings-Gjenstande.

162.

163 og
164.

filerede og hæklede Ar
bejder; saa og Posse- 

ment- og Knapmager- 

arbeide  
Som klare eller aabne 

Varer behandles saa- 

danne, i hvilke der 
imellem de enkelte Traa- 
de kan skjelncs et Mel

lemrum af mindst 1 

Traads Tykkelse, eller, 

hvis dette ikke kan af- 

gjores, hvoraf 1  

Alen kun veier 6 Qvint 

eller derunder. Ved 
Mellemrummets Be
dømmelse efter det forste 
Alternativ kommer Bro

deri eller deslige paa 

et ellers klart eller aa- 

bcnt Stof ikke i Be

tragtning. Et deels 

klart eller aabent deels 

tæt Stof betragtes som 

klart eller aabent.

— alle andre

Anm. 1. Knapper og Possement- 
magerarbeide fortoldes som 
Dderstoffet uden Fradrag 
for Indlæg og deslige.

2. Jvævning eller lignende 
Iblanding af Gummiela- 
sticum, Guttapercha eller 
deslige bevirker ikke Hen- 
fsrsel til Possemcntmager- 
arbeide.

3. Alle Slags flade Lidser, 
vævede eller kniplede, be
handles som Vaand.

Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultat ligcover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

+ 4-

Rd. ß' Rd. Nd.

1 ® v 48

1 ® » 32 ...........24,126
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Fortoldnings Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

165.

166.

167.

168.

169.

170. i

4. For andre Blandinger, 
Sammensætninger eller 
Forbindelser af de foran- 
staacnde Stoffer end de, 
for hvilke Regler ere givne 
i det Forcgaaende, svares 
af hele Fortoldningsgjcn- 
standen den Told, som er 
fastsat for det hoistbeskattede 
Stof i samme.

5. Manufacturvarcr, syede 
eller paa anden Viaade 
forarbeidede, behandles 
som uforarbcidede, med 
mindre de ved det paa 
dem anvendte Arbeide hen
falde under nogen anden 
af Tarifcns Satser, navn- 
ligKlædningsstykkcr fsee K.)

HTccrjTum:
— raat ...........................................................

— i Arbeide, som Dreierarbeide.

INelk og Llsde.......................................
Metaller:
— raae, i Klumper, Korn, Blokke 

og Barrer; saa og i saadanne 

Tavler eller deslige, der ikke 

ere undergaaede nogen videre 

Bcarbeidning end Udsmeltningen; 

endvidere gammelt Metalgods, 

ikkun tjenligt til Omarbejdning, 

og Metal-Affald...............................

— Bogguld og Bogsølv samt 

alt andet Bogmetal eller Metal- 

stum ........................................ 1 Tb

— Guldtrækkerarbeide samt 

N7etalbroderi, alle Slags... 1 Tb

— Mønt, alle Slags, samt Mont- 

plader ....................................................

— Skriftsiøberarbeide, alle 

Slags (t. Er. Bogstaver og 

Stereotypplader), samt Forzi-

Rd. p>

frit.

frie.

frie.

» 16

» 48

frie.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjcrings- 

udkastct.

+ I

Rd. Rd.
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Fortoldnings Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

171.

172.

173.

ringer eller Former af Metal, 
uden eller i Forbindelse med 
Træ, for Bogtrykkere, Bog
bindere, Cattuntrykkerier, Tapet- 
fabriker og deslige; endvidere 
graverede eller paa anden Maade 
bearbejdede Metalplader til Af
tryk af Noder, Land- og Sø
kort, Billeder og deslige  

— Andet forarbejdet Metal, 
ikke særskilt tariferet:
A. Guld, Solv, Platina 

og Aluminium i Ar
bejde 

B. Jern og Staal:
1. Baand- og Stangjern, 

almindeligt oz fa^oncret. 
Ballastjern, Emningsjern, 
Jernbaneskinner samt For- 
bindelsesstykker og For- 
blndelsespladcr til disse 
og Staal i Stænger; 
saa og raat forarbejdet 
Jern, der kjendelig ikke 
har modtaget yderligere 
Bearbejdning end den 
forste Udhamring eller 
Udvaltsning ved Jern
værket og navnlig ikke 
har Spor af Afdreining, 
saasom til Vognarler, 
Hjulringe, Skibsknceer 
og desl.; fremdeles stobte 
Gas- og Bandlednings
ror og stobte Retorter 
til Gasværker 

2. Plader og Blik, ogsaa 
uaar disse ved Valtsning, 
Presning eller deslige

Rd. ß

1 D » 3

1 ® » 16

1 T » 0.25

Det finantsielle 
Resultat ligcover- 
for Regjcrings- 

udkastct.

-l- !
Rd. Rd.
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174.
175.

176.

Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ 4-

Rd. ß Rd. Rd.

ere cannellerede eller paa 
anden Maade bsiebe eller 
forsynede med Huller, 
men iovrigt uden videre 
Forarbejdning; Bolte 
med eller uden Skrue- 
mstring, Spiger, Som, 
Nitnagler og Stifter; 
samt Traad fogsaa naar 
den er indvævet i eller 
omvundet med Baand, 
Papir eller deslige), og 
Staaltraadsstrenge:
- Plader og Blik, raae 
eller blot overstrogne med 
en Farve eller deslige 
til Metallets Bevaring.. 
- ellers  

3. andre Arbejder af Jern 
og Staal:

- a. ciselerede, facetterede, 
forgyldte, forsølvede, 
pletterede, med Elfen- 
been, Metal, Perle- 
moer eller Skildpadde 
indlagte eller paa 
lignende Maade ud
styrede Gjenstande; 
endvidere Synaale og 
Staalpcnne, alle 
Slags; fremdeles an- 
lobet, bronccret, fer
nisseret eller lakeret 
Bllkarbeide og paa 
lignende Maade ud
styret Bsssemager- 

arbeide
- b. groveste smedede 

Gjenstande (s. Er.

1 » 0.25

1 » 1

1 % » 16

8,538
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Fortoldnings-Gjeustaude.
Vægt, 
Maal, 
etc.

Told.

177.

178.

Skibsankere, Anker- 
kjeder og andre gro
ve Kjeder, Ambolte, 
Dampkjedlcr, Vand
kasser, trukne Nor, 
t. Ex. til Gas- og 
Vandledninger, store 
Hammere, t. Ex. til 
Maskinværksteder, De
cimal- eller Balance
vægter og grove 
Maflindele); frem
deles grovt Støbe
gods (f. Ex. Kanoner, 
Bomber, Granater, 
Kugler, Kakkelovne, 
Kogekar med eller uden 
Emaille, Coinsurer, 
Skorsteeneplader, 
Riste til Ovne, Ror, 
Retorter,Digler, Lod
der, Plougjcrn, grove 
Maskindele og Kirke
klokker»; uden Hen
syn til, om det under 
denne Klasse betegnede 
Smedegods ogStsbe- 
gods maalte være 
afdreiet, affilet, af- 
slebct eller malet...

- c. alle andre Gjenstande 
af Jern eller Staal, 
som ikke henhøre 
under nogen as de 
soranfsrte Toldsatser. 

C. Andre Metaller end de 
i det Foregaaende 
nævnte:
- Plader og Blik, ogsaa

Rd. ß

1 »

1 % »

1

3 i

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

-i- I 4-
Rd. Rd.
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maat, 

etc.
Told.

naar disse ved Valts- 
ning, Presning eller des
lige ere cannellerede eller 
paa anden Maate bolede, 
men isvrigt uden videre 
Forarbejdning, samt Folie; 
Bolte, Spiger, Som og 
Stifter; saa og Stænger, 
raae Kjedelskaale, Bunde 
og deslige til videre For
arbejdning , samt raae 
trukne Ror; fremdeles 
Hagel, Kugler og lignende 
Projektiler; samt Traad 
(ogsaa naar den er ind
vævet i eller ombundet 
med Baand, Papir eller 
deslige), og overspundne 
Strenge;
- af Bly, Tin eller Zink; 

endvidere Bolte af andet 
Metal og Skibsfor- 
hudningsplader af saa- 
kaldet gult Metal 

179. (Yellow Metal)........
180. - ellers.......................

- i andet Arbeide:
- anløbet, bronceret (saa 

og med s. k. Guld- eller 
Solvfernis), lakeret, 
forgyldt, forsølvet, hvid
kogt, pletteret eller 
desl., saa og Arbejder 
af hvide Kobbercom- 

181. positioner................
182. - ellers......................

Mineralier, som ikke særskilt ere 
tariferede:

183. — i naturlig Tilstand................

Rd. ß

1 % »
1 EE »

1
3

1 EE »IG
1 IE » 8

frie.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjcrings- 

udkastet.'

+ 4-

Rd. Rd.
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Fortoldnings-Gjenstande-
Vægt, 
Maa!, 

etc.

Told.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

— ved Stemning, Farvning, Form
ning eller paa lignende Maade 
tilberedte

Mineralske Vande
Modeller og prsver, aNe Slags, 

ikke tjenlige til andet Brug........
Naturalier, af ethvert af Natur

rigerne, til videnskabelige Samlinger;
(5)lier og Elain, samt saadanne 

Vcedffer som Camphin, Photogen, 
Hydrocarburcs og deslige:
— Hampolie ansættes saaledes, 

som af Kongen i Henhold til 
traktatmæssig Ovcreenskomst be
stemmes.

— vellugtende, see Parfümerier.
— alle andre 

Ost
Pakningsgjenstande:
— naar de indgaae med Varer 

til disses Bevaring og efter 
Toldvæsenets Skjon ikke cre 
at betragte som selvstændig 
Handelsvare ....................

— naar de indgaae uden Varer:
— brugte Foustager, Kasser, 

Kister, Kufferter, Kurve, 
og Sække, som efter Told
væsenets Skjon ikke cre at 
betragte som Gjenstandc for 
Handel.......................

— Mos og Tang til Pakning 
eller Udstopning......

— i andre Tilfælde, saavelsom for 
andre PakningSgjenstande end 
de fornævnte, ansættes Tolden 
for den paagjældende Gjcnstand 
efter den Toldsats, hvorunder

1 Tb

1 TE

1 TF

1 TE

Rd. ß

» 1

» 2

frie.

frie.

» 2

» 5

frie.

frie.

frit.

Det sinantficlle 
Resultat ligeover- 
sor Regjcrings- 

udkastet.

3" "i-

Rd. Rd.
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det finantsielle 
Resultat ligcovcr- 
sor Regjerings- 

udkastet.

194.

195.

196.
197.

den ifølge sin Beskaffenhed 
hcnhorer.

Papir:
— groveste, navnlig til Skrivning, 

Tegning eller Trykning ubruge
ligt Maculatur, Pak- og Pap- 
papir ; med Asphalt, Bceg, 
Glas, Sand, Skifer, Smergel, 
Tjære eller deslige overstrøget 
eller bestrøet Papir; saa og 
Steenpap og Ornamenter eller 
lignende grove Arbejder deraf..

— alt andet Papir, ogsaa naar 
det er tilsat Farve i Massen, 
ferniseret, oliet eller paa lignende 
Maade behandlet, saa og Kridt- 

papir
— paa anden Maade forarbejdet 

Papir eller Papirmasse:
— Blomster og Blomsterdele, 

see B.
— Boger, Tidsskrifter og Noder, 

see B.
— Acter og Manuscripter; saa 

og Papirspcnge, Vexler, 
Statspapirer, Aetier og 
lignende Effecter, lydende 

paa Pengeværdier......
— Spillekort  

foruden 8 ß pr. Spil i 
Stempelafgift.

— Papir med Farve, som ikke 
er tilsat i Massen, med 
Forgyldning eller Forsolv- 
ning, ogsaa paa Snittet, 
med pressede eller andre 
Zirater, med Billeder (t. Ex. 
Kobberstik, Staalstik, Steen- 
tryk, Træsnit, Photographier,

Rd. ß Rd. Rd.

1

1

15

1 Spil

»

» 2.

frie.
» 2

2,955



 

Ill

Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det sinantsielle 
Resultat ligeooer- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ ! 4-

198.

199.

200.

201.

202.

203.

og deslige), med Skrift, 
Tryk og deslige, (t. Ex. 
Blanqvetter, Etiqvetter, Vig
netter, lithographerede Han
delsbreve , linieret Papir, 
Schemata og Tabeller, og- 
saa paa Pap, Tegne- og 
Skriveforffrifter, Adresse
kort) ; Bogmærker, Borter, 
Brevconvoluter, (ogsaa med 
Toiunderlag), Kræmmerhuse 
og Poser, Papir med paa- 
kleebet Lærred eller Bomulds- 
toi, Brodcer-, Hækle-, 
Strikke- og andre Monstre 
og Msnstcrbogcr, Kort (og
saa paa Pap, Lærred eller 
desl.) og Glober (med eller 
uden Stativer), Stramei og 
Visitkort

— Andre Arbejder af Papir 
eller Papirmasse, herunder 
indbefattet Papir med paa- 
klinet Toi as Silke eller 
Uld  

Parfumerier og vellugtende Sager, 
som ikke særskilt ere tariferede, t. 
Ex. vellugtende Eddiker, Essentser, 
Olier og Vande, Bayrum, Mandel
klid , Pomade. og alle Slags 
Rogelse ............

perlemoer:
— uforarbeidet............................
— forarbejdet, som Dreierarbeide. 

perler, alle Slags, uindfattede eller 
indfattede, som Galanterivarer.

luis i Stoller, (Nellou og Paddy) 
— Risengryn og Riismeel  

For Nils i Skaller og af-

Rd. ß Rd. Rd.

1 D » g

1 D »16

1 D » 16

frit.

1 A » 1.2

1 T » 2
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Fortolduillgs-Gjettstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

skallet Riis sammenblandet 
komme Le foranstaaende Told
satser til Anvendelse forholbs- 
viis efter Blandingens Be
skaffenhed.

!

204. Møv og Siv, raae......................
Sæbe:
— vellugtende; samt ikke vellug-

tende i formede Haandstykker, 
Kugler og deslige; saavelsom

205. Sæbepulver............................
— anden, samt saakaldet Vadskc-

1 T

206. pulver.................................... 1 D

Sago, Salep, pulveriseret Är-
207. rowroot og ttap i ofa................

salpeter, almindelig (salpetersuurt 
Kali) og Chilisalpeter (salpeter-

1 ®

208. suurt Natron), raae og raffinerede
Salt:

........

— Kogsalt:
— raat urcent Steensalt i

209. Stykker............................ 1 TE

210. — andet................................ 1 Tb
— raat urenset Glaubersalt (svovl-

suurt Natron), raat urenset suurt 
svovlsuurt Natron, raat urenset 
svovlsuurt Ammoniak og natur-

211. lig kulsuur Magnesia (Magnesit)
— officinelle Salte, samt alle andre

raae eller rensede Salte, ikke 
særskilt tariferede; som Apvthe- 
kervarer.

212. Zilke, raa.....................................
Skibe, Baade og Larloier, alle

1 Tb

Slags;
213. — af 50 Commercelcrster oz der-

over, naar de ere byggede af 
Fyrretræ, fortoldes saaledes,
som af Kongen i Henhold til

Told.

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ -7-

Rd. p> Rd. Rd.

frie.

» 16

» 1 .......... 361

» 2

frit. .......... 559

» 0.4 26,524
» O.s

frit.

» 48
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

214.

215.

traktatmæssig Overeenskomst be
stemmes.

— andre....................................  { æ«r.'
Sfin?) og bilder: l dien.)

— uberedte, samt saakaldet Seron-
og Kistelceder......................................

— beredte:
— farvede, sværtede, glittede, 

lakerede eller broncerede,

Rd. ß

5 pCt.

frie.

Det sinantsiclle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastet.

+ I 4-

Rd. Rd.

216.
217.

218.
219.
220.

221.

222.

223.
224.

med Forgyldning, Forsølv
ning, paatrykkede eller pres
sede Figurer forsynede eller 
paa lignende Maade Ud
styrede ; saa og Chagrin, 
Corduan, Maroquin, Saffian 
og Pergament, samt Skind 
for Bundtmagere

— andre 
— Arbeider deraf:

— Handsker, ogsaa i Forbin
delse med andet Stof, saa- 
vel syede som tilskaarne...

— andet, ikke særskilt tariferet 
Smør.........................................

(almindeligt kulsuurt Natron), 
calcincret eller chrystalliseret..........

Seide, Sigter og alt 8rlde- 
magerarbeide, som Arbeider as 
Træ.

1
1 ®

1 Tb

1 %

» 12
» 8

» 72
» 16 
frit.

frit. 14,251

Spæf, ITcvcr etc. til Tran..........
spisevarer, tilberedte:
— hermetisk lukkede og Posteier ..
— andre, ikke særskilt tariferede ..

Steen:
— ubearbejdede Steen, alle Slags; 

endvidere ikke slebne eller pole
rede Blok-, Kamp- eller Graa- 
stcen; Bossesteen; Steen til

1 <tb

frie.

» 7
frie.

(8)
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Fortoldnings-Gjenstande.
Bergt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 

sor Regjerings- 
udkastet.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

Stentrykkerier med og uden 

Tegning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  pulveriseret Gips og brændt 

Kalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—  Cement, alle Slags, og brændt 

Cementsteen; malet Tras og 

Pozzolana, saa oz hydraulisk 

Kalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— andre ved Malning, Pulverise

ring, Slemning eller paa lig

nende Maade tilbcrcdte Steen, 

forsaavidt samme ikke ifolgc 

deres Beskaffenhed hore under 

Farvestoffer; saa og Spillekridt.

— Tagskifer, samt Regne- og Skrive- 

tavler af Skifer, med og uben 

Ramme, saa og Grifler af 

Skifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  Afstøbninger, Former, Orna

menter og deslige af Cement, 

Gips, Kridt eller lignende....

— Fliser, alle Slags. . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Mollesteen og Qværnsteen, hele 

eller sammensatte, samt Slibcsteen:

—  indtil 14" i Diam.

—  over 14" —  20" —

—  —  20" —  32" —

—  —  32" —  41" —

—  —  41". . . . . . . . . . . . . —
(For Hul i Stenene tilstaa.es

ingen Godtgjorelse. Enkelte 

Dele til Mollesteen fortoldes 

som Steenhuggerarbeide.)

— Billed- og Steenhugger-, samt 

Stecnsliberarbeide, saa og alle 

i det Foregaaendc ikke nævnte 

Arbejder af Steen :

— finere Sager, t. Er. slebne 

Mdel- og Halvcedelstcne,

Rd. /•'>

frie.

frit.

frit.

Rd. Rd.

1,900

4,654

1. A

1 ®

1

1

1

1

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

lCbfd.

» 1

frie.

» 1 

frie.

» 

» 

» 

»

2

4

8

16

16

177

71
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Rcgjerings- 

udkastet.

-k- ! 4-

233.
234.

235.

236.

237.

Uhrfutteraler, Bordopsatser, 
Vaser, Lamper, Lysestager, 
Skrivetoier, Dominospil, Fi
gurer, Basreliefs, Mosaik, 
Nipssager og deslige  

— andet
-Stiffor, Mallas og Sirup:

— Candis, samt Sukker i hele eller 
sonderslaaede Toppe, Plader, 
Kager eller deslige uden Hen
syn til Farven; fremdeles hvidt 
pulveriseret Sukker, der er ly
sere end en Toldstederne over
sendt Negelprove, som nærmest 
svarer til Amsterdammer Stan- 
-artprove Nr. 17

— andet pulveriseret Sukker:
— lysere end en Toldstederne 

oversendt Negelprove, der 
nærmest svarer til Amster
dammer Standardprove 

Nr. 12
— lysere end en Toldstederne 

oversendt Negelprove, der 
nærmest svarer til Amster
dammer Standardprove 
Nr. 8

— mørkere end en Toldstederne 
oversendt Regelprsve, der 
nærmest svarer til Amster
dammer Standardprove 

Nr. 8
— oploft og andet flydende Sukker 

herunder indbefattet Rorsaft, 
hvoraf Sukkeret ikke er udskilt 
(Melados); fremdeles hvid Si
rup og hvid Honning, samt 
Drue- eller Stivelse-Sukker og 
Drue- eller Stivelse-Sirup ...

Rd. ß Nd. Rd.

1 D

1 D

1 T

1 D

i Ti

1 TE

1 T

» 16

» 0.05

» 5.25 14,973'

» 3.<25

» 2.75

» 2.5

81,419 
(85 pCt. I 

af Impor

ten af

Naasukkcr)

9,578 
(10 pCt.

af Impor

ten af

Naasukkcr)

9,578 
(5 pCt. 

af Impor

ten af

Naasukker)

» 2.5

(8*)
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Fortoltmings-Gjenstande.
Vægt, 

Maal, 

etc.

Told.

Det fir 

Resultat 

for Rec 

udko

+

antsielle 

ligeover- 

yerings- 

stet.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

— Mallas, almindelig brun Sirup 
og brun Honning, saa og saa- 
kaldet Runkelro-Bcerme....

Naar i Mallas etter Sirup 
over 1]4 Deel efter Vægt 
er chrystalliseret Sukker, for
toldes det Hele som flydende 
Sukker.

— Capillair-, Morbcer-, Rosen-, 
Viol-Sirup og andre lignende 
Sirupper.........................

Svampe:
— spiselige, see Frugter.
— Vadskesvampe.........................
— alle andre:

— »præparerede....................
— præparerede, navnlig ogsaa 

Frictions-Fyrsvamp....
Svovl samt Lvovldng, Svovls 
traad og Svovlblomme........

Sijrcr:
— flydende.................................
j— faste, som chemiffe Præparater. 
Qalg og Calgarter:
— almindelig Talg.....................
— Margariu, Stearin, Palmetin, 

Parafin og andre Fedt- eller 
Oliearter, hvorfra Olicstoffet 
(Elaiu) ganske eller tildeels er 
udskilt; Plantctalg og Hvalrav 
i fast Tilstand..................

Ehee...........................................

1

1

1

1

1

1

1

15

D

15

15

N

15

15

Rd.

» 1.75

» 7

» 32 

frie.

» 3 

frit, 

frie.

» 2

» 3

» 12

Rd.

14,562

Rd.

1,344

2,478

248.

249.

250.

Eobak og Csbakssurrsgater;
— Blade eller Stilke (saucedc eller 

i Ruller og oppillet Rulletobak 
herunder ikke indbefattede) ....

— Cigarer .................................
— Andet...................................

1

1

1

15

15

15

» 5

» 32

» 8
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

Cougværk af vegetabilske eller ani- 
malfle Stoffer, alle Slags

Cræer, Buffe, Blomster- og an
dre planter, levende; saa og 
Blomsterknolle, -Log eller -Svib
ler...............................................

Tran, Tranlud, Degra, Fedtlnd 
og Vsgnsmsrelfe

Tommer og Cræ:
— Finske Trævarer fortoldes 

saalcdes, som af Kongen i Hen
hold til traktatmæssig Overeens- 
komst bestemmes.

— uforarbejdet:
— B uxbom, Ebenholt, Eg, 

Flotholt, Pokkenholt, al 
Slags Brænde, saa og 
Baandstager, Enebcerstager, 
Rus og uafbarkede Vidier.

— andre Træsorter:
a) naar de indkomme i Dceks- 
fartoier

Denne Fortoldningsmaade 
kommer til Anvendelse paa 
Ladninger, der losses udenfor 
et Toldsted, og saasrcmt ved
kommende Klarerer ønsker det, 
tillige paa Ladninger, der 
losses ved et Toldsted, i begge 
Tilfælde dog kun under Jagt- 
tagelse af folgende nærmere 
Bestemmelser eg Betingelser: 
1. naar Skibets Lasterum un

der Dækket erfuldtbestuvet 
alene med toldpligtige 
Træsorter. Lastcrummets 
Indhold under Dækket 
ansættes da til saamange 
Commercelcester, s om Ski-

i Ti

1 Tt

Rd. ß

» 1

frie.

» 1

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
for Rcgjerings- 

udkastet. •

+ I 4-

Rd. Rd.

.......... 3,233

pr.
Cmlst.

frie.

3. 24
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Fortoldnings Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsiclle 
Resultat ligcover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

Rd. ß

+ 4-

Rd. Nd.
bets fulde udmaalte Dræg
tighed udgjor. Haves 

desforuden Dcekslast, 
hvad enten denne sidste 
bestaacr udelukkende af 
toldpligtige Træsorter 

eller ikke, ansættes Lasten 
paa Dækket af disse til 

Commercelæster ved Op- 

maaling af disse Træsor
ters Cubikindhold under 
Eet, med Fradrag af det 
Rum, som indtages af an

dre Varer, samt af Master, 

Rus og andre faste Gjen- 

stande paa Dækket, saa- 

ledes at 90 Cubikfod 
regnes lige med 1 Com- 

mercelcest.

2. naar i fuldt bestuvet Skib 
de toldpligtigc Træsorter 
vel ikke optage hele Laste- 
rummets Indhold under 

Dækket, men dog den største 

Deel, og den ovrige Be- 

stuvning bestaaer i efter- 

nervnte Varer, for hvilke 

gives Fradrag i Skibets 

udmaalte Drægtighed med 

1 Commercclcest:

for hver 24 Tonder Beeg, 

Tjære eller Stcenkul, 

for hver 60,000 T Jern, 
i Stænger,

for hver 40,000 T Jern- 

stsbegods,

for hver 9,000 T Salt, 
løst i Skibet, .
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Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det finantsielle 
Resultat ligcover- 
sor Regjerings- 

udkastet.

+ !

for hver 100 Cbf. Slibe
ste en eller Fliser,

for hver 90 Cbf. Egetræ, 
for hver 2 Favne 2-fods

Brænde, dog ikke for 
Splitved,

(af andre Længder for- 
holdsviis),

saaledcs at der ved hver 
enkelt Vare ikke tages Hen
syn tit Brok under ili0_ 
Last. Tilstedeværelsen af 
andre Varer end de her 
nævnte udelukker ikke An
vendelsen af denne Regel, 
med mindre de tilsammen 
bestuve */2 Commercelæst 
eller derover. ,

Med Hensyn tit Dæks
last, om saadan maatte 
haves, forholdes efter 

Nr. 1.
Denne Fortoldnings- 

maade tillades endvidere an
vendt, naar dc toldpligtige 
Træsorter ikke fuldt bestuve 
Lasterummet under Dækket, 
og de under Nr. 2 nævnte 
Betingelser heller ikke ere 
tilstede, men den Klarerende 
dog onsker at erlægge Told 
efter Commercelæst, imod at 
dette da skeer efter Skibets 
fulde udmaalte Drægtighed, 
uden noget Fradrag for det 
ubestuvedc eller med andre 
Varer bestuvcde Lasterum 

under Dækket.
Dakslast behandles og-

Rd. ß Rd. Rd.



120

'p
rj

v
M

-K
ö
u
u
o
lv

o
rL

Fortoldnings-Gjeustande.
Vægt, 
Maat, 

etc.

Vægt.

257.

saa i dette Tisfælde efter 
Reglen i a, 1.

b) i andre Tilfælde  
A n m. 1. Naar Cubikindholdct paa 

Grund af^ Træets uregel
mæssige Form ikke kan 
opmaales, ansættes samme 
ester Vægten, i Forhold 
til Træets Vægtfylde pr. 
Cubikfod.

2. For Rundtømmer, som 
indføres til Aptering eller 
til ved Saugning eller 
Hugning at beredcs til 
fuldkantet Tømmcr, Plan
ker, Bræder eller Lægter, 
tilstaaes en Nedsættelse af 
25°/o i ovenstaaende Told.

3. Vankantet Tommer ud- 
maales som fiirstaarct med 
følgende Remissiön for 
Vankanterne: 
for Tommer:
fra 3 til 6 Tommer i 

Gjennemsnit. ... 8°/0, 
over 6 til 9 Tommer i

Gjennemsnit........ 6°/0-
over 9 Tommer i Gjen

nemsnit ......  372°/o .
For Tømmer, der ikke er 
vankantet paa hele Læng
den, forholdsviis.
For Vankanter paa Plan
ker, Bræder eller Lægter, 
saavclsom sor Hul i boret 
Træ tilstaaes ingen videre 
Godtgjorelse end at der 
ved Maalenes Optagelse 
paa Planker og Bræder 
kun medtages Bankanten 
paa den ene Side.

4. Ved Opmaalingen tages 
kun Hensyn til halve Fod 
i Længden og '/t Tommer 
i Breden og Tykkelsen;

Rd. ß

Det finantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastct.

+ 4-

Rd. Rd.

lCbfd. » 3.s.........  14,986.
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Fortoldnings-Gjenstande.

258.

259.

260.

Brøker under resp. Fod 
og 114 Tomme lades uden
for Beregningen.

— heelt eller tildeels forarbeidet, 

forsaavidt ikke særskilt tariferet: 
— tildannet Huus- og Skibs

tommer, samt lignende til
dannet Tommer eg Tree til 
andet Brug, der ifølge sin 
Beskaffenhed ikke egner sig til 
Fortoldning efter Vægt...

— grovt Tommermandsarbeidc, 
der ifolge sin Beskaffenhed 
ikke egner sig til Fortoldning 
efter Cubikmaal; fremdeles 
Aarer, Haandspager, Kiler 
og Nagler; Lyng- og Niis- 
koste, flækkede Birke- og Has- 
selriis; Sigte- og Solderande 
samt Spaan til Bogbindere, 
Skomagere og Sværdfegere; 
Tagspaan samt Finerer af 
grove Træsorter; Trætraade 
til Svovlstikker; Trceplokke; 
ikke færdigt dannede Staver 
og Bundstykker til Bodkere; 
Strygespaan, Tondebaand, 
Truge, Træsko, Toffeltræ; 
raat tildannet uhovlct Trer 
til Cigar- og Pakkasser, 
uhsvlcde færdige Pakkasser; 
afbarkcde Vidier og lignende 
groveste Trævarer 

— Nips, Etuier, Sykasser og 
deslige til Galanterisagcr 
henhorcnde Barer, naar 
Stykket deraf ikke vcier over 

5 1E

— andet:

Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Rd. ß

lCbfd. » 5.7

i -r » 0.15

i D » 16

Det finantsielle 
Resultat ligeovcr- 
sor Regjcrings- 

udkastct.

3- ! -l-

Rd. Rd.

..........  23
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261.
262.
263.

264.

265.

266.

267.

268.

Fortoldnings-Gjenstande.
Vægt, 
Maal, 

etc.
Told.

Det sinantsielle 
Resultat ligeover- 
for Regjerings- 

udkastct.

3" ~r-

— as Buxbom, Valnodde, 
Jacaranda, Mahogni og 
deslige fine udenlandste 
Træsorter, massive eller 
forenede med andre Træ
sorter, (dog selve Finerer
ne af de nævnte fine 
Træsorter herfra und
tagne); saa ogFrictions- 
fyrstikker samt Arbejder 
af hvilketsomhelst Slags 
Træ med virkelig eller 
saakaldet Forgyldning 
eller Forsolvning

— ellers  
Corv...........................................

Uhre, samt Nhrværker og Dele 
af Uhrværker:
— Lomme- og Dameuhre samt 

Chronometre, saa og sammen
satte Værker til deslige Uhre 
og Chronometre 

— Taffeluhre med og uden Glas 
eller Fodstykke, samt Skilderi- 
uhre; saa og sammensatte Vær
ker til Taffel- og Skilderiuhre, 
samt enkelte Dele saavel til 
disse som til de i foregaaende 
Toldsats ommeldte

— Taarnuhre; saa og sammensatte 
Værker eller enkelte Dele til 
disse, som Arbejder af det 
Materiale, hvoraf de bestaae.

— andre, samt saakaldte Gas- og 
Vanduhre  
(Lodder, efter Stoffet).

Uld, alle Slags............................
viinsteen:
— raa.........................................

Rd. ß Rd. Rd.

1 T

1 1E

1 Stk.

» 7 
» 3 
frie.

» 48

1 D

1 D

» 16

» 8 

frit, 

frit.

3,992

65
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Forto ldn ings G jenstande.
Væ gt, 

M aal, 

etc.

Told.

D et sinantsielle  

R esulta t ligcover-  

for R egjerings- 

udkastet.

+ I 4-

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

— anden, som Apothekervarcr.

Vitrio l.......................................

vogne og Vsgnm agerarbeide:

—  Vogne til Sporvcie , m ed og  

uden Axler og H jul:

—  Lokom otiver

—  D rais iner

—  andre :

—  til Personbefordring sam t 

Tendere 

—  ellers .

—  * andre Vogne, til at frem føre  

m ed H estekraft:

—  heelt eller halvt bedæ kkede ; 

C aleschcvognc m ed fast eller 

los C alesche herunder ind 

befattede 

—  andre 

—  andet Vognm agcrarbeide; Træ k 

vogne og Bornevogne , sam t 

Kaner og Slæ der herunder ind- 

befattede

V  or, anim alsk og vegetabilsk

—  Arbeider af Vox, som ikke sæ r

skilt ere tariferede  

U benæ vnte Varer

H erunder er O verto ldbestyrclsen be
m yndiget til at henføre ikke blot 
saadannc Jndførselsg jenstande, som  
ifø lge deres Beskaffenhed ikke ku  nn  e 
henføres under nogen as Tarifens  

andre Positioner, m en endvidere : 

a) saadannc, m ed H ensyn til hvilke  

dette af Toldvæ senet stjønnes  

tv iv lsom t.
b) Agerdyrkn ingsredfkabcr og M a 

stiner, som væ sentlige« bestaae  

af Træ . naar det a f vedkom m ende  

Klarerer ønskes.
c) sam m ensatte Væ rker eller Bestand 

dele deraf, saasom til G as-,

R d. ß 

frit.

R d. R d.

2,032

1 Stk. 500 »

1 Stk. 10 »

1 Stk. 150 »

1 Stk. 50 »

1 Stk.

1 Stk.

30 »

12 »

1 U  »  3

1 -T  »  3

1 T  
af Væ r

dien.

» 16  

lO pCt.
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Fortoldnings-Gjenstande.
1

Telegraph-, Bandledningsanlæg 
og deslige, saa og Maskiner af 
hvilketsomhelst Materiale, naar 
Omstændighederne gjore en tarif
mæssig Behandling vanskelig, 
og vedkommende Klarerer ønsker 
Fortoldningen med 10 pCt. uf 
Værdien.

d) strandede Varer, Skibsredskaber 
og Skibsinventariegjenstande, 
samt enkelte Vragstykker, naar 
saadant Gods enten hidrører fra 
Skibe, strandede paa Told
territoriets Kyster, eller det dog 
ester Strandingslovgivningen paa 
det Sted, hvortil det inddriver 
eller indbringes, er at betragte 
som Strandingsgods, og naar 
derhos Toldvæsenet stjonner, at 
de paagjældende Gjenstande ere 
bedærvede eller beskadigede i en 
saadan Grad, at de ikke kunne 
ansecs som gode Handelsvarer, 
samt forsa av idt tillige saadan 
Fortoldningsmaadc af ved
kommende Klarerer ønskes.

Vægt, 
Maal, 

etc.

Told.

Det sinantsielle 
Restlltat ligeovcr- 
for Regjerings- 

udkastet.

+

Rd. ß Rd. Rd.

-1—

233,708

230,756
230,756

Altsaa et + af 2,952
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Vi flulle derefter gaae over til Hr. H. T.'s Forslag 

til de andre i RegjeringsUdkastet ommeldte Afgifter, nemlig 

Udførselstolden, Transittolden, Pakhuusleien 

og Skibsafgiften.

Da Hr. H. T. er i fuldkommen Overensstemmelse med 

RegjeringsUdkastet med Hensyn til Ophævelsen af Udførsels

tolden (Tidsskriftet Pag. 91), og da vi i saa Henseende 

ere enige ntcb ham, behove vi ikke at udtale os videre i den 

Anledning.

Med Hensyn til Transittolden, der ifølge Regjerings

Udkastet flal svares af alle Varer, som Under deres Forsel 

fra og til fremmed eller toldfrit Sted passere Toldterritoriet, 

eller son: fra Transit- eller Creditoplag Udfores til fremmed 

eller toldfrit Sted, med mindre de ifølge Udkastets § 47 

Udtrykkelig ere fritagne for denne Told, der i § 44 er 

fastsat til 16 ß pr. 500 Pd. BrUtto, yttrer Hr. H. T. 

sig paa følgende Maade, (Tidsskriftet Pag. 91).

„Vi kunne ingenlunde tilraade dens Bibeholdelse, 

da den i Forhold til den Indtægt, som den giver, 

(112,000 Rd. aarlig) lægger altfor tunge Baand paa 

Gjennemforselshandelen, ligesom Opretholdelsen af denne 

Afgift vilde staae i Modstrid med Len Frigivelse af 

Indførselstold, som vi foreslaae for Varer, der ere 

transittoldpligtige efter Udkastet."

Rigsraadsudvalget har derimod Udtalt sig saaledes:

„Hvad Transittolden angaaer, da kan Udvalget 

kun Udtale, at det er eit Afgift, som aldeles ikke 

passer for Niltiden, idet den staaer i Strid saavel 

med Principet for den fri Omsætning, som med de 

hmtige Communicationsmidler, hvorfor dm ogsaa næsten 

overalt allerede er afskaffet. Naar Udvalget imidlertid 

indskrænker sig til at henlede Regjeringens Opmærksomhed 

paa det hoist Dnskelige i, at den snarest ophæves, saa 

er det kun, fordi det maa ansees tilraadeligt samtidigt
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a d t ra k ta tm æ s s ig  B e i a f d e N a b o la n d e , s o m  e re  in te re s 

s e re d e i d e n n e A fg if ts A fs k a ffe ls e , a t o p n a a e t i ls v a re n d e  

In d rø m m e ls e r i l ig n e n d e R e tn in g , n a v n lig o g s a a m e d  

H e n s y n t i l M o n a rc h ie ts J e rn b a n e rs T ilk n y tn in g t i l  

U d la n d e ts ."

Id e t v i m e d R ig s ra a d s n d v a lg e t m a a e v æ re e n ig e i ,  

a t d e t b o r o v e r la d e s t i l R e g je r in g e n s e lv a t v æ lg e d e t  

g U n s t ig e D ie b lik fo r T ra n s it to ld e n s  O p h æ v e ls e , f lu lle  v i ik k e  

u n d la d e t i l l ig e a t h e n le d e O p m æ rk s o m h e d e n p a a a d s k il l ig e  

P u n k te r , d e r e fte r v o re s F o rm e n in g g iø re d e n n e A fg if ts  

O p h æ v e ls e b e tæ n k e lig .

D e n n e A fg ift h a r n e m lig k u n v æ s e n tlig  B e ty d n in g fo r  

H e r tu g d ø m m e rn e H o ls te e n o g L a u e n b o rg , o g s e lv i d is s e  

L a n d s d e le b liv e r d e n s a a g o d t s o m  u d e lu k k e n d e o p p e b a a re t  

a f T ra f ik e n p a a  B e r lin e r -H a m b o rg e r - o g L ü b e c k  -  B ü c h e n e r  

J e rn b a n e n , e n T ra f ik , h v o rv e d d e n in d e n la n d s k e H a n d e ls 

s ta n d s In te re s s e r s a a g o d ts o m ik k e e lle r d o g s a a re l id e t  

b e rø re s . E fte r e t G je n n e m s n it a f F in a n ts a a re n e 1 8 " /„  

t i l 1 8 c o / 6 1 m e l. h a r T ra n s it to ld e n  n e m lig  U d g jo r t a a r lig .

fo r K o n g e r ig e t D a n m a rk  5 ,4 2 9  R d .

„ H e r tu g d ø m m e t S le s v ig  6 8 5 —

„  „  H o ls te e n 2 8 ,8 1 8 —

o g „  „  L a n e n b o rg 7 7 ,4 2 7 —

D e rn æ s t v ild e T ra n s it to ld e n s O p h æ v e ls e i H e n h o ld  

t i l T ra c ta te n o m  S U n d to ld e n s A flø s n in g t i l l ig e m e d fo re  

O p h æ v e ls e n a f C a n a lto ld e n (c a . 1 1 ,7 0 0  R d . a a r lig ) s a m t  

a f d e n fo ro v r ig t U b e ty d e lig e S te c k n itz to ld fo r t ra n s ite re n d e  

G o d s , l ig e s o m  m a n  s a n d s y n lig v iis o g s a a v ild e  b liv e  n ø d s a g e t  

t i l a t o p g iv e E lb to ld e n , d a T ra f ik e n  p a a E lb e n c o n c u r re re r  

m e d T ra f ik e n p a a d e n p a ra le llo b e n d e B e r lin e r -H a m b o rg e r  

J e rn b a n e , o g e n B e s k a tn in g a f d e n e n e a f d is s e V e ie ,  

m e d e n s d e n a n d e n e r f r i, n e p p e  v ild e  la d e s ig o p re th o ld e  i  

L æ n g d e n .
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Transittoldens Ophævelse vilde saaledes kunne calcilleres 

at ville medføre et Indtægtstab af ca. 200,000 Rd. 

aarlig, hvoraf Kongens Undersaatter kun udrede en saare 

ringe Deel, og ikke, som af Hr. H. T. beregnet, 112,000 Rd. 

aarlig.

Det synes derfor Uberettiget, naar man som Hr. H. T. 

vil soge et Argument for Transittoldens Afskaffelse i dennes 

ringe finantsielle Betydning. Der kan formeentlig heller 

ikke lægges videre Vægt paa det andet af ham anførte 

Argmnent, at nemlig Opretholdelsen as Transittolden vilde 

komme i Modstrid med den Frigivelse af Indførselstolden, 

som han har foreflaaet for flere efter Udkastet transittold

pligtige Varer, da en saadan Modstrid, saafremt det 

forøvrigt kan kaldes en Modstrid, allerede efter Regjerings- 

ndkastet finder Sted med Hensyn til flere. Varer, ligesom der 

ogsaa for Tiden gives Barer, der ere indforselstoldfrie, men 

LesUagtet transittoldpligtige.

Ligesom Hr. H. T. tiltræder NegjeringsUdkastets For

flag om PakhUUsleien, kim at det bringes i Overeens- 

stemmelse med de as ham til Jndforselstoldtarifen soreslaaede 

Forandringer, saaledes have vi heller Intet at bemærke 

med Hensyn til denne Afgift.

Den i RegjeringsUdkastet § 52, Il ommeldte Skibs

afgift i den Udenrigske Fart af 1 Nd. for hver Com- 

mercelæst, det ladede eller lossede Gods bestuver, foreslaaer 

Hr. H. T. overeensstemmende med RigsraadsUdvalgets 

Betænkning nedsat til 48 ß pr. Commercelæst, samt 

Benævnelsen „Skibsafgift" forandret til „Fyrafgift".

Som alt tidligere bemærket, tiltræde vi dette Forslag, 

der vil medfore en Mindreindtægt af ca. 235,616 Rd. 

aarlig.

I Henhold til det Foranstaaende vil Hr. H. T.'s 

Forstag til en Toldtarif, omændret overeensstemmende med
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vores Bemærkninger, ligeoverfor Negjeringsildkastet, medfore: 

for Jndforselstoldtarifen en Meerindtcegt af .. 2,952 Rd.

og for Skibsafgiften en Mindreindtægt af ... 235,616 — 

eller i det Hele en Mindreindtægt af  232,664 Rd.*, 

Da Regjeringsudkastet er calcnleret ligeoverfor den 

nuværende Toldindtægt at ville give et Overskud af 224,265 Rd., 

vil vores Forslag saaledes kunne calmleres at ville give en 

Mindreindtægt af 8,399 Rd. imod nu, et Belob, der dog 

er saa ringe, at man, naar man tager Hensyn til den 

Usikkerhed, der altid maa finde Sted ved slige Caleuler, er 

berettiget til at betragte det finantsielle Resultat som balance

rende.

Da vi herefter ikke behove at paavise nogen Erstatning 

for Finantserne andetstedsfra, fuitne vi gjernc ganske forbi- 

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

være en Folge af hans Forflag til Toldtarifen, nemlig 

259,073 Rd., imod nu, ved en Forhøjelse af den inden- 

landske BrcenbevlinsprodUctionsafgift fra 64 ß til 80 ß 

pr. Tonde Karrmn, der efter hans Formening vilde give 

en Meerindtcegt af 449,083 Rd., saaledes at Resultatet af 

hans samtlige Forslag blev en Gevinst imod nu af 

190,010 Rd.; men da lignende Forslag oftere har været 

paa Bane, kUnne vi ikke afholde os fra nogle Bemærkninger 

derom.

Naar Hr. H. T. saaledes anfører (Tidsskriftet Pag. 

135) at dm indenlandske BrændevlinsprodUctionsafgift godt 

kan forhoies med 16 ß pr. Tonde Karrum, ja endog 

med 32 ß pr. Tønde, Uden at denne sig for en hoiere 

Afgift egnende ProdUction derved blev overbebyrdet, eller 

med andre Ord Uden at Consmnm og som Følge deraf Pro- 

dnctionen deraf aftog, da tnrde denne Formening dog være 

Tvivl underkastet, naar der sees hen til den her i Landet 

bestandig tiltagende Dldrikken og den deraf folgende. Aar 

for Aar tiltagende, Formindskelse af BrcendevimsprodUctions-
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afgiften. I 1857 udgjorde denne Afgift efter Fradrag af 

Godtgjorelserne for hele Toldterritoriet 1,923,844 Rd., hvori

mod den Ü860 og 1861 tun har beløbet resp. 1,640,128 Rd. 

og 1,664,336 Rd.

Forsaavidt Hr. H. T. fremdeles yttrer i Tidsskriftet 

Pag. 137, at det efter hans fuldeste Overbeviisning fim er 

en Spøgelsefrygt, der aflokker Nogle den Mring, at en 

Afgift paa Brændevnnsproductionerl af 1 Rd. pr. Tønde 

KarrUm igjen vilde have Smugbrænden, navnlig paa 

Landet, til Folge, og saaledes synes at være af den For

mening, at Smugbrænden for Tiden ganske er ophM, da 

made vi gjore ham opmærksom paa, at den endnu den 

Dag idag drives temmelig stærkt i visse Egne i Norre- 

Jylland, hvor der stadig opdages Smngbrcenderier, og at 

det dog ikke er rimeligt, at en Forhoielsc af Brændeviins- 

prodUctionsafgiften vil bidrage til at saae dette Uvæsen hævet.

Endelig vilde en Forhøjelse af BrændeviinsprodUctions- 

afgiften paa mange Steder mefcføre et forstærket Opsyn, og 

altsaa foranledige ftørre Administrationsomkostninger.

Vi maae derfor ansee en Forhoielse af Brændeviins- 

prodUctionsafgiften til 80 ß pr. Tonde Karrum for betænkelig, 

men til 1 Rd. pr. Tonde for aldeles ntilraadelig.

Vi have i den foranstaaende Kritik fluttet os saa note 

som inuligt til RegjeringsUdkastet, med de af Rigsraadets 

TarifUdvalg foreslaaede Mldringer, i den faste Over- 

beviisning, at dette ikke i nogen væsentlig Grad vil blive 

fraveget ved Tarifens næste Behandling i Rigsraadet, men 

det er en Selvfølge at denne vor Kritik, der er affattet 

efter det fortiden foreliggende Materiale, ikke udelukker 

yderligere Forflag til Forandringer i RegjeringsUdkastet, 

hvortil senere indkommende Oplysninger, ifølge den af For

eningen Udstedte Opfordring til de JndUstri- og Haandværks- 

drivende, maatte give Anledning.



Rettelser.

Pag. 31, 7de Linie franeden; Anmærkningen, læs: Anmærkningerne.

Pag. 36, 6te Linie fra oven; ester pr. Pd. flutter Paranthesen.

Pag. 59, 14bc Linie fraoven; formeentlig, læs: forn em lig.

Pag. 66, 5tc Linie franeden; Faarelæder, læd: Saalelædcr.

vvuv’.nnnjijirj'jwuv-



FOMUiKHM

af 

å

1862

til den indenlandfle Industries Fremme.

Tredie Hefte.

Tqnhniljnnn.

I Commission hos P. G. Philipsen.

Oettingers Bog- og Steentr., Gothersg. 41.

1863.



.'lUtmiTy førffUta/, i. . .hi. Ar.’. wA J/



Indhold af 3bie Heste

Foreningens Anliggender Side 1

Beretning om Mødet den 2den Mai 1863 ............................— 2

Frihandelsbestræbelserne og det vundne Resultat. As Kammer- 

raad Winther................................................— 20

Menigmands Beskatning efter Grosserersocietetets Forstag. Af 

Cand. C. V. Rimestad ........................— 34

Notitser, vedrørende Forholdet mellem den nugjældende danske 

Toldtarif, den af Rigsraadet vedtagne nye Tarif og 

forfljellige Landes bestaaende Toldtarifer.............— 45



■ li . ' ' •;

tout

i<. —...................................... s: ; m; IC Ä ..

sTf. -h-yj.'.rm M«; m i 2 ,§rotz . i<.

tz'j i /■.$ L'ttt je m-i < .

—
..
..
..
..
..
..
. ö

..



Foreningens Anliggender.

Annonce.

Foreningens Medlemmer gjores herved bekjendt med, 

at den Overeenskomst der har bestaaet imellem Bladet „Dan

mark" og Foreningen, er bleven hævet ved Bladets Redac- 

tionsflifte i afvigte Foraar.

Som Folge heraf er Bladet „Danmark" ikke mere For

eningens Organ, ligesom Foreningen eiheller staaer i noget- 

somhelst Forhold til det.

For at fremme Udgivelsen af den af KammerjUnker G. 

Colbjornsen forfattede Sammenstilling af forstjellige Landes 

Töldtariffer sammenlignet med vor nuværende og den afRigs- 

raadet vedtagne nye Tarif, har Foreningen silbsciberet paa 

150 Exemplarer af dette Værk, hvoraf 1 Exemplar vil blive 

tilstillet Enhver, der hu ydet frivilligt Bidrag til Foreningen 

og Resten fordeles ved Lodtrækning blandt Foreningens ovrige 

Medlemmer.



Nerelning

om

Modet den 2den Mai 1863.

Loverdagen dcn 2den Mai Kl. 8 afholdt Foreningen et 

Mode i Casinos mindre Sal, for at discutere og vedtage en 

Adresse til Rigsraadet. — Et af Bestyrelsen conciperet Ud

kast til en Adresse blev omdeelt blandt de Modende, der Ud

gjorde c. 400.

Bestyrelsen havde indbudt Bestyrelserne for Arbeiderfor- 

eningen as i860, Haandvankeiforeningen oz Frihandelsfore

ningen, Generaltolddirecteuren og de Committerede i General- 

tolddirectoratet samt de forskjellige Blades Redacteurer.

Foreningens Formand, Hr. Grosserer F. Tu tein, aabnede 

Modet med at foreslaae Hr. Nustmester, Krigsassessor G. 

Christensen til Dirigent og efterat denne af Forsamlingen var 

valgt ved Acclamation, gav han Ordet til Bestyrelsens Medlem 

Cand. C. V. Rimestad, der oplæste Udkastet til Adressen, 

som lod saaledes:

Ti! det hoie Rigsraad!

„Foreningen af 1862 til den indenlandske Industries 

Fremme" tillader sig herved at fremtrcede for det hoie Nigs- 

raad i et for Landet og navnlig for Haandvcerksdriften og 

den storre Industri særdeles vigtigt Anliggende.
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Foreningens Formaal ere:

1) at stotte vor Toldlovgivnings Udvikling i dette Aarhun

drede ved at modarbeide de Bestræbelser, der maatte blive 

gjorte for en pludselig eller snarlig Ophævelse af Told paa 

udenlandske Fabnkata, og

2) at bidrage til at hceve den indenlandske Industri til et 

saadant Standpunkt, at Beskyttelsestolden gr ad vi i S og 

de elvi i s kan ophæves.

Ded at sætte sig dette Formaal og ved at virke for det, 

er man paa den ene Side gaaet ud fra, at det Princip, der 

siden 1797 ligger til Grund for vor Toldlovgivnings Udvik

ling, hvilket ogsaa er udtalt i Motivkrne til Regjeringens Tarif

udkast, er en g rad vi is Fjernelse as den i Toldtariffen inde

holdte Beskyttelsestold, saaledes at Toldafgiften efterhaanden, 

uden Ubillighed og voldsomme Rystelser for de 

paagjældende Virksomheder, indflrcenkes til den, som paabhdes 

hovedsag lig af finantsielle Hensyn. Den samme Opfat

telse er tidligere gjentagne Gange udtalt saavel af Regjeringen 

som af Repræsentationen; Principet er fulgt gjennem en Række 

af Foranstaltninger og flere end een Gang er der givet Til

sagn om, at det saaledes skulde vedblive.

Paa den anden Side er Foreningen overbeviist om, at 

et voldsomt, plUdseligt Brud paa den nu i over 60 Aar 

fortsatte Udvikling i ikke faa Tilfælde vilde virke meget fladelig 

og i nogle endog sdelæggende før vor Industri og Haand« 

værksdrift. Til denne Overbeviisning ledes vi navnlig ved 

f-lgende Betragtning.

Vi ere omgivne af Stater, der paa een nær — som 

befinder sig under ganste særegne Forhold — have beholdt 

til Beskyttelse for deres egen Industri endog hoie Toldsatser 

paa fremmede Fabrikata. Det synes da klart, at vi ved at 

ophæve Tolden paa fremmede Fabrikats, vilde gitre det for 

Udlandets Fabrikanter saa meget lettere at afsætte dereS Darer 

paa vort Marked, som Belebet af ben ophævede Told andra-



ger, medens vi ikke bedre end tidligere vilde kunne anbringe 

vort Arbeide i Udlandet, va det der vedblivende maatte svare 

Indførselstold.

Ligger der saaledes allerede i vor Forenings Anskuelser 

og Maal en Bevæggrund til ikke at holde sig tilbage nu, da 

det hoie Nigsraad snart skal behandle Regjeringens for Raadet 

fremlagde Forflag til en ny Toldtarif, maatte vi endmere 

bringes til det Skridt, vi nu tillade os, ved den Kjendsgjer- 

ning, at man fra anden Side soger at gjennemfore en Tarif, 

der hviler paa andre Principer og andre Forudsætninger end 

de, som vi her have udialt og som vi mene at have fundet 

i det af Regjeringen fremlagde Forslag. Under 25de Februar 

forrige Aar indgav Grosserersocietetets Comitee til det hoie 

Rigsraad et Forstag, der belagde faa VaregrUpper med tildecls 

hoie Toldsatser og forhoiede Afgiften paa Vrcendeviinspro- 

dtletionen med 100 %. Ad denne Vei meente Comiteen at 

kunne holde Statskassen fladeslos for det Tab, den vilde lide 

ved den anden Deel af Forflaget, der gik ud paa at ophæve 

Tolden paa samtlige ovrige nu toldpligtige Vareartikler og 

Fabrikata. I det hoie Rigsraad udtalte nogle Medlemmer 

sig for Forslaget; det fandt Forsvarere i den ifjor stiftede 

Frihandelsforening, og det vil i sine Hovedtræk gjenfindes i 

det Forslag, som denne Forening, ester hvad der foreligger 

Offentligheden, agter gjennem et Andragende at fremlægge 

for det hoie Nigsraad. Vi maae fra vort Standpunkt udtale, 

at dette Forslag med de andre Ulemper, vi troe, at have paavnst 

veddet, endnu forener den, at det forhorer Tolden paa flere Ar

tikler, som ere blevne ben simple Mands Nodvendighedsar- 

tikler, Livsfornodenheder i en langt hoiere Grad end de ere 

det for den Fvrmuende, og det uden at byde ham en Erstat

ning, der blot nogenlUnde svarer til den Byrde, der lægges paa 

ham, der mindst er istand til at bcere den.

Det as det hoie Rigsraad i forrige Session nedsatte 

Tarifudvalg har i Slutningen af sin Betænkning antydet On-
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fleligheden af Fastsættelsen af en vilkaarlig Frist, ved hvis 

Udlob al Beskyttelsestold flulde hæves. Vi tillade os i al 

LErbodighed at gjere opmærksom paa, at ligesom en saadan 

Foranstaltning vilde være et Brud paa det i vort Aarhun- 

drede fulgte Princip, saaledeS vilde den kun være lidt hensigts

mæssig, saavist som den vilde give een Industrigreen en Be- 

flyttelse, den maaflee flet ikke behøver, en anden en længere 

end fornødent er, medens den bestemte Frist kunde blive util

strækkelig for andre Industrigrene.
Støttende os til det her Fremsatte og med den Erklæ

ring, at vi i det Hele taget, øm end ikke i alle Enkeltheder, 

slutte os til det af Regjeringen iaar fremlagte Tarifudkaft, 

tillade vi os at stille den cerbodige og indstændige Bon til det 

hoie Rigsraad, at det vil bidrage sin Deel til,
at Toldtariffen affattes i Overeensstemmelse med det 

Grundprincip, som er gaaet igjennem vor Toldlovgivning 

siden Forordningen af 1797, og
at, som en Folge bei af, den i den UUvcerende Tarif 

indeholdte Beskyttelsestold ikke fjernes paa anden 

Maade end grad viis og de elvi is, i Overeensstemmelse 

med den Fremgangsmaade, man har brugt i andre Lande, der 

ligesom vört arbeider sig frem ad Seien til Frihandel.,,

Taleren begrundede den derpaa ved et Foredrag hvori 

Grundtanken var folgende:
Motiveringen af en Adresse, som den her foreslaaede, 

kunde under ingen Omstændigheder være forbundet med Van- 

skeligheder, ligesom Taltten maatte antage, at dens Indhold 

var faa overeenSstemmende med Forsamlingens Anskuelser, at 

den vilde faae dens Tilslutning. —. Men nu var Letheden 

bleoen endnu ftørre, og det Haab om dens Antagelse, Taleren 

tidligere havde haft, var bleven til Vished, idet han faae hen 

til to sorefaldne Begivenheder: BorSmodet og Rigsraadets 

Forhandling af det Tarisudkast, Regjeringen havde forelagt, og 

som Adressen fluttede sig til. Borsmodet havde ikke frembragt
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noget Nyt, Noget, der fordrede en vibtloftig Jmsdegaaen. — 

Tvertimod, man horte der kun de gamle Paastande, man faae 

de samme Modsigelser og den samme indbyrdes Uenighed, som 

bestandig havde været Frihandelsforeningens Kjendingsmærker, 

hver Gang den var optraadt i Tale eller Skrift, bg som 

pleier at være et Beviis paa, at den paagjcrldende Sag er 

umoden. Og hvad Rigsraadsforhandlingerne angik, var det 

vel aabenbart, at RegjeringsforflagetS Talsmænd var gaaet 

af med Seiren.

Alligevel vilde det vistnok findes rigtigt, at Taleren i al 

Korthed stræbte at godtgjore Rigtigheden af de forfljellige Sæt

ninger, som ligge til Grund for Adressens Udtalelser og som 

gjore vor Henvendelse til Rigsraadet berettiget. — Der moder 

da forst den Sætning, at „bet Princip, der ligger til 

Grund for vor Toldlovgivnings Udvikling siden 

1797, er en gradviis og deelviis Fjernelse af 

den i Toldtariffen indeholdte Beskyttelsestold-'. 

Her maa Eftertrykket lægges paa Ordene ,,gradviis oz deel« 

viis". — Vi have ligesaalidt som Nogen nægtet, at Frihan

del er det Maal, hvdrtil vor Toldlovgivning stræber siden 

Slutningen af forrige Aarhundrede, og vi have endog i Slut

ningen af den foreliggende Adresse udtalt det med klare Ord, 

hvortil Taleren vilde komme tilbage. — Men paa den anden 

Side maa vi lægge stcrrk Bcegt paa, at en plud selig Over

gang til Frihandel vilde være et Brud paa det gjennem 

henved 2 Mennestealdere fulgte Princip, i Overeensstemmelse 

med hvilket vore Forhold have udviklet sig. — Heller ikke 

ville vi paa nogen Maade have det forstaaet saaledeS, at vi 

hylde den ofte fremsatte og ofte heftig forsvarede Paastand, 

at Tariffen, betragtet som cn BeMelseSlarif, saavidt muligt 

er, bor stræbe efter Stabilitet ikke alene i Pnncipct, men 

ogsaa med Hensyn til de enkelte Bestemmelser. — Taleren 

kunde i denne Henseende henholde sig til den klare Udtalelse 

af Finantsministeren under RigsraadetS fsrste Behandling af
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Lovudkastet om Told- og Skibsafgifterne: ,,Indgribende 

Forandringer — sagde Ministeren —, Forandringer 

af den Betydning, at Systemet for Toldlovgiv

ningen derved bliver rokket, skal man være meget 

varsom med at gjore og kun foretage sjelden, men 

derimod er det, efter min Overbeviisning, meget 

hensigtsmæssigt, at man jevnlig kommer til at 

revidereToldsatferne paa Basis af det bestaacnde 

System".

Vi have dernæst udtalt den Overbeviisning, at et plud

seligt Brud med Principet vilde virke meget ska

deligt og i nogle Tilfælde endog edelceggende for 

vor IndUstri og Haandvcerksdrift. — Denne vor 

Betragtning har tidligere modt en stærk Modsigelse hos For- 

kjcemperne. her i Landet for Frihandelens Indførelse snarest 

muligt, idet disse Mcend have stillet endog en betydelig udvi

det Industri i Udsigt som Resultatet af deres Formaals Gjen- 

nemforelse. — Det var derfor saa meget desto mærkeligere, 

at man i den sidste Tid havde hort og lcest netop fra den 

Side Udtalelser, som bestemt stolte vor Anskuelse. -- I det 

til Frihandelspartiet overtraadte Blad „Danmark" havde man 

saaledes for fort siden læst en Artikel, der gik ud fra en 

Række — rigtignok aldeles fejlagtige — Betragtninger og Be

regninger, og kom til det Resultat, at Nedlæggelsen af alle 

indenlandske Po.piirfabnkcr var i og for sig lige saa ønskelig, 

som ben vilde blive en nødvendig Folge af Ophævelsen af 

den efter Bladets Formening utilbørlige Papiir- og Kludetold. — 

Fremdeles havde man paa Bor-modet hort Hr. Grosserer 

Thune forsvare Frihandelsforcningens Toldtaiif mod Beskyld

ningen for ikke at gaae vidt nok, med den Bemærkning, at 

flig en Beskyldning var man uberettigget til at fremsætte mod 

et Forslag, der med et Pennestrøg ophævede en heel Række 

af Fabrikker, f. Ex. Saltsyderierne. — Endeligt vilde det 

være klart for Enhver, der havde fulgt Bevægelsen med nogen
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Opmærksomhed, at Hr. Godsejer A. Hage i det Mindste 

ikke beklagede, at Nedlæggelsen af vore Sukkerrassinaderier 

kunde blive en umiddelbar Folge af den af ham og hans 

Tilhængere foreslaaede Forandring i Tolden paa raffinerede 

Sukkere.

Ligesom Selvmodsigelse i det Hele cre Fnhandelsmcendenes 

svage Side, saaledes have de rigtignok ved Siden as disse 

deres egne Munger ogsaa i den senere Tid udtalt sig derhen, 

at „man endnu ikke h ar sect Beskyttelsen gavne og 

Frihandelen skade JndUstrien". Saaledes er det 

— sige de — „efter al Erfaring". Spørger man dem, 

hvorfra de have indhentet denne Erfaring, pege de atter og 

atter paa England og onfle saare gjerne ogsaa at tage Frank- 

rige til Indtægt.

„Rigeligt Arbeide og forøget Indtægt har Frihandelen 

forffaffet England", sige de. — Her er, som vi ofte have 

paavist med Uimodsigelige Kjendsgjerninger, i Hovedsagen en 

Forvexling af Aarsag og Virkning. — Det er det store Op

sving, England tog under Beskyttelsen, der har flabt 

Frihandelen, og ingenlunde omvendt, stjondt det billigviis ikke 

flat nægtes, at, efterat den mægtige Udvikling har flabt Fri

handelen, har denne igjen været en af Aarsagerne til den 

stadig tiltagende Udvikling af alle gode Kræfter. — Selv om 

derfor denne deres Paastand om Frihandelens overordentligt 

gavnlige Folger i Storbritannien var aldeles rigtig, vilde 

der dog fra dette enestaaende Exempel ikke kunde drages den 

Slutning, at Frihandelen vilde i Danmark drage de samme 

eller blot tilncermelsesviis lignende Folger efter sig. — Hvor 

Aarsagen mangler, kommer ikke Virkningen; Aarsagen var i 

England en stedfunden, alle andle Lande overgaaendc Udvik

ling af det indUstrielle og merkantile Liv, men saadant sindes 

jo ikke her. — Man har paabcrabt Frankrig, dog vist ikke 

for at forlange at Danmark skal folge Frankrigs Exempel. — 

Thi • vel har Frankrig nedsat Beskyttelsestolden, men dette
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Land staacr i den Henseende langt tilbage for os. — Frankrig 

har paa Fabrikater en Vcerditold af 30 %, som forst i 

1864 bliver nedsat til 20 %. Er det det, man vil have 

indfort? Eller er det Kaiser Napoleon den 3dies nyeste Told

politik, man anbefaler os. — Ja i saa Fald ere vi de Ret

færdige, thi — medens Frihandelsmcendene anbefale en Frem- 

gangsmaade, der hverken er fulgt i Frankrig eller England — 

fordre vi netop den samme Udvikling, som har fundet Sted 

i disse 2 Lande, ene med den kvantitative Forskjel, at Eng

land er gaaet lldt raskere tilværks, end vi maaskee ville ind

lade os paa, medens vi paa den anden Side ere gaaede langt 

forbi Frankrig.

Taleren maatte udbede sig Forsamlingens Opmærksomhed 

navnlig for et Punkt. — Det var en allerede i den ældre 

Industriforenings Adresse ifjor fremsat Anskuelse, at en væ

sentlig Hindring for Frihandels Indforelse hos os laae deri, 

at vi ere omgivne af Lande, der, paa Hamburg nær, 

— som besinder sig under gansie særegne Forhold, med hvilke 

vore ikke lade sig sammenstille — have beholdt endog hoi 

Beskyttelsestold. — D'Hrr. Frihandelsivrere have meent, at 

dette var en ligegyldig Sag, og navnlig er en saadan Paa

stand fremsat af den Mand — hvem Taleren iovrigt nævnede 

honoris causa —, som er Frihandelsmændenes Videnskabs

mand, deres Professor. — Men saa uheldigt er det gaaet 

denne Mand, at han er kommen til at bevise det Modsatte 

af hvad han vilde. ,,Det kan aldeles ikke have nogen 

Betydning for o3 — siger han — om s. Ex. Rusland 

folger det samme System som vi, eller et andet. 

Dersom vi aabne vort Marked for en fri Kon

kurrence med Udlandet, saa er det med England 

at vore Jndustridrivende ville komme til at kon

kurrere og ikke med Rusland, og dersom dette 

Land gaaer denneVei, saa er det engelske og ikke
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danske Jndustrigjenstande, søm ville blive ind

førte der."

Taleren vilde ikke gaae irette med Professoren, fordi han 

til „Exempel" havde valgt Rusland og ikke det langt mere 

betegnende Tydftland, men han maatte gjore opmærksom paa, 

at her var faa tydelig som nogensteds fremsat den Sandhed, 

at, hvis vi nu indførte Frihandel ester engelsk Monster, vilde 

vore Industridrivende komme til at konkurrere 

paa vort eget Marked med de engelske Industri- 

drivende, uden at vi vilde være istand til at Ud

holde denne Konkurrence. — Thi, fan Englænderen 

fore sine Fabrikata fra England, forbi Danmark til Rusland, 

og der undersælge den Danske, der har fort sine Varer fra 

Danmark til Rusland, hvad kan da forhindre ham i at føre 

sine Fabrikata til Danmark og der undersælge den Danske? 

— Beviset har saäledes ikke alene glippet for vore Modstan

dere, men det er endog aldeles flaaet over for dem, og det 

stal staa fast, hvad der jo ogsaa er iøjnefaldende, at Udlandets 

Fabrikanter vilde, hvis vi hævede Indførselstolden, blive gun

stigere stillet paa vort Marked end vi paa deres.

Taleren gik derpaa over til en Betragtning af Frihan

delsforeningens Tarifudkast. — En gjennemgaaende Drøftelse 

af dette vilde naturligviis her ikke være paa rette Plads, og 

var desuden Noget, han maatte overlade til dem, der vare 

bedre inde i Detaillen, men tre Bemærkninger fandt han sig 

dog foranlediget til at gjore. — Den forste var den, at 

Udkastet igjen søgte at indføre den for Aar tilbage her i Landet 

forladte, og siden med vistnok mere end tvivlsomt Held i nogle 

andre Lande indforte Vcerditold, og at dets Forsvarere gjorde 

dette med saadanne Miner og Ord, at man var berettiget til 

den Antagelse, at de meente at have gjort tt særdeles godt 

Fremskridt. Dog fluide han ikke gaae videre end til at be- 

marie dette, da han vidste, at en folgende med stor Sagkund-
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stab Udrustet Taler havde besluttet at afhandle Sporgsmaalet 

om Værditold.

Dernæst havde Frihandelsforeningens Tarifudkast deri 

fulgt -et af Grosserersocietetet foreslaaede, at det lagde for* 

hoiet Told paa flere Artikler, der for Menigmand ere blcvne 

Nodvendighedsartikler. — (Taleren udviklede dette noiere, men 

vi skulle ikke her gjengive hans Fremstilling, da den vil sindes 

i en særegen Artikel i delte Heste).

Endelig kunde Taleren ikke undlade at henlede Forsam« 

lingens Opmærksomhed paa den gemytlige Nonchalance og 

den naive og elskværdige Eftergivenhed, hvormed Frihandels- 

foreningen i et as de vigtigste Hovedpunkter havde forladt 

Grosserersocietetets Standpunkt og, vigende for den almin

delige Stemning, havde valgt sig et andet. — Grosserer

societetet havde foreflaaet en Fordobling af Breendeviinsacci- 

sen. — Dersom nu Brcendeviinsforbruget desuagtet holdt sig 

paa samme Standpunkt, vilde dette være en Forøgelse i Af

giften af omtrent 1,700,000 9M, som skulde udredes af den 

Brcrndeviin nydende Deel- as Befolkningen, hvortil, som Alle 

vide, Menigmand fortrinsviis horer, og paa Grund af sit 

legemlige — og tildeels meget anstccengende —. Arbeide maa 

hore. — Da der nu herimod indvendtes, deel s at en saa- 

dan Forhoielje af Afgiften neppe kunde blive uden Indflydelse 

paa Forbruget, og deels at Størstedelen af disse 1,700,000 

Rdl. vilde falde Menigmand til Byrde, sagde Frihandels- 

foreningen: „Lad gaa, vi slaa 850,000 Rdl. as". — Det 

er paa den ene Side en meget pæn Venlighed, men paa den 

anden er det en Dristighed i Behandling af statsocconomifle 

Sporgsmaal, som længe skal soge fin Lige, og en ikke ringe 

Letsindighed ligeovetfor Befolkningen — saaledes at kaste en 

aarlig Afgift as 850,000 Ndl. snart herhen, snart derhen, 

snart paa den ene Borgerklasse, snart paa den anden; Alt 

eftersom Vinden blæser.

Inden han endte sit Foredrag maatte Taleren henlede
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Forsamlingens Blik paa Adressens sidste Ord, i hvilke den 

Fordring opstilles, at vi her i Landet skulle bruge den 

samme Fremgangs maade, som man har brugt i 

andre Lande, der ligesom vort arbejde sig frem 

ad Seien til Frihandel.

Disse Ord kunne passende være vor Fore

nings Losen. — De sige forst, at vort Maal er Fri

handelens Indførelse. — De sige klart og bestemt, at 

vi ville Frihandel, hvilket vi hævde ligeoverfor dem, der kalde 

Enhver, som ikke blindt vil folge dem, for en Beskyttelses

mand, og som pleie at betegne vor Forening som „en Be- 

flyttelsesforening'/, en Paastand, der er ligesaa urigtig som 

de fleste af dem, disse Mcend komme med. — Men disse 

Ord sige dernæst, at vi ville Indførelsen af Frihandel paa 

samme Maade, nemlig gradviis og deelviis, som ben 

er indfort i England — forsaavidt man kan sige, at der 

hersker Frihandel i dette Land — og paa samme Maade, 

paa hvilken man i flere Lande arbeider sig frem til den. — 

Men ganske vist ville vi ikke tilraade, at man i Danmark med 

den indskrænkede industrielle Udvikling foretager et Skridt, som 

man i det i industriel Henseende overmægtige England ikke 

trøstede sig til at gjore.

Hermed anbefalede Taleren Adressen til Forsamlingen.

Derpaa gaves Ordet til:

Godseicr A. Hage. — Han udviklede i et længere 

Foredrag, at Værditold havde et stort Fortrin for Vægttolden, 

hvorved efterhaanden Toldsatsernes Forhold til Vareværdien 

var blevet saa forrylket, at han ikke fandt, at man burde sige 

at den nærværende Toldtarif eller det Rigsraadet forelagte 

Tarifudkast stemmede med Principerne i Toldloven af 1797; 

at Arbeidsklassen vilde opnaae endog et ringere Toldbelob 

efter Grosserersocictetets Udkast end efter Regjeringens Ta- 

rifudkast; at det var hans Overbevisning, at Friheden havde 

en afgjorende heldig Indflydelse ogsaa paa Industrien, hvil-



13

fet han sogte at godtgjort ved Exempler fra England, og at 

han ønskede, at Industri- og Haandværksstanden vilde troede 

frem for Regjeringen med Begjccring om Frihed i disse For

hold, naar den var moden til den, og han var overbeviist 

om, at man da vilde komme til at erkjende, at han havde 

havt Net i sin Anskuelse om Velsignelsen ved Friheden.

Bestyrelsens Formand, Grosserer F.Tutein, 

motiverede yderligere den foreliggende Adresse og nævnte som 

et Exempel paa, hvorledes den ene Industri er knyttet til den 

anden, de mange Haandværkere, der staae i Forbindelse med 

Sukkerraffinaderierne. — Han fandt ogsaa at det var en 

Anbefaling for de danske Sukkerraffinaderier, at Sukker her 

er ligesaa billigt som i noget andet Land. — Sukkerrassina- 

dcurerne i England vare meget gunstigere stillede, end de 

danske vilde blive det efter Regjeringens Tarifudkast. — han 

vilde imidlertid sinde sig deri, som i enhver anden gradviis 

Overgang til Frihandel, der ikke var altfor ubillig mod den 

paagjældende Industrigreen. — Der vilde vise sig at være 

meget store Ulemper forbundne med pludselig Indførsel af 

Frihandelen, vi vilde ikke toære istand til at spille en Nolle 

som Englands i Handelsverdenen og skulde derfor vel vogte 

os for paa eengang at indføre det, hvortil de forsie Betin

gelser manglede. Di havde vel Havne, og Havne ere en 

god Ting, men dog ikke Alt, da man havde Exempler paa 

at en livlig Handel kunde komme izang i Stceder med slette 

Havne, og her var desuden Skibsfarten standset ved Ils flere 

Maaueder af Aaret. Vi manglede Opland, hvilket fandtes 

ved andre ftørre Handelsstceder som Antwerpen, Bremen osv., 

og saalamge vi ikke have et saadant Opland, vilde den storre 

Handelsvirksomhed, som A. Hage forudsagde for Kjobenhavn, 

blive illusorisk. — Provindserne vilde emancipere sig fra Kjo

benhavn og soge andre Steder hen. — Frihandelen vil heller 

ikke give os flere Produkter, Korn, <5mør o. s. v. — Den 

transatlantiske Skibsfart, hvoraf man lover sig saa meget,
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er unaturlig før vs; vi have ingen Produkter at udfore til 

transatlantiske Havne, men mane fylde Skibene med Steen- 

kul, Salt, Jern o. s. v., hvorved vi naturligviis ikke kunne 

konkurrere med andre Lande. Den i sin Tid indrommede 

Remission af 25 % i Tolden misbrugtes af Afladerne. 

Vi have tidligere indfort ch nesiske og indiske Varer, som igjen 

fandt Afsætning Syd paa, men den Tid er forbi, da alle 

andre Slæder ere gaaede frem, og hvorvel vi ere blevne mere 

Uafhængige af Hamborg, have vi dog ikke vundet synderlig 

Selvstændighed. — Med Hensyn til Detailhandelen, meente 

Taleren, at denne ligesaalidt som Haandværksdriften eller 

Groshandelen vilde hoste nogen Fordeel ved en pludselig 

Indførsel af Frihandel; Hamborgerne og Lybekkernes Pro- 

benrelltere vilde naturligviis stadig oversvømme Landet, de 

vilde gane fra Huus til Huus og levere enhver Consument 

de allerfleste Varesorter frit i Huset og selvfølgelig til billigere 

Priser, end de vilde kunne kjobes hos vore egne Detailhand

lere, der have at betale en hoi Boutiksleie, Skatter m. m.

Han anbefalede sluttelig Forsamlingen at antage Ud

kastet til Adressen uforandret som det forelaae.

Protokollist Klein foreslog nu at standse Forhandlin

gerne og gaae til Afstemning, hvilketFvrslagDirigenten afviste.

C. V. Ri me stad bemærkede forst, at Hage havde været 

Uberettiget til at betegne Udviklingen siden 1797 for Uvvcr- 

eensstemmende med det i Loven af nævnte Aar liggende Prin

cip. Det var saa — og kunde ikke godt have været ander

ledes — at bette Princip var fulgt med ftørre eller mindre 

Dygtighed, mcd større eller mindre Stringents, og det turde 

vel endog være, at det i Henseende til enkelte Punkter var 

fraveget, men det var kun Undtagelser fra Neglen. 

Kunde man fra dem slutte til „Principet", saa var man ogsaa 

berettige til paa den Omstændighed, at Loven af 1797 havde 

beholdt endog enkelte Indførselsforbud, at bygge den 

Paastand, at Lovens Princip havde været Bibeholdelsen af
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Merkantilsystemet og ikke Stræben frem imod Frihandels- 

systemet. Jovrigt maatte han henholde sig til sit For

rige med Hensyn til den Vægt, der funbe lægges 

paa en Paastand som den, „at al Erfaring viste', at Fa- 

brikindustrien trivedes bedst under Friheden. Man havde 

ingen anden Erfaring end den fra England hen

tede, hvor det ganske rigtig forholdt sig saaledes, at Indu

strien havde taget Opsving unter Friheden. — Men for det 

Forste maatte man tage sig iagt for at slutte fra engelske For

hold til danske — hvilket Taleren atter paaviste ved Exem- 

pler — og for det Andet var den af Hage givne Skildring 

meget overdreven. — Taleren fluide oplyse dette ved at gjen- 

nemgaae et af H a g es Exempler. — Han havde talt om Sil- 

kefabrikationen, som om den skyldte Frihandelen sit store Op

sving, men dette var urigtigt; den havde faaet et overordentligt 

Omfang netop under en saadan Beskyttelse, som vor Forening 

foreslog her, nemlig en gradviis aftagende. — Hertil kom, 

at den havde sin Grund i de særlige Forhold. — Den Uhyre 

Industri og Handel, England — netop under Beskyttelsen — 

lom i Besiddelse af, skabte, i Forbindelse med hvad der strøm

mede ind fra de over hele Jorden udstrakte Kolonier, overor

dentlige Rigdomme. — Herved blev Folket istand til at fore 

— ogsaa under Beskyttelsen — en saadan Luxus, at en 

Engellænder i Gjennemsnit brugte 5 til 6 Gange saa meget 

Silketoi, som en Franskmand, hvis Land man dog var vant 

til at betragte som Silkefabrikationens Hovedhjem. — Op- 

voxet under saadanne Forhold og sikkret i sin Opvcext ved en 

stærk Beskyttelse, havde Silkefabrikationen let ved at overstaae 

Følgerne af Frihandelen. — Taleren maatte atter gjore op

mærksom paa det Urigtige i, at man talede, deels som om 

alle Englands Fremflridt skyldtes Frihandelen, og deels som om 

denne var saaledes forskjellig fra alle andre Institutioner, at 

ene den var uafhængig af Tid, Sted og alle Forhold. — I 

foi|ti Henseende skulde han blot pege paa de overordentlige
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Fremskridt, England har gjort under Beskyttelsen, og paa at 

Folkemængden i Storbritanien — Irland ladet Ude af Be

tragtningen — tiltog mere i den Periode, der gik forud for 

Indførelsen af Frihandelen, end i den Tid, man har havt 

denne. — Hvad det Andet angaaer, havde det interesseret 

ham at see den Selvmodsigelse, hvori Hage var kommet.— 

Ellers var Frihandelen i hans Dine en InstitUtion, der pas

sede ligegodt for Engellænderen og Negeren i Zambesedalen; 

som strax burde indfores i Danmark, og som fim Temporum 

injuria ikke blev indfort as f. Ex. Romerne adskillige Aarhiln- 

brede for Christi Fodsel; men da han nu nys sluttede sit Fo

redrag, meente han, at man fluide henvende sig til Negjeringen 

med den Udtalelse, „at nu vare vi modne til Frihandel".— 

Denne Mring viser, at han nu har indseet, at man ogsaa 

kan være ikke moden til Frihandel, og her er netop Strids

punktet. — Ha ges Indvending, at den arbejdende Befolkning 

ved Ophævelsen af Told paa Jsenkramvarer, Manufacturvarer 

og deslige vilde faae rigelig Erstatning for hvad den m aat te 

'abe ved en forhoiet Told paa Sukker, Kaffe, Tobak, Humle 

o. desl. samt fordoblet Accise paa Brændeviin, viste blot, at 

han, ligesom de fleste Andre, der havde talt i denne Sag, 

ikke kjendte, hvor ringe den arbejdende Befolknings Forbrug er 

af te førstnævnte Artikler. — Exempler hentede fra Sverrige 

maatte man være meget varsom at benytte i dette Sporgmaal, 

thi der levede den ringeststillede Befolkning saaledes, som i 

det Mindste Taleren vilde haabe, aldrig blev Tilfælde med 

Menigmand hos os.

Redacteur Bille. — Han bemærkede, at det Papir, 

han blUgte til sin industrielle Virksomhed tilligemed nogle andre 

Artikler, vare Llevne dyrere ved Negjeringsudkastet, at de po- 

litifle Forhold iovrigt vare saaledes, at Negjeringsudkastet sik

kert vilde blive vedtaget af Rigsraadel, og at der saaledes 

vilde blive rigelig Tid til at discuterc Mcningsforstjellen mellem 

Frihandelemandene og de Industrielle, ligesom ogsaa til,
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saaledes fom Cand. Rimestad havde lovet, og hvad der vild: 

voere et særdeles foltjenstfuldt Arbeide, noie at undersøge 

Sporgsmaalet om, hvorvidt ArbeidsklaSsens Fornødenheder i 

det Hele taget vilde blive fordyrede ved det fra Frihandels- 

mcendeneS Side foreflaaede Paalæg paa visse Fornødenheds- 

artikler, og at han af Hensyn til Nødvendigheden af at bevare 

Danmarks og Slesvigs fuldkomne frie Raadighed med Hensyn 

til Toldtarifen enskede at stille et WndringSforflag til Adres

sen, om hvilket han ikke vidste, hvorvidt det kunde tillades 

ham at stille det, da han ikke var Medlem af Foreningen.

Dirigenten bemærkede, at dette ikke kunde tilstedes ham, 

men at dersom intet andet af Foreningens Medlemmer vilde 

optage Billes Forflag, da vilde han selv gjore det.

Bille Udtalte sin Anerkendelse af denne Imødekommen, 

men foretrak at indmelde sig som Medlem af Foreningen, 

hvorpaa han stillede folgende Forflag: „Vi anerkjende det som 

en Nødvendighed, at Rigsraadets fulde og selvstændige Myn

dighed hævdes med Hensyn til Toldtarifen, og ansee det paa 

Grund heraf for ønskeligt, at den forelagte Toldlov gjennem- 

fores for det af Rigsraadet repræsenterede Omraade, samt at 

et Toldfoellesskab med andre Dele af Monarchiet kun gjen- 

nemfores under Formen af en Toldforening."

Rimestad havde ganske vist taget alle de omtalte 4 

Familier i Betragtning; om dem alle 4 gjalt det Samme, 

nemlig, at de vare aldeles Ubrugelige som Exempler paa, hvad 

Menigmand i Gjennemsnit forbrugte. — Athan særlig havde 

taget fat paa Underofficeren, havde sin gode Grund deri, at 

hans Forbrug var saa abnormt, at han meget godt kunde bru

ges som et Exempcl paa, hvorledes Menigmands Forbrug 

ikke var. — Bille havde kaldt Pressen en Industri; det kunde 

gierne være den var det, men den havde ialtfald hævet sig 

af andre GrUnde end dem, der vare anførte af den ærede 

Redakteur. — Tel var hoist besynderligt, at Bille havde frem-
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havet den ved Simplificationen af Tari'en fremkomne For- 

hoielse i Tolden paa Trykpapir, men undladt at bemærke, at 

Tolden paa andet Papir var nelsat med 33 % 03 i det 

Hele med 25 %. — Fremdeles havde Bille gjort 

sig skyldig i den samme Hovedmodsigelse, som 

man saa ofte havde truffet dem i, der for os præ

dikede Frihandelens øjeblikkelige Gjennemfo- 

reife. — Det var forstaaeligt, om disse Mcend kunde for

kynde en glimrende Fremtid for den danske Industri som Fri

handelens Resultat, og det var ligeledes forstaaeligt, om de 

lagde Vægten paa Konsumenternes Tarv, og sagde, at vel 

maatte Frihandelen gjore Ende paa tn stor Deel af den danske 

Industri, men til Gjengjcrld vilde den skaffe Konsumenterne 

deres ForbnrgSgjenstande meget billigere fra Udlandet, men 

uforftaacligt, selvmodsigende og uberettiget var det, nt de 

i et Aaudcdræt gjorde begge Paastande.

Hvad det af Bille stillede Forslag angik, var han vistnok 

aldeles enig med ham i Realiteten, men han ansaae det for 

neppe rigtigt at blande denne politiske Sag ind i Adressen, 

Leels paa Grund af vor Forenings særegne Beskaffenhed, og 

deels fordi mange Medlemmer, der havde læst den foreslaaede 

Adresse og ikke havde modt her, fordi de antog dens Vedta

gelse for en given Sag, vilde kunne tage det ilde op, om den 

fif en saadan Tilslutning, der ikke kunde opsattes som et 2En- 

dringsforslag. — Hertil fom, at dette Skridt maatte ansees 

for mindre nødvendigt nu, efterat Finantsministeren havde er

klæret at Danmark-Slesvig var Herre over Tarifen, og at 

det, som befjendt, ingen Tilslutning havde faaet ved Frihan- 

delss'orenineens Borsmode.

Der blev nu fra flere Sider bcgjccrt Afslutning og der 

stredes til Afstemning. — Hr. Billes Wndringsforslag for- 

kastedes mod faa Stemmer. — Bestyrelsens Udkast vedtoges 

næsten eenstemmig.
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Da Kl. nu var bleven 11, blev et as Hr. Kammerraad 

Winther anmeldt Foredrag over Værditold ikke holdt?)

Dirigenten hævede de.paa Modet, der havde optaget om

trent 3 Timer.

*) Vi henvise til hans Artikel i dette Heste.



/rihandklsbestrirbklskrne 
og det vllndne Resoltat.

Af Kammerraad I. W. E. Winther.

Foruden den Eiendommelighed ved Frihandelsbestræbel

serne hos vor Handelsstand, at disse opdukkede aldeles plud

seligt og uventet i Foraaret 1862, fom fremkaldte ved det 

Rigsraadet af Regjeringen forelagte Udkast til en ny Toldtarif, 

medenS det samme Tarisudkasts Forelæggelse i Aaret 1858 

ikke blot ikke havde givet Anledning til nogen Bevægelse fra 

Handelsstandens Side i den yderligere Frihandelsretning, men 

endog bevægede den kjobenhavnste Handelsstands Repræsenta

tion, Groöserersocietetet, til i Andragendet til Rigsraadet af 

25de Januar 1858 at advare imod at gaae den indenlandfle 

Industri for nær og til at Udtale: „at der ved Toldlovgiv

ningen bor tages saameget Hensyn til Industriens Tarv, at 

man vogter sig for at paaloegge den Afgifter og Byrder, der 

gj»re det umuligt for den at konkurere med Udlandet; at der 

bsr tages Hensyn til, at den indenlandfle Industri ikke inbi* 

recte bebyrdes med Afgifter, der ere storre end de, som den 

tilsvarende fremmede Industri direkte ved Indførselstolden har 

at boere, og at den indenlandske Industri vel endog 

kan fortjene i AfgiftSsorholdene at stilles lidt gunstigere end 

den fremmede, og at den vel idetmindste turde kunne forvente,
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at hvor Virkningen af en Toldsats er tvivlsom, Tvivlen loses 

i dens Faveur, saa at man dog hellere lober den Chance at 

indrømme den for meget end for lidet*; foruden denne Ei- 

endommelighed sige vi — der iovrigt klart nok viser, at de 

nævnte Bestræbelser ikke kunne være fremgaaede af Beskaffen« 

heden af vore egne Industri- og Handelsforhold, men derimod 

snarest ere begrundede i en misforstaaet Opfattelse af eller Ube* 

kjendtfkab til vor Toldlovgivning, eller muligt ikkun i Lysten 

til at efterligne England ved, uagtet Forholdenes Ulighed, at 

indfore en lignende Frihandelstarif, som den engelske af 1860 —, 

have Frihandelsbestræbelserne ogsaa lidt af en anden, stærkt 

udpræget, Ejendommelighed, som dog har sit naturlige Udspring 

fra den førstnævnte, nemlig en gjennemgaaende Uklar

hed; — Uklarhed med Hensyn til Udgangspunkt, Uklar- 

hed med Hensyn til Oiemed og Uklarhed med Hensyn til 

Midlerne, hvorved dette agtedes opnaaet.

Uklarheden med Hensyn til Udgangspunktet, eller Bedom- 

melsen af den factist bestaaende Tilstand, som man vil have 

forandret, viste sig ikke blot i Begyndelsen af Bevægelsen, 

men viser sig fremdeles stadigt. — Vor Toldlovgivning beteg

nes fom hvilende paa et Beskyttelsessystem, uagtet 

Principet for denne lige siden Toldloven as 1797 netop har 

været Frihandel, med en, i de nedarvede Forhold begrundet, 

jevn Fremadskriden saavcl med Hensyn til Nedsættelse i Told- 

satserne, Ophævelse af Indførselsforbud og alle særegne Be

gunstigelser og Privilegier samt af al Udførselstold, som og 

med Hensyn til den gradvise og deelvisc Ophævelse af al Be- 

flyttelsestold, uden Ubillighed og voldsomme Rystelser for de 

paagjccldende Virksomheder; — et Princip, som saavel Re- 

gjeringen som Repræsentationen stedse har erkjendt som rigtigt, 

og som selv Un handelsfyndige Autoritet, GroSserrrsocietetet, 

aldeles tiltraadte i sit foran citerede Andragende tilRigsraa- 

det af 25de Januar 1858, ja som Redacteuren af Frihan- 

drlsforeningens Tidsskrift i dettes 1ste Hefte selv maatte an-
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erfjenbc i hans, til de originale Actstykker støttede, Fremstil

ling as „bore Toldtarifers Forhold til Frihandelen". — Men 

iffe destomindre gjentages dog idelig og idelig, med en Udhol

denhed, Vedkommende maatte onffe var bedre begrundet Fa

belen om vort Beskyttelsessystem, og blev i sidste Nigs- 

raadssamling atter bragt frem endog af en meget fremragende 

Personlighed af Handelsstanden, ligesom ogsaa Frihandels- 

foreningen i dens Andragende til Rigsraadet af 28de April 

1863 udtaler fom uheldigt, at Negjeringsudkastet ikke fremmer 

„de nødvendige principmæssige Forandringer i Tarifen".

Uklarheden med Hensyn til hvad Frihandelsmcendene 

agte at opnaae, cr ligesaa paafaldende og ikke mindre vedbli

vende. — Snart angives Oiemedet at være Ophævelse af al 

Told, hvis det var muligt, eller dog idetmindste Tolden ind

skrænket til saa faa Satser som muligt og navnlig til de 

væsentligste Fornodenhedsartiller, hvilket selvfølgelig særligt in

teresserer Handelsstanden, der helst saae at alle Fabrikater 

indfortes fra Udlandet, da dette vilde give storre Udbytte af 

Handelsomsætningen. — Snart angives derimod Oiemedet 

ikkun at være Ophævelsen af de beskyttende Toldsatser i 

Tanfen. — Men dette er, hvad man ikke synes at have be

mærket, imidlertid en heel anden Sag, idet paa ingen Maade 

enhver Told paa et saadant Fabrikat, som ogsaa er Gjenstand 

for Tilvirkning her i Landet, er en Beskyttelsestold, da en 

moderat Told paa et fremmed Fabrikat af denne Slags hidtil, 

og med fuldkommen Foie, kun er bleven betragtet som en b ill i g 

Kjendelse, den fremmede Fabrikant bor erlægge 

for at opnaae Afsætning paa vort Marked og 

deeltagei Concurrencen med vore egne Fabrikanter 

og Haandvcrrkere; en Anskuelse, som senest er gjortgjal- 

dende af en Frihandelsmand i Bladet .Danmark" af 15de 

Mai dette Aar, hvori det, særligt med Hensyn til Ophævelsen 

af Beskyttelsestolden, hedder: ,,Det er en Selvfelge, at 

det forarbejdede Product maa paalceggesen tilsva-
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rende Told, der efter et retfærdigt Princip bør 

paalignes saaledes, atFabrikanten ikke arbeider 

med Tab ligeoverfor Udlandet, men mere bor han 

heller ikke kunne forlange".— Denne sidste Opfattelse af Oiemedet 

for Frihandelsbestræbelserne synes at være udgaaet fra en med 

Frihandelens Princip meget mere overeenSstemmende Anskuelse, 

thi er Indvindingen af et vist Toldbelob en Nødvendighed, 

bsr man utvivlsomt netop i Frihandelens Interesse foretrække, 

at lægge en moderat Told paa flere Artikler, fremfor at lægge 

en meget hoi Told paa enkelte, navnlig Fornodenhedsartikler, 

da Byrden netop derved fordeles langt mere og bliver mindre 

folelig for den Enkelte, ikke at tale om Faren for Statskassen 

ved hsie Toldsatser og Bekosteligheden ved Midlerne til Sik- 

kring mod Defraudationer, — og det er denne Bei, Re- 

gjeringen hidtil har fulgt. — Senest har Frihandels- 

foreningen paa det ben 23de April d. A. afholdte Borsmode 

vedtaget en Beslutning om et Andragende til Rigsraadet, der 

viser den vedvarende uklare Opfattelse af Forholdene, idet man 

som det ønskelige Maal opstiller begge de nævnte Fordringer, 

nemlig: 1) den fuldstændige Ophævelse af de beskyttende 

Toldsatser i Tarifen, og 2) dennes Grundlæggelse alene paa 

fiskale Hensyn, saa at det Belob, der ønskes tilvejebragt ved 

Told, kun hævedes af faa Artikler (samtidigt med at anbefale 

den Tarif, der ved Modet var forelagt til Beslutning som 

Foreningens Program — men som igjen blev taget til« 

bage , som i Principet passende for en Overgangstid 

af kortere Varighed). — Men ved alene at tage fiskale Hen

syn og kun lægge Tolden paa faa Artikler — og ikke saaledes 

som Principet i vor Toldlovgivning er angivet i Motiverne 

til RegjeringSUdkastet, nemlig efterhaanden at hæve Beskyttelses- 

toldcn, faa at Toldafgiften hovedsagljg kan blive finant- 

siel —, gaaer man meget videre end den forste og som det 

synes principale Fordring: den „fuldstændige Ophævelse af de 

beskyttende Toldsatser"', medcnö man igjen red de meget hoie
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Toldsatser paa enkelte, nanvlig Fornodenhedsattikler, saaledes 

t. Ex. paa Kaffe og Tobak, tilveiebringer en urimelig hei Be- 

flyttelsestold for enkelte industrielle Virksomheder.

Den nævnte dodfodte Tarif før en Overgangstid (enhver 

Tarif er is'vrigt en Overgangstarif) var, som det ogsaa blev 

fremhævet, et Resultat af gjensidig Imødekommen af de i Frihan

delsforeningens Bestyrelse repræsenterede forfljellige Anfluel- 

ser. Men Frihandelsmcendene ere ilfe desmindre vedblivende 

aldeles uenige med Hensyn til hvorledes den saa stærkt attraaede 

Frihandelstarif bor være, fog i saa Henseende kan man for 

Frihandelsforeningens Vedkommende vel endnu vente den lo

vede Tarif, som skal være Foreningens Program, 

eftersom Foreningen paa Grund af Uenighed i saa Henseende 

saavel blandt Foreningens som Bestyrelsens Medlemmer endnu 

ikke har kunnet bestemme sig til at tiltroede Grosserer-Socie- 

tetetø Forflag til en saadan) navnlig hvorvidt Tarifen strax 

bor ophæve al Beskyttelsestold, eller om den bor sætte en 

bestemt Frist for Beskyttelsestoldens Ophor, eller denne bor 

formindskes gradviis i Lebet af en vis Tid, samt om hvor« 

vidt Tarifen bor baseres paa Værdifortoldning eller ikke, om 

Tabet for Statskassen skal indvindes ved Paalceg paa enkelte 

Artikler eller ved en Indkomstskat, etc. etc., ja overhovedet 

uenige om, hvorvidt der i Henseende til en Tarif og dens Detail 

bor gjores positive Forflag, hvorimod navnlig „Dagbladets" 

Redacteur aldeles afgjort har udtalt stg.

Foruden denne Uenighed med Hensyn til Virkemidlerne ere 

Frihandelsmcendene da ogsaa af aldeles forsljellige Meninger, med 

Hensyn til de Goder, der vcd en yderligere Frihandelstarif flulle 

opnaaes. Forst var det ene og alene i Consumenternes Interesse 

at den bestaaende Told burde ophæves paa alle andre Artik

ler end enkelte Fornedenhedsgjenstande, uagtet Ophævelsen 

as de nærværende, i det hele taget moderate, Toldsatser utvivl

somt, som Erfaringen har lært, i de fleste Tilfalde lun vilde 

lomme de fremmede Fabrikanter, eller de indenlandske Hand-
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lende tilgode, medens de med saamegen „Rundhaandethed" 

paa de enkelte Fornodenhedsartikler foreslaaede betydelige Told- 

forhoielser utvivlsomt Vilde falde endog en stor Klasse af ufor

muende Forbrugere tillast; men senere blev det det overor- 

dentligt forogede Handelsrore i alle Retninger, og som ogsaa 

flulde vise sig faa særdeles velgjorende for Industrien, navnlig 

ved at fremkalde hidtil ukjendte Virksomheder, som gjorde Fri- 

handelstarifens Gjennemfsrelse nodvendig; men hidtil er det 

ikke lykkedes FrihandelSmændene at begrunde denne deres 

Paastand, og denne taber meget i Sandsynlighed, naar man 

betænker, at vore nærværende Toldsatser i det Hele taget ere 

saa moderate, at de ikke kunne antages paa nogen Maade at 

formindske Forbruget, ligesom der eiheller i vor Toldlovgiv

ning er noget Baand, som forhindrer Afsætningen af vore 

Fabrikater til Udlandet. At nu den „Rundhaandethed," — for 

at bruge et Udtryk fra Borsmodet, hvor det i al Alvor blev 

anvendt paa den Bedrift, at frigjort flere Artikler for Told 

ved at sorhoie Tolden tilsvarende paa enkelte andre — mod 

Udlandets Industri og Haandvcerksdrift, at aabne vort Mar

ked for en aldeles afgiftsfri Indforsel af Fabrikata derfra, 

uden at opnaae samme Betingelser for vore egne Fabrikaters 

Indførelse til de paagjældende Steder i Udlandet, flulde være 

istand til at give vor Industri- dg Haandværlsdrist et over- 

ordentlrgt Opsving og fremkalde nye, hidtil ukjendte indnstri- 

elle Virksomheder, see det cr det, der fra Frihandelsmænde-- 

nes Side hidtil ikkun staaer hen som en los Paastand, der 

ikke har været istand til at vinde Tiltro udenfor Frihandels- 

mandenes egen meget sncvre Kreds.

Hvad nu det i den senere Tid af Frihandelsmccnd faa 

stærkt anbefalede Bcrrdifortoldningsprincip angaaer, da godt- 

gjor dette Forslag ogsaa i hoi Grad en, i Mangel paa Sag

kundskab begrundet, Uklarhed i Opfattelsen af dette Princips 

practice Anvendelse og Fortrin.

Den fornævnte paa BorSmodet fremlagte Tarif indeholdt
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den særdeles originale Anvendelse af Vcerdifortoldning, at 

sætte en Told af 5 pCl. fom Fcellestold, saavel for samtlige 

Manufactilrvarer, — de fineste saavelsom de groveste — som 

for andre Fabrikater, for simple ForbrUgsgjenstande, saavelsom 

for rene Luxusartikler.

Vi siulle nu kortelig berøre hvorvidt Værdifortoldning er 

onffelig og at foretrække for Fortoldning efter Varens Vægt.

Værditolden har ganske vist for den overstadige Betragt

ning noget særdeles Tiltalende; det synes at være baade saa 

overmaade simpelt øg tillige saa fuldkommen ret

færdigt, at fortolde en Vare med visse pCt. af dens 

Værdi, men Værditoldens Historie har tilfalde godtgjort, at denne 

Fortoldningsnorm ikke lader sig exeqvcre saaledes, at den bliver 

som tilsigtet, simpel og retfærdig, men netop lige det Modsatte.

Vardis'ortoldning er paa ingen Maade noget ukjendt 

eller uforsøgt i Danmark, og anfører man som Anbefaling 

dens Bestaaen i andre Lande (man kunde forresten med god 

Grund svie til: Uden Tilfredshed for nogen af Parterne) maa 

man endelig ikke glemme tillige at tage Hensyn til den nær* 

mesiliggende og paalidelige Erfaring hos os selv, hvor denne 

ForloldningSnorm har været i Virksomhed i over 40 Aar og 

i temmelig betydelig Udstrækning. —

Tarifen af 1. Febr. 1797 indeholdt 18 Vcrrditoldpositioner 

med Satser 3'/2, 5->'4, 8, 10%, 12%, 15% eg 24% pCt., 

og disses Antal blev efterhaanden forøget i Aarene indtil 

1831; saaledes i 1814 med en Told af 30 pCt. paa Manu- 

sacturvarer, dog at disse, i den Forventning at ramme den 

sande Værdi, fluide bortsælges ved Toldbodauction i Kjoben- 

havn, — en Foranstaltning, der noksom v.ste den allerede er- 

kjendte Vanskelighed ved Værdiansættelsen, hvilket ogsaa fremgik 

af de i 1831 ved 6 Toldsteder udenfor Kjobenhavn oprettede 

Taxationscommisfioner for Mannfacturvarcfortoldning.

Erfaringen i denne Aarrcekke var imidlertid saalidct til



27

Gunst for Vcerdifortoldningen og denne havde faaet den offent

lige Mening saa afgjort imod sig, at den blev saagodtsom 

aldeles opgivet ved Tarifen af 1ste Mai 1838, — idet denne 

Lov, med Stændernes fuldkomne Billigelse, iffu.it bibeholdt 

den procentvise Told paa et mere indskrænket Antal taxations- 

bare Manufacturvarer, medens Taxalionscoinmissionernes Antal 

blev forøget med 19, samt salte Vauditold for Skibsvrag, 

bjergede Skibsredslaber, Baade og tildeels for strandede Varer 

og Tilkjobsasgiften af Slibe, — opgivet, som det hed, paa 

Grvnd af „at den var hoist vilkaarlig, krævede en ganske 

særlig Grad af Kundskab hos Opsynet, fordrede for detailleret 

Undersøgelse og gav Anledning til jeynlige og ubehagelige 

Stridigheder mellem Opsynet og Merne." — At Satserne i 

Tarifen af 1838, hvorved Vægten blev gjennemfort fom For- 

toldningsnorm, ievrigt bleve bestemte efter en Gjennemsnits- 

vcrrdi i Forhold til Vægten, behover jeg neppe at bemærke, og 

det er et nolsom bekjendt Factum, at saavel Klarererne som 

Administrationen i hoi Grad paaskjonnede Hensigtsmæssigheden 

og Fordelen ved den trufne Forandring. — Manusacturvarers 

Fortoldning ved Toldbodauction, og Udenfor Kjobenhavn ved 

Taxation, blev aldeles ophævet ved Pl. af 12te Mai 1841 

og Vægtnormen indfort ogsaa for disse Varer, som cn yder

ligere Concession til den almindelige Mening og den vundne 

Erfaring.

Værdifortoldning har ligeledes tidligere fundet Sted i 

England, men er ogsaa der, efter noie Prøvelse, erkjendt 

for uhensigtsmæssig og igjen opgivet, og den engelske Tarif 

har nu ikkun 1 Værdisats nemlig 10 pCt. for Essence of 

spruce.

Foruden Holland, som har en Vcerditoldtarif med 

Satser fra '/2 lil 10 pCl., finder Vcerdifortoldning Sted i 

Frankrig med Satser af 5, 10, 15 og 30 pCt.; — i 

Belgien med Satseraf O.c, 1.2, 2.4, 3.0, 6, 7.2,12,14.», 

18, 19.2, 21.g og 24 pCl.; — i Norge for 5 Artikler
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med Satser af 5, 12’/2, 20, 25 og 40 pCt. samt for ube

nævnte Varer 15 pCt.; — i S verrig for 4 Artikler med 

5, 10 øg 15 pCt. og for ubenævnte Varer 20 pCt.; — i vor 

NUgjældende Tarif er som bekjendt ubenævnte Varer ansat til 

ikkun 10 pCt., hvilken Størrelse ogsaa er bibeholdt i den as 

Rigsraadetvedtagne nye Tarif; — og i Nordamerika med 

Satser fra 5 indtil 80 pCt.

I de mellem Frankrig paa den ene Side og England, 

Belgien og Preussen paa den anden afsluttede Toldtractater 

findes ogsaa Vcerditoldsatser paa 5, 10, 15, 16 og 20 pCt., 

men ligesom den tydste Toldforenings Tarif ikke kjender til 

Værditold, saaledes har Preussen i Tractaten med Frankrig 

ikkun indrømmet 2 Værditoldsatser ved Indforsel af Varer 

derfra, nemlig: for Skibe af Troe 5 pCt. og for do. af Jern 

8 pCl.

Efter de almindelige Tanfer for Frankrig og for Belgien 

bestemmes Vareværdien, ligesom hos os, med Hensyn til Told

satsen „ubenævnte Varer" ved Barernes Værdi paa Stedet i 

det Oieblik de klareres, og Toldvæsenet kan lade sig forevise 

de originale Facturaer, Fragtbreve eller Connossementer; — 

men efter de ovennævnte Tractater bestemmes Vareværdien ved 

Værdien paa Productions- eller Fabricationsstedet med Tillæg 

af Fragt, Assurance og Commissionsomkostninger, hvorhos 

Fabricatets Oprindelse skal godtgjeres ved et Certisicat og 

Værdien ved cn underffreven, af Consulen attesteret, Factura, 

ja i Nordamerika er Indforselen af Værdifortoldningsvarer 

endog forbllden, naar Facturaen ikke er edelig bekræftet af 

rette Vedkommende for den amerikanske Consul eller for ved

kommende Ovrighed, hvor ingen Consul er ansat.

Denne Omhyggelighed for at soge at tilvejebringe Ga

rantier med Hensyn til Rigtigheden af den angivne Vcerdi, 

— hvortil da ogsaa horer Toldvæsenets bekjendte Forljsbsret 

til de Varer, hvis Værdi antages urigtigt angivet, -- viser 

noksom Værdifortoldningens svage Side med Hensyn til Stats-
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kassens Tarv, idet denne Selvbeskatning, navnlig hvor pCt. 

Størrelsen er hoi, i betydelig Grad frister til Defraudation.

Erfaringen har ogsaa godtgjordt, at Tabet er betydeligt, 

og ikke blot der, hvor Tolden er 5 pCt. og derover; men selv 

i Hamborg da Tolden ikkun var ’/2 pCt. og Mulcterne me

get betydelige, viste sig hyppige Defraudationer. — For En

hver, der er bekjendt med Værdifortoldningens Historie og dens 

praktiske Resultater hvor den bestaaer, vil den derfor utvivl

somt fremstille sig som en i hoi Grad betænkelig Fortoldnings

norm, oz navnlig i en saadan Udstrækning, som nu af Fri

handelsforeningen foreflaaet.

Men foruden at Vcerdifortoldningen er i hoi Grad usikker 

med Hensyn til Statskassens Indtægt, — saa usikker, at man 

efter Erfaringen andensteds neppe vil kunne paaregne mere 

end 3 pCt. naar Satsen er 5, — er den tillige kostbar med 

Hensyn til Administrationen, og navnlig hvis den stulde til

stedes ved samtlige vore Toldsteder, og ikke, saaledes som andet

steds, indskrænkes til enkelte, og navnlig med Hensyn til Mamlfac- 

turvarer; den kræver nemlig en ganske særegen Sagkundskab hos Op

synet og et meget vidtløftigt Apparat til Vejledning for dette, og 

dernæst bliver den, paa Grund af den nødvendige meget om- 

hyggelige Undersøgelse af Varerne, meget mere generende for 

Klarereren end den nu stedfindende Undersøgelse i Forbindelse 

med Optagelse af Vægten.

Der er imidlertid endnu en Ufuldkommenhed ved Værdi- 

fortoldningen, som forekommer mig at være af en saa alvorlig 

Natur, at netop Handelsstanden vilde være stærkt opsordret 

til endog at modsætte sig dens Gjenindforelse hos os, hvis 

den fra anden Side blev foreflaaet, og det er den, at det, 

paa Grund af Umuligheden af at Udelukke urig

tige Værdiangivelser og Umuligheden af paa alle 

Steder at have et i saa vanskelig enRetning lige 

sagkyndigt Toldopsyn, selvfølgelig vil blive al

deles umuligt for Administrationen, med dens
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bedste Villie, at tilvejebringe en eensartet For

toldning, lige for alle Klarerere af samme Vare, 

ved de forskjellige Toldsteder, og dette har utvivlsomt 

en meget stor Betydning med Hensyn tilden indbyrdes Concurrence.

Den nærværende Fortoldning, navnlig af Manufacture 

varer, giver, paa Grund as den forældede Toldtarif, — hvis 

lovbestemte 3aarige Revision Forfatningsforholdene have for

hindret, — ofte Anledning til Klage fra Handelsstandens Side 

med Hensyn til ulige Toldbehandling, men lad Vcerdifortold- 

ning blive indfort, selv kun alene paa Manufacturvarer, og 

det vil ikke vare længe før netop Handelsstanden, som nu har 

brugt en omfattende Dærdifortoldning i Forslag, selv vil være 

den Forste til igjen at andrage paa dens Ophævelse.

Efter at vi saaledes have paaviist den gjennemgaaende 

Uklarhed, Misforstaaelse og fuldstcenvige Mangel paa Plan, 

som til Dato har characteriseret vor Handelsstands Bestræbel

ser i den yderligere Frihandelsretning, staaer det tilbage at kaste 

et Blik paa Situationen med Hensyn til det ved disse Be

stræbelser vundne Resultat.

Som bekjendt indgav Gross. Societetet under 25 Februar 

1862 et Andragende til Rigsraadet med et Forslag til en 

saakaldct Frihandelslarif, som ikkun indeholdt 14 toldpligtige 

Varegrupper, og saaledes Toldfrihed for alle ovrige Artikler 

og deriblandt navnlig de nærværende betydelige Beflatnings- 

objecter, nemlig: Manufacturvarer, SteenkUl, Jord- og Leer- 

varer, Metalvarer og Tommer. Tabet for Statskassen ved 

denne vidtgaaende Toldfrihed skulde dcekkes ved en tildeels 

meget betydelig Forhoielse paa Sukker, Kaffe, Cacao, Choco- 

lade, Thee, Tobak, Salt, Spirituosa, Frugter, Humle, Krh- 

derier og en Forhoielse af Brændeviinsafgiften med 100 %.

Dette Tarifforslag var i den Grad kommet for tidlig til 

Verden, at det ikke blot ikke var istand til at vinde nogen 

offentlig Mening for sig, men, som foran bemærket ikke engang
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har kunnet opnaae, at blive tiltraadt af Frihandelsforeningen, 

der dog efter sit i Indbydelsen nedlagte Program blev 

stiftet særligt i det Oiemev at stotte dette og vinde den offentlige 

Mening for det; at nævnte Tarifforslag derfor eiheller har 

udovet den tilsigtede Indflydelse ved Toldsagens Behandling 

i Rigsraadet, er en Selvfølge, og den afgivne Udvalgsbetænk

ning (Sagen kom som Lekjendt ikke videre dengang) vidner 

ogiaa noksom herom, idet at Udvalgets Fleertal, i Erkjendel- 

sen af det Berettigede i de af Finantsministeren udtalte Ansku

elser, netop fra det sinantsielle StandpUnlt, indskrænkede sig.til 

de Forslag, hvorom Udvalget havde kunnet opnaae Enighed med 

Finantsministeren.

Under 28de Februar d. A. indgik Frihandelsforeningen 

med det i det Forestaaende berørte Andragende til Rigsraadet 

paa Grund af at Toldloven, omændret ved de fleste af de 

ovennævnte af Nigsraadsudvalget i den forrige Session gjorte 

Forslag, atter var forelagt til Behandling. — Dette Andra

gende tiltræder, som foran bemærket, ikke det tidligere af Grosserer- 

Societetet indgivne Tarifforslag, men indskrænker sig til, foruden 

at give nogle almindelige frihandlerne Bemærkninger, der skalle 

antyde en Tilnærmelse mod Gross.-Societetets Forflag, at 

anbefale den ligeledes foranberorte Overgangstarif; men som 

bekjendt blev Regjeringsudkastct vedtaget med nogle foreslaaede 

nye, ingenlunde væsentlige Wndringer, og der viste sig ikke 

mindste Sympathi for Frihandelsforeningens Andragende eller 
dens Tarifudkast.

Dette var da eiheller Andet, end hvad Enhver maatte have 

ventet i Forvejen. Allerede Frihandelsforeningens Bestyrelses 

Lofte om at ville fremkomme med en detailleret Toldtarif som 

Foreningens Program, robede noksom hvor uklart et 

Blik, man havde for Stillingen og for hvad der var 

praktisk gjennemforligt; men naar Foreningens Bestyrelse 

ved Borsmodet forelcegger en ikkun ved gjen sidig

3
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Imødekommen blandt Bestyrelsens ulige Ele

menter tilvejebragt Overgangstarif søm Foreningens 

Program, med den Hensigt at discutere disse Details og 

med Forventning om et Resultat af en saadan Diskussion, da 

godtgjor Lette til Overflodighed, hvor fuldstændigt Bestyrelsen 

har svigtet, hvad der er udtalt i Indbydelsen til Foreningens 

Stiftelse og vedblivende befinder sig i Svingning mellem 

Grosserersocietetets Tarif og det Standpunkt, Foreningen af 

1862 indtager. — En saadan Optræden kunde selvfølgelig 

ikke vinde nogen Shmpathi, hvorfor da ogsaa dette Tarif

udkast blev taget tilbage som Gjenstand for DiskUssion, og 

 det være sagt til Bestyrelsens Roes — dette ftete med en 

Beredvillighed, der var saa stor, at man maatte forbauses 

over, at en indbyrdes uenig Bestyrelse derom saa hurtigt kunde 

blive enig.
De foreliggende tvende Andragender til Rigsraadet fra 

Gross.-Societetet i 1862 og fraFrihandelsforeningen i 1863 have 

saaledes ikke formaaet at udove mindste Indflydelse paa Toldsagens 

Afgjorelse, ligesom Frihandelsbestræbelserne i det Hele taget 

eiheller have vundet noget Terrain i ben offentlige Mening, 

det vundne Resultat af den med saa megen Anstrængelse 

reiste Bevægelse maa derfor erkjendes at have været ikkun 

meget lidet tilfredsstilleUde.

Hovedgrunden hertil ligger dog aabenbart i, at Frihan- 

delsbestræbelserne, som foran paaviist, lige fra den forste Be

gyndelse til Dato have hvilet paa den ubegrundede Forud

sætning: Tilstedeværelsen as et Bestyttelsessystem i vor Told

lovgivning. Det hele store Publikum veed. eller har det paa 

Følelsen gjennem de Foranstaltninger, det i en lang Aarrcekke 

har feet blive trufne, at der ikke existerer noget saadant og at 

den Toldbeskyttelse, der cnbnu bestaaer, er gradviis aftagende; 

derfor kan den heftige Kæmpen mod dette Phantom eiheller 

vætte nogensomhelst almindelig Interesse, eller vente nogen
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synderlig Tilslutning, og saalcenge Frihandelsbestræbelserne 

indtage dette fingerede Standpunkt, istedetfor at flutte sig 

øm en samvittighedsfuld og rolig Udvikling af det Bestaa- 

ende, ville de Utvivlsomt eiheller naae ud over den nærvæ

rende snevre Kreds eller hinne opnaae nogen Indflydelse af 

praktifl Betydning.



Menigmands Malning efter Groslcrer- 

focietktes Forslag.
Af C. D. Rimestad.

Fra det forste Oieblik, Grosserersocietetets Tarifudkast 

forelaa for Offentligheden, blev det blandt andre Indvendin

ger modt med den, at det ved at fordre hoi Told paa flere 

Artikler — navnlig Sukker og Kaffe —, som vare blevne 

Rodvendighedsartiller for den, i Henseende til Indtægter, 
uheldigere stillede Del af Befolkningen, især i Hovedsta

den, og dertil, ved den forhoiede Accise paa Brændevin, 

søgte at kaste en storre Skattebyrde over paa den fattige Del 

af Befolkningen, end der paa nogen Maade kande forsvares. 

Man gik selvfølgelig ud fra den Forudsætning, at Kaffe 

— og dermed Sukker — for en meget stor Del af Hoved

stadens, og vel tildels ogsaa de andre Kjobstceders Arbeiderbefolk-- 

ning, træder istedenfor Middagsmao („varm Mad"), og at denne 

Befolkning altsaa bruger langt Mere af disse Artikler, end 

Gjennemsnitsforbruget er indenfor vor Toldgrændse.

Maaden, hvorpaa de Mcend, som kjcempe for Grosserer- 

societetets Forflag, have sogt at imodegaa denne Indvending, 

har gjennemgaaet flere Faser.
I Begyndelsen paastod de — og Etatsraad Broberg 

var Ordforer for denne Mening —, at „den rige Mand
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bruger fuldkommen fa a meget Kaffe o g Sukker, 

som den fattige". Og siden udtalte han, aabenbart vak

lende med Hensyn til sin foiste Paastands Gyldighed, at et 

Par Skilling Aaret om for hvert Individ „er aldeles ikke 

at tale om". Selv om nu det Forste var Tilfælde, hvad 

vi snart flulle se, det aldeles ikke er, vilde det jo kun være 

en daarlig Trost for den Fattige, der saa sine Livsfomoden- 

heder blive hoiere beskattede, og beviser aldeles ikke, hvad det 

giver sig Ud for, nemlig at det er rigtigt at forhoie Tolden 

paa den menige Mands Livsfornodenheder. Hvad den sidstnævnte 

Udtalelse angaaer, passer den ganske rigtig paa den godt 

Stillede, men for den Fattige ere nogle Skilling Dag Ud og 

Dag ind — og saameget maatle det blive — en ikke ringe 

Gjenstand.

Besvarelsen af dette Sporgsmaal forudsætter et noie 

Kjcndflab til Forbruget af de omtalle Artikler i de Familier, 

der hore til det menige Folk. Det gjælder ikke her at ræson

nere sig til Noget, men om den virkelige Kundskab, saaledes 

som den kun kan erhverves ved Oplysning om Forbruget i 

et meget stort Antal Familier af forskjelligt Slags (de bedre 

stillede og de fattigere; de ordentlige og de uordentlige osv.). 

Saadanne Oplysninger lod en Del Mcend — deriblandt 

Forfatteren af denne Artikel — sig det være magtpaaliggende 

ifjor at indsamle. Jaar have vi sect en Beregning, flottet 

paa fire Familiers Opgivelser, og som Undskyldning 

for dette ringe Antal har Forfatteren — han striver under 

Mærket G. C. — mifort, at det var forbundet med Vanske- 

lighed at faa paalidelige Angivelser. Dette er ved flere 

Punkter vistnok Tilfælde, men dersom Forfatteren me

ner, at det ozsaa gjcelder med Hensyn til Forbruget 

af Kaffe og Sukker, viser han her — som da over

alt — et fuldstændigt Ubekendtskab med det Liv* 

Familier af det menige Folk føre. I saa godt som 

enhver af disse bliver der Uge ud og Uge ind netop forbrugt
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det samme Kvantum; det er saa sikkert, at, dersom man ikke 

fik Underretningen gjennem Manden eller Konen, vilde man 

kunne faa den — og det paa en Prik — hos Urtekræmmeren.

At individuelle Tilbøjeligheder gjsre sig gjceldende ogsaa 

paa dette Omraade, behover ikke at bemærkes. Der er Fa

milier — men meget faa —, som ikke kunne lide Kaffe, 

medens der er mange, som mindst af Alt kunne Undvære 

den. Men, fraseet herfra, er det enRegel, at Forbruget 

af Sukker og Kaffe staaer i omvendt Forhold til 

Familiens Indtægt. I det Hele er det saa, at de Fa

milier, fom have en Ugeindtcegt af 9 Rd. eller derover—og 

som altsaa kunne staffe sig varm Mad — bruge forholdsvis 

mindre Kaffe og Sukker end de, som maa leve af 5 eller 6 

Rdl. — stnndom endogsaa af Mindre — om Ugen. Vi 

kunne paavise Familier, i hvilke Forbruget for hvert Indi

vid stiger af Kaffe til 24 Pd. og af Sukker til henved 60 

Pd. Det gjælder imidlertid ved saadanne Undersøgelser som 

denne, at holde alle Mderligheder udenfor Bereg

ningen, og at sinde det, som er Udtrykket for det afgjorte 

Flertal; yderlighederne ville enten paa Grund af deres ringe 

Antal være uden Betydning for Opfattelsen af det Hele, eller 

de ville, hvis de fremtrcede i stsrre Antal, gaa op mod 

hinanden.

I Femaaret fra 1857 til 1861 er der i Monarkiets 

Hovedlande indfort c. 88,947,000 Pd. Kaffe og udfort om

trent 19,232,000 Pd. Det viser sig altsaa — naar vi lade 

det ene Aars Beholdning gaa op med det andets —, at der 

uartig er forbrugt omtrent 13,943,000 Pd. Kaffe, hvilket 

er for hvertIndivid i Gjennemsnit — Folketællingen 

af 1860 lagt til Grund — 5'/z Pd. om A a ret. I samme 

Tidsrum er der af Sukker (og Sirup) indfort omtrent 

254,530,000 Pd. mod en Udforsel as omtrent 21,107,000 

hvilket giver etForbrug forhvertJndivid iGjen- 

n em snit af 17n/13 eller næsten 18 Pd. aarlig.
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De af os indhentede Oplysninger, der — som vi have 

bemærket — ere i hoieste Grad noiagtige og tillige ere til

stede i tilstrækkeligt Antal, vise, at af den arbeidende 

Befolkning her i Kjobenhavn bruger i Gjennem- 

snit hvert Individ 13 Pd. Kaffe og 35 Pd. Suk

ker aarlig, altsaa henholdsvis næsten 2V2 Gang og 2 

Gange saa meget, som der i Gjennemsnit bruges af hvert 

Individ.

Det var aabenbart i Overbevisning om, at denne Hr. 

Brobergs Paastand hinbe komme til at trænge til betydelig 

Understottelse, at Hr. A. Hage rykkede tilhjælp med den 

— strax af Hr. Ctatstraaden tiltraadte — Forsikkring, at 

ved Ophævelse af Told paa Manufakturvarer vil 

den menige Mand vindeMere eller i detMindste 

lige saa Meget som han taber ved Forhoielse af 

Tolden eller Accisen paa Kaffe, Sukker, The, 

Ol, Brændevin o. s. v.

Det synes, som om det her — som saa mange Steder — 

er engelske Forhold, der have foresocevet de to Herrer, og 

at de uden — ikke alene tilstrækkelig, men saagodtsom nogen

somhelst — Kritik have overfort paa vore Forhold, hvad der 

gjcelder om hine. En Engellænder bruger 5 tit 6 Gange saa- 

meget Silketoi som en Franskmand, og hvormange Gange 

mere end en Dansk? Efter de officielle Bekjendtgjorelser har 

Indførelsen af Silke og Silkevarer i det danske Told

gebet Udgjort for Femaaret 1857/Ci tilsammen 507,372 Pd. 

mod en Udforsel af 4,874 Pd. Altsaa har enhver Person 

indenfor vor Toldgrccndse forbrugt aarlig i Gjennemsnit ikke 

engang iy4 Lod Silke og Silkevarer. En Engel

lcender bruger 6 til 7 Gange saameget Bomuld som en Fransk

mand, og han bruger 9 til 10 Gange saa meget af dette 

Stof som ct Menneske i den danste Stats Hovedlande. Op

hævelse af Told paa Manufakturvarer er derfor en Sag af 

Betydenhed for Engellænderen, men for „en simpel Mand"
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— som Hr. Broberg siger — hos os har dcn langtfra ikke 

saa meget at sige, hvilket vi nu skulle se og senere ville komme 

tilbage til.

Af de Raastoffer, som benyttes til Klædningsstykker, kunne 

Bomuld og Silke kun faaes ved Indførsel, og med Hen

syn til dem er det da let nok at finde Maximum af, hvad 

Menigmand kan bruge; thi, arGjenn emsnits forbruget 

for hvertIndivid er Maximum for den menige Mands 

Forbrug — over hele Landet — er da vel ligefrem. Med 

Maximum af Forbruget har man naturligvis ogsaa Maximum 

af den erlagte Told.

For hele Monarkiet er der i Femaaret 1857—1861 

aarlig i Gjennemsnit fortoldet til Konsum folgende Kvantiteter 

af Bomuld og Bomuldsvarer, og deraf er i aarligt 

Gjennemsnit svaret i Told og Sportler folgende Sum:

Tb Ndl. Sk.
Ufarvet Bomuldsgarn . . . 4,073,052 107,935. 68.

Farvet do. ... 329,900 18,213. 23.

Trieotage og farvede Manu-

facturvarer ...... 1,114,079 393,640. 48.
Hvide do. og Dat.... 1,326,404 210,895. 24.

I det Hele 6,843,435 730,684. 67.

Dette er for hvert Menneske en Told af omtrent 27 Sk., 

hvilke 27 Sk. altsaa ere det Hoiesle, Individet kunde vinde 

ved Toldens Ophævelse paa denne Artikel. For den allerstørste 

Del af den menige Befolkning — Landbefolkningen — vil 

Fordelen endog være langt mindre, da Brugen af Bomuldstoi 

forp i den seucre Tid har faaet Indgang paa Landet. At 

Toldophcevelsen maatte bringe den menige Stadbefolkning en 

storre Fordel, er altsaa ganske vist, men man vilde begaa cn 

[tor Feil, om man mente at kunne finde den menige Kjobstad- 

beboers Forbrug ved at dele hele Forbrugets Størrelse — en 

Ubetydelighed fradraget for Landbesolkningens Vedkommende — 

meb Kjobstadbeboernes Antal. I Kjobstcederne er der en seer-
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deles betydelig Forskjel paa, hvad et Individ af den mere 

velhavende og af den rige Befolkning paa den ene Side og 

et af den fattige paa den anden forbrUger af saadanne Gjen- 

stande. Den, der tager en ren Skjorte paa 1 eller 2 Gange 

om Ugen, bruger hertil — om ikke syv, saa dog — adstillige 

Gange færre Skjorter, det vil sige adstillige Gange mindre 

Boniuld end den, der tager ren Skjorte paa 1 eller 2 Gange 

om Dagen. Gaaer end Arbeideren hyppig i Bluse og brager 

end hans Kone i Reglen Sirtses Kjoler, komme de dog — hvad 

Enhver kan sige sig selv — ikke de Bemidlede nær i denne Hen

seende. Blev al Bomulden brugt i Kjobstcederne, og brugte 

alle Stadbeboerne Ligemeget, vilde Enhver af dem i Bom- 

Uldstold betale over 120 Sk. Anslaa vi Landbesolkningens 

Forbrug blot til XU as det Hele — hvad der jo ikke er uri

meligt, da den forholder sig til Kjobstadbeboere som 78 til 

22 — vilde hver Kjobstadbeboer betale 90 Sk. Vi antage 

for afgjort, at den ringere stillede Del af Stadbefolkningen 

ikke nær betaler Halvdelen af denne Sum; det hoieste turbe 

vcere 50 % over Gjennemsnittet for Beboerne af Rigets Ho

vedlande, altsaa 40 Sk.

At hvert Individ i Monarkiet bruger af S ilke og Silke- 

varer ikke engang l’A Lod i Gjennemsnit aarlig, have vi 

allerede ovenfor berørt. Her skulle vi blot tilfoie, at Menig

mand bruger saa godt som slet Intet af denne Artikel, og at 

man derfor for hans Vedkommende kan lade den aldeles Ude 

af Betragtning.

Bi komme nu til de Beklædningsgjenstande, hvortil Raa- 

stofferne dels produceres her i Landet, dels indfores. Med 

Hensyn til dem er det umuligt at sige, hvormeget den En

kelte blandt Menigmand forbruger, men det er klart som Da

gen, al man har Lethed ved at angive Maximum af det 

Belob, han vilde kunne vinde ved Toldens Ophæ

velse, thi dette Maximum er, som vi ovenfor have bemærket, 

ensbetydende med det Belob, ethvert Individ i Monarkiet er-
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lægger i Told. Dette maa Enhver indrømme, der ikke vil 

begaa den Taabelighed at paastaa, at Menigmand i Gjennem- 

snit bruger Mere af indforte linnede og uldne Varer end den 

mere bemidlede Klasse.
I Femaaret 1857—1861 er der i Gjennemsnit aarlig 

fortolket til Konsum afLinnedgarn og Linnedmanufac- 

turvarer folgende Kvantiteter, og deraf eriTold og Sportler 

betalt folgende Belob:

Rdl. Sk.
Linnedgarn ........ k 643,836. 39,585. 44.
Linnedmannsalturvarer. . . | 1,948,038 134,377. 53.

Ialt I 2,591,874 173,963. TT 
hvilket udgjer for hvert Individ ikke engang 6V2 Sk. aarlig. 

Fremdeles er der i Femaaret 1857—1861 klareret til

Konsum folgende Uld var er og deraf betalt folgende Sum-

mer i Told og Sportler:
Rdl. Sk.

Uldgarn .........
Uldne Varer:

252,908 21,054. 50.

Valkede eller overflaarne. . 372,014 197,167. 30.

Gulvtceppetoier................ 43,441 11,506. 47.

Groveste ......... 155,431 1,029. 21.

Alle andre ........ 1,021,401 360,003. 35.

I det Hele 

eller for hvert Individ 21-

1,845,195 

-22 Sk.

| 590,760. 87.

Henholdsvis 6 til 7 og 21 til 22 Sk., eller i det Hele 

28 ß, er altsaa det Hoieste, Menigmand kunde vinde ved 

Ophævelsen as Told paa uldne og linnede Varer. Men det 
maa være øjensynligt for Enhver, der har blot nogenlunde 

Kjendstab til Menigmands Vilkaar, at den virkelige 
Vinding, han vilde have, langtfra ikke belober sig 

til Halvdelen af denne Sum, saa ringe er hans For

brug mod de hoiere stillede Klassers. At han ikke har Brug 

for Gulvtceppetoi, ville vi aldeles se bort fra, men derimod
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ville vi lægge den stærkeste Vægt paa den Omstændighed, at 

han dels aldeles ikke, dels kun i særdeles ringe 

Mængde brUger fine Uldvarer, og at man er ube

rettiget tUat paastaa, at de grove (navnlig groft 

Klæde) fordyres ved Tolden, og at Menigmand 

altsaa LetalerSkat af dem til Fabrikanterne. For 

det Forste bliver en Del af den simple Mands Uldtoi — rig

tignok Aar for Aar mindre — frembragt ved Husflid, og 

for det Andet levere Klcedefabrikerne her i Landet groft 

Klæde lige saa billigt, som det kan faaes fra Udlandet naar 

Tolden hcevcs. Vi kunne herfor anføre en Udtalelse i Rigs- 

raadet af Finantsministeren, altsaa af en Mand, hvem Ingen 

vil frakjende Kjendflab til Sagen, Evne til at gjennemtcrnke 

den og Dillie til upartisk Bedømmelse. „Klædesabrikerne" 

— sagde han — „bejtaa, forsaavidt de fabrikere groft Klæde, 

ikke ved Beskyttelse." Og senere ytrede han i Anledning af 

en stedfunden ftørre Licitation over ordinært Klæde til Mili

tæretatens Brug: „Det Klæde, der blev leveret her i Landet, 

var billigere end det, der blev forskrevet fra Udlandet, naar 

man drager Tolden fra".

Med Hensyn til andre Forbmgsgjensiande flulle vi blot 

bemarke, at Grosserersocietetets Forslag gaaer ud paa gjennem 

en forhoiet Told ogsaa at fordyre Salt, og gjennem det 

S mor, salt Kj od, salt Fle sk o. s. v.; fremdeles Ol 

(gjennem Humle) og i hoi Grad Tobak, medens det unæg

telig vilde hæve Tolden paa Gryn, Stenkul og desuden 

en eller anden enkelt Smaating. Di komme vore Modstandere 

i hoi Grad imode vcd at lade disse Artikler gaae op mod 

hinanden, og vende os derpaa til en Hovedgjenstand 

for Menigmands Forbrug og tillige for Gro ser er- 

societetets Beskatning, nemlig Brændeviin, hvis 

Accise det vilde have forhoiet fra 4 til 8 Sk. 

Potten.

Forbruget af Brændeviin — det vil sige det Fabrikerede
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med Fradrag af det Udførte — udgjorde efter et Middeltal af 

Aarene 1859, 1860 og 1861 omtrent 40,830,000 Potter. 

I 1860 var der af Mandfolk i Monarliel 1,296,829. 

Antage vi nu, at de Fruentimmer og de Drenge under 15 

Aar, der drikke Brændeviin, opveies af de Mandfolk over 15 

Aar, der aldeles ikke, eller saa godt som aldeles ikke nyde Brcen- 

deviin — og dertil ere vi fuldstændig berettigede —, have 

altsaa de 848,935 Mandfolk, der i i860 vare over 15 Aar 

fortæret, de 40,830,000 Potter, hvilket udgjor 48VivPotfor 

hvert Individ.

Vi savne naturligvis Oplysning om, hvormeget Brændevin 

der fra Kongeriget fores til de tre Hertug dommer, men at det 

ikke er betydeligt, ved Enhver, der har opholdt sig nogen Tid 

mellem Kongeaaen og Elben; at der faa godt som slet Intet 

fores fra Hertugdømmerne til Kongeriget, er beljendt. Det er 

oiensynligt, at Forbruget paa sidstnævnte Sted o g saa for

holdsvis er ftørre end enten i Sønderjylland eller i de 

tydsie Hertugdømmer; i 1861 var det i Kongeriget Fabrikerede 

med Fradrag af det Udforte, 32,639,331 Potter; efter 

Folketællingen af i860 var der 521,073 Mandfolk over 15 

Aar, det er for hvert 622/3 Pot.

Ogsaa ad en anden Bei funne vi komme til en omtrent

lig rigtig Bestemmelse af hvad en Arbejdsmand og en Haand- 

vcerker drikker om Aaret, og vi ville sinde det i det Hele 

stemmende med den ovenfor opstillede Beregning. En Arbejds

mand nyder nemlig efter saa godt som Alles Mening, som 

har haft Lejlighed til noie at iagttage denne Dorgerklasse, 

mindst en Pægl i Gjennemsnit daglig, og at en Haandvær- 

kcr i Almindelighed drikker 3 til 4 Snapse daglig, maa ind

rømmes af Enhver, der kjender Standens Bilkaar og Leve- 

maade. Det udgjor henholdsvis mindst 91 og 58 Potter; 

tage vi som Gjennemsnit for Individet i disse to Borger- 

klasser tilsammen 65 Potter (eller ikkun 3 til 4 % over 

Gjennemsnitsforbruget i Kongeriget), da regne vi snarere for-
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lidet end formeget. Her alene vilde altsaa Grosserersocietetets 

Forslag forøge Byrden for enhver femtenaarig eller ældre 

Mandsperson af de i Henseende til Indtægter if"e heldig 

stillede Klasser med mindst 2 Rdl. 68 ß.

Man vil se, at vi her ere gaaede frem med den største 

Varsomhed, støttende os til afgjorte Kjendsgjerninger eller, 

hvor Saadanne ikke foreligge og ikke kunne foreligge, til 

Sandsynligheden. „Vi folge" — efter den gamle Isomers 

Raad — „det Sandsynlige og gaa ikke udenfor det, som 

synes rimeligt og forstandigt." Vi have afholdt os fra en

hver Uderlighed, og hellere have vi villet tage de for os 

mindre heldige Tal, end paa nogen Maade Udsætte os for den 

Beskyldning, at have gjort os siyldige i Overdrivelser eller i 

en ensidig Fremstilling. Dem, som maatte ville imodegaa 

os, bede vi lade rolig og alvorlig Eftertanke gaa forud for 

Nedskrivelsen af deres Tanker og Opstillingen af deres Tal og 

Beregninger. Vore seneste Modstandere have ikke kunnet eller 

ikke villet dette .,ant utrumgui“; havde de handlet anderle

des, havde de sparet os en Del Tid og — denne Opfor

dring.

Til Slutning hensætte vi to smaa Tabeller. De gjælde 

begge for en Mandsperson af det menige Folk her i Hoved

staden, der er over 15 Aar. Den forste tager — i Fa

vor af Grosserersocietetets Forslag — Maximum af 

hvad Personens Told muligvis kunde belobe sigtil; denan- 

den har derimod den Told, som han ester Sandsynlighed betaler.

Forbrug.

1.

Told efter 
Gros.Forsl.

Told efter 
Loven.

Gross. Forflag 
større el. mindre.

Kaffe ................ 13 Pd.
Rd. y 

„ 78
Rd. t;

„ 52

Rd. ß
+ „ 26

Sukker............. 35 - 1 44 1 21 + „ 23
Brændevin . . . 65 Polt 5 40 2 6S + 2 68
Bomuldsvarcr . , —— ff ff „ 90 4- „ 90
Linnedvaecr. . . —

ff ff „ 6'/, 4- „ 6'/2
tlldvarer.... ft ft - 21'/, -4- „ 21'/,

1 7 66 | 5 67 1 + i 95
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2.

Forbrug.
Told ester 
Gros.Forfl.

Told ester 

Loven.

Gross. Forflag 

storre el. mindre.

Kaffe.................

Sukker..............

Brændevin . . . 

Bomuldsvarer . 
Linnedvarcr . . 

Uldvarer ....

13 Pd.

35 -
65 Pott.

Rd. ß 

.. 78
1 44 

5 40

Nd. ß

„ 52
1 21

2 68

40

3

10

Rd. ß

+ .i 26
+ „ 23
+ 2 68
4- „ 40

-5- „ 3
-4- „ 10

7 66 5 2 + 2 64

Det folger af sig selv, at naar man vil anvende denne 

Tabel paa Familierne, fordobler man alle Rubrikernes Tal 

med Antallet af Familiens Medlemmer, dog med Und

tagelse af Rubriken for Brændevin, der forbliver 

uforandret, med mindre der i Familien er flere 

end en voxen Mandsperson. For en Familie af 

Mand, Kone og tre Born vil den da komme til at se saa- 

ledes ud.

Ferbrug.
Told ester 
Gros.Forfl.

Told efter 

Loven.

Gross. Forflag 

større cl. mindre.

Nd. ß Nd. ß Nd. ß
Kaffe.................. 65 Pd. 4 6 2 68 + 1 34
Sukker.............. 175 - 7 28 6 10 + 1 18
Brændevin. . - 65 Polt. 5 40 2 68 + 2 68
Bomnldsvarer . 2 8*) 2 8
Linnedvarcr . . • ' ■ „ ,, 15 15
Uldvarer .... — 5f) ■ , 1 i. 50

16 74 14 27 + 2 47

*) Hvor høit vi have sat denne Told vil man indse, naar man betæn

ker, at dersom Alle betalte saameget, som vi her have ladct Menig

mand betale, vilde Staten faa i Told ikke, som nu, 7—750,000 

Rdl., men derimod næsten 1,100,000 Nd.

") Naturligvis ikke det absolute Maximum (se ovenfor).

Og her er — lader os endnu engang gjentage det — 

Minimum brugt af, hvad der taler imod GrosserersocietetetS 

Forflag, og Maximum**)  af, hvad der taler for det.



vedrorende Forholdet mellem den migj(rlbcnbc danske 

Toldtarif, den af Rigsraadet vedtagne nye Tarif og 

forskjellige Landes bcstaacnde Toldtarifer.

Naar man gjor sig bekjendt med den fornylig af Commi- 

teret i Generaltolddirectoratet, Kammerjunker Colbjornsen, ud

givne 'Sammenstilling af forstjellige Landes Jndforselstold- 

tarifer, vil man deraf lettest komme til Kundskab om den nye 

Indforselstoldtarifs Stilling ikke alene ligeoverfor den nu- 

gjceldende Tarif, men ogsaa overfor andre Landes Jndforsels- 

toldtarifer.

Med Hensyn til dens Stilling overfor den nu gjaldende 

Tarif henledes Opmærksomheden paa Folgende:

Efter den nye Tarif ville nedenstaaende, for Tiden told- 

pligtige, Gjenstande, hvoraf flere have stor Betydning for 

Industrien, blive toldfrie, nemlig:

Alun;

Blegpulver eller Chlorkalk;

raa Kreaturbeen, knuste eller malede;

Farvetrce og Farvebark etc., saavel heelt som malet;

Matter til Pakning;

Krolhaar;
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Hamp og Hor, uheglet og heglet, samt Blaar deraf;

Horn af Hjorte ög Rensdyr;

Hjortetak, raa eller raspet;

Horn i Plader;

Mnursteen, Tagsten, brændte Fliser, Varme- og Vand

ledningsror af Leer;

Blyant;

r aat, urenset Glaubersalt; raat, Urenset, suurt, svovlsuurt 

Natron; raat, urenset, svovlsuurt Ammonniak og 

Magnesit;

uberedte Huder, tørre, under 20 Pd. pr. Stk.

— — vaade, Under 40 Pd. pr. Stk. og med

Hoved, Horn og Hale under 48 Pd. pr. Stk.;

uberedte Bundtmagerflind;

brændt Kalk, pulveriseret Gips, Cement, malet Tras, 

Tagskifer og Fliser;

Svovl samt Svovldug, Svovltraad og Svovlblomme;

Baandstager;

raa Biinsteen, oa

Vitriol.

Ligeledes ville folgende nu toldpligtige Gjenstande, der 

kunne henregnes til Livsfornodenheder, blive toldfrie efter den 

nye Tarif, nemlig:

Wg; Smør; Fedt og Ister; Melk og Flode; HuuSdyr, 

saasom Heste, Qvæg, Sviin, Faar, Geder og Fjerkreaturer; 

Kjod og Flest, alle Slags; alle Slags friske Hange- og 

Markvcexter, saasom Kaal, Log, Roer etc. samt Meel og 

Gryn deraf; formalede Kornvarer, samt Fabrikata deraf, saa

som Brod, Macaronni, Nudler, Oblater, Pudder og Stivelse.

Fremdeles vil Tolden blive betydelig nedsat for en stor 

Mængde Artikler, blandt hvilke de vigtigste ere:

Clfenbeen i Plader fra 16.9G ß til 7 ß pr. Pd.;

skaarne Hvalfislebeen fra 12.72 ß til 7 ß pr. Pd.;
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andre kunstige Blomster end af Straa fra 5 Nd. 29 ß 

til 2 Rd. pr. Pd.

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

Blcek fra ß.36 ß pr. Pd. Netto til 3 ß pr. Pd. Brutto;

Kobbertrylkersvcerte fra 8.48 ß pr. Pd. Netto til 2 ß 

pr. Pd. Brutto;

fiint Bsrstenbinderarbeide fra 25.4t ß til 16 ß pr. Pd.; 

Chocolade fra 15,26 ß til 7 ß pr. Pd.;

flint Kunstdreierarbeide fra resp. 1 Rd. 74 ß og 33.92 ß

til 16 ß pr. Pd.;

finere Malervarer fra 8.48 ß til 5 ß pr. Pd.;

Duun af Edder fugle og af andre Fugle fra resp. 33.92 

og 8.48 ß til 5 ß pr. Pd.;

Straahatte fra 2 Nd. 11 ß pr. Pd. til resp. 40 ß pr.

©tf., 64 ß pr. Pd. og 24 ß pr. Pd.;

Straafletninger fra 1 Rd. 6 ß til 24 ß pr. Pd.; 

flækket Kurvemagerarbeide sra 61.oo ß til 10 ß pr. Pd.; 

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

Galantenvarer fra 33.92 ß til 16 ß pr. Pd.;

ufarvet utvUndet Linnedgarn fra 4.75 ß til 3ß pr. Pd. ; 

ufarvet tvundet Linnedgarn fra 9.34 ß til 3 ß pr. Pd.; 

Seildug af Bomuld sra 15.2G ß til 6 ß pr. Pd.;

Kniplinger, vævede, fra 1 Rd. 31 ß til 48 ß pr. Pd.;

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

fleersarvede Bomulvsvarer sra 33.92 ß til 24 p pr. Pd.,

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

ufarvede, ikke monstervcevede, Linned- og Bomuldsvarer 

fra 15.20 ß til 12 ß pr. Pd.;

Possementmagerarbeide af Silke fra 1 Rd. 57 ß til 

1 Rd. pr. Pd.;

Halvsilkevarer fra 1 Rd. 67 ß til resp. 1 Rd. 32 ß 

og 72 ß pr. Pd.;

Uldgarn, ufarvet, fra 6.go ß til 4 ß pr. Pd.;

raat Filt af Md sra 50.98 ß til 12 ß pr. Pd.;
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Gulvtæpper af Uld fra 25.44 ß til 12 ß pr. Pd.;

uldne, valkede eller overskaarne Varer fra 50.8s ß til 

32 ß pr. Pd.;

Guld i Arbeide fra 33 Rd. 88 ß til 16 ß pr. Pd.;

Selv i Arbeide fra resp. 1 Rd. 40 ß og 2 Rd. 79 ß 

til 16 ß pr. Pd.;

Baand- og Stangjern samt Jernbaneskinner fra 0.38 ß 

til 0.25 ß pr. Pd.;

Plader og Blik af Jern fra resp. 0.38 ß og O,7C ß og 

2.37 ß til resp. 0.25 ß og 1 ß pr. Pd.;

Traad af Jern fra 1.53 ß til 1 ß pr. Pd.;

Bijouterwarcr af Jern eller Staal fra 33,92 ß til 

16 ß pr. Pd.;

groveste Smedegods af Jern fra 3.18 ß og grovt Støbe

gods af Jern fra resp. 1.59 ß og 3.18 ß til 

1 ß pr. Pd.;

finere Iernkram fra 6.3G ß til 3.18 ß pr. Pd.;

pletterede Plader af Kobber fra 1O.C ß til 3 ß pr. Pd.; 

forgyldt eller forsoldet Traad af Kobber eller Messing 

fra 16.90 ß til 3 ß pr. Pd.;

endvidere en stor Mængde andre finere Metalvarer fra 

33.92 ß til 16 ß pr. Pd.;

Palme-, Cocos-, Oliven-, Lin-, Rap- og Roeolie fra 

3.18 ß til 2 ß pr. Pd.;

groveste Pappapir fra 1.2T ß til 0.5 ß pr. Pd.;

groveste Karduuspapir fra 2.12 ß til 0.5 ß pr. Pd.;

Skrivpapir fra 4.24 ß til 2.5 ß pr. Pd.;

Spillekort fra 3.,8 ß til 2 ß pr. Spil;

Tapeter fra 12.72 ß til 8 ß pr. Po.;

Blod Sæbe fra 2.12 ß og haard ikke vellugtende Sæbe 

fra 2.54 ß til 1 ß pr. Pd.;

Salpeter fra 0.83 ß til 0.5 ß pr. Pd.;

Fhrreskibe under 50 Commercelasier og andre Slags
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Skibe fra resp. 20 og 14 Rd. eller 10 og 7 Rd. 

pr. Commercelcest til 3 % af Værdien;

lakerede Skind og Huder fra 21.2 ß til 12 ß pr. Pd.;

farvede, forgyldte, forsoldede Skind og Læder, samt Per

gament, Chagrin, Corduan etc. fra 25.44 ß til 

12 ß pr. Pd.;

garvede Svineflind fra 20.8o ß og andre garvede Huder 

end hvidgarvede, samt andre garvede Skind fra 

16.90 ß til 8 ß pr. Pd.;

Handfler af Skind fra 1 Rd. 31 ß til 72 ß pr. Pd.;

Sadelmagerarbejde med forgyldt, forsølvet eller pletteret 

Beflag fra 33.92 ß til 16 ß pr. Pd.;

andet Handskemagerarbeide end Handfler fra 67.84 ß 

til 16 ß pr. Pd.;

andet Arbeide af Skind eller Lceder fra 33.92 ß til 

16 ß pr. Pd.;

simpelt Steenhuggerarbeide fra 0.13 6 til 0.05 p pr. Pd.;

Svovlsyre fra 1.27 ß til 0.5 ß pr. Pd.;

Salpetersyre fra 6., ß til 0.3 ß pr. Pd.;

Saltsyre fra 1.53 ß til 0.3 ß pr. Pd.;

Tougvcerk fra 1.» ß til 1 ß pr. Pd.;

grovt Temmermandsarbeide fra 0.2» ß til 0.l§ ß pr. Pd.;

simpelt Rokke- og Blokkedreierarbeide fra 6.36 ß til 

3 ß pr. Pd.;

Ror, heelt eller halvt forarbejdede, fra 16.0C ß til resp. 

7 ß og 3 ß pr. Pd.;

Lommeuhre af Guld fra 1 Rd. 31 ß og af Selv fra 

50.88 ß til 48 ß pr. Stk.;

Taffeluhre med Værker af Metal fra 33.92 ß til 

16 ß pr. Pd.;

Dele til Uhre fra 50.88 ß til 16 ß pr. Pd.; og 

bedækkede Vogne fra 42 Rd 34 ß til 30 Rd. pr. Stk.

At den nye Tarif er et ikke ringe Fremskridt i den ved 

vor Toldlovgivning siden 1797 indsiaaede Frihandelsretning,



for flere industrielle Virksomheders Vedkommende muligt endog 

et temmeligt stort Spring, er vistnok indlysende af den foran» 

staaende Fremstilling, men dcsmere paafaldende bliver den af 

Frihandelsmændene fremsatte Paastand, at den nye Tarif 

saagodtsom intet Fremskridt er, og at det endog var at fore

trække, at beholde den nugjældende; saadanne Wringer kunne 

ikkun forklares ved en sær paafaldende Lyst til at gjore store 

Spring ind i en aldeles uvis Fremtid, men heldigviis dele 

ikke Mange denne ubesindige Lyst, og den taber vel ogsaa i 

Styrke med Tiden, naar mere Befindighed og Klarhed i For

holdene gjor sig gjceldende.

Betragter man den nye Tarif ligeoverfor de i Sammen

stillingen optagne Tarifer for Norge- Sverrig, den tydfle 

Toldforening, Belgien, Frankrig, Nederlandene og England, 

vil man komme tit den Erkjendelse, at den i flere Henseender 

har Fortrinet for hine, ikke alene ved sin hele Form og Sim

pelhed men ogsaa ved sine tildeels lavere Toldsatser.

Sees saaledes hen til den norske og den svenske Tarif, 

tiil man snart finde, at Toldsatserne i disse Tarifer i mange 

Tilfælde ere langt hoiere end i den nye Tarif, og det uagtet 

den norske Tarif er emaneret for kort Tid siden, nemlig den 

25de Februar 1863. Af Sammenstillingen fremhæves exem- 

pelviis Folgende:

i Norge svarer Wg 2.4 ß pr. Pd., medens de ere told

frie efter den svenffe Tarif saavelsom ester vor nye 

Tarif;

kunstige Blomster af Toi, der efter den nye Tarif svarer 

2 Rd. pr. Pd., ere i den norske og den svenske 

Tarif ansatte til resp. 12 Rd. og 13 Rd. 36 ß pr. Pd.

Blyafltspenne, i vor Tarif 5 ß pr. Pd., men i den 

norske og svenffe resp. 25.0 ß og 28.53 ß pr. Pd.;
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Boger, der i alle Tilfælde ere toldfrie efter den nye 

Tarif, ere i Norge og Sverrig toldpligtige i visse 

Tilfælde;

Kunstdreierarbeide, der i vor nye Tarif er ansat til 16 ß 

pr. Pd., svarer, naar det er af Skildpadde, i Norge 

2 Rd. 64 ß pr. Pd. og i Sverrig 2 Rd. 93 ß 

pr. Pd., af Elfenbeen i Norge 1 Rd. 64 ß pr. 

Pd. og i Sverrig 85.59 ß pr. Pd., af Nav i 

Norge 2 Rd. 64 ß pr. Pd. og i Sverrig 85.so ß 

pr. Pd. etc.;

Dl paa Flasker, i vor nye Tarif 5 ß pr. Pot, svarer 

i Norge og Sverrig resp. 9.G ß og 7.i8 ß pr. Pot, 

Biin paa plaster, i vor nye Tarif 16 ß pr. Pot, svarer 

i Norge og Sverrig resp. 32 ß og 31.43 tø pr. Pot;

Heste, der ere toldfrie efter den nye Tarif saavelsom efter 

den svenske Tarif, svare i Norge 10 Rd. pr. ©tf.;

Farvetrcc og Farvebark i heel Tilstand svarer i Norge 

0.4 ß pr. Pd., medens det efter den nye Tarif og 

den svenfle Taris er toldfrit;

Fro tit Olieslagning, der er toldfrit i Sverlig og ester 

den nye Tarif, svarer 24 ß pr. Td. i Norge;

Vindnesglas, i den nye Tarif 1.5 ß pr. Pd., svarer i 

Norge og Sverrig resp 3.2 ß og 2.28 ß pr« Pd.; 

alle andre Glasvarer, der i den nye Tarif svare 7 ß 

pr. Pd., ere i Norge ansatte til resp. 12.8 ß og 

19.2 ß pr. Pd. og i Sverrig til 11.41 ß pr. Pd.; 

friste eller torrede Haugevaxter, der i den nye Tarif ere 

toldfne, ere i Norge og Sverrig toldpligtige, med 

Undtagelse af Kartofler;

musikalske Instrumenter ere meget specielt og tildeels hoit 

tariferede i den svenfle Tarif, medens de i den nye 

Tarif, naar undtages Klaviaturinstrilmenter, alle ere 

ansatte til 16 ß pr. Pd.;

Kaffebønner, i den nye Tarif 4 ß pr. Pd., svare i
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Norge og Sverrig resp. 8 ß og 5.n £ pr. Pd. 

I Norge er Indforselen af brændt Kaffe, Cichorie 

og brændte Kaffesurrogater forbndt;

røget Kjod og Flest svarer i Norge 1.6 ß pr. Pd., 

medens det er toldfrit i Sverrig og efter den nye 

Tarif;

Kornvarer, saavel formalede som uformalede, ere endnu 

toldpligtige i Norge, men derimod toldfrie i Sverrig 

og ester vor nye Tarif;

ufarvet Linnedgarn, i den nye Tarif 3 ß pr. Pd., svarer 

i Norge 4.8 ß pr. Pd., og i Sverrig naar det er 

ubleget og utvundet 14.2G ß, Ubleget og tvundet 

22.82 ß, bleget og Utvundet 22.82 ß og bleget og 

tvundet 28.53 ß pr. Pd.;

Ufarvet Bomuldsgarn, i den nye Tarif 3 ß pr. Pd., 

svarer i Norge naar det er Utvundet 4.8 ß og 

tvundet 10.4 ß pr. Pd. og i Sverrig naar det er 

enkelt- eller dobbelttraadet 68g ß og fleertraadigt 

22.82 g pr. Pd.;

farvet Linnedgarn, i vor nye Tarif 8 ß pr. Pd., svarer 

i Norge og Sverrig naar det er utvundet resp. 

12.8 ß og 22.82 ß pr. Pd. og tvunvet resp. 19.2 

ß og 28.53 ß pr. Pd.;

farvet Bomuldsgarn, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd., 

svarer i Norge 15.2 ß pr. Pd. og i Sverrig resp. 

11.4, ß og 22.82 ß pr. Pd.;

alle Manufacturvarer ere i det Hele langt helere be

skattede i den norste og svenske Tarif end i den 

nye Tarif.

En Sammenligning af Tariferingen af Metaller i den 

norske og svenske Tarif med den nye Tarifs Tarifering af 

disse Varer er for vidtløftig, men antages ikke at ville blive 

i Disfaveur af den danske Tarif i det Hele taget.
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Skrivpapir og Trykpapir, i den nye Tarif 2.5 pr. Pd., 

svarer i Norge resp. 8 ß og 3., ß pr. Pd., og 

i Sverrig, Postpapir 8.5G ß, andet Skrivpapir 

6.85 ß og ulimet Trykpapir 3.4-> ß pr. Pd.;

Spillekort, der efter den nye Tarif svare 2 ß pr. Spil, 

svare i Sverrig 6.07 ß pr. Spil; men ere forbudt 

at indfores i Norge;

uberedte Huder og Skind, der ere toldfrie efter den nye 

Tarif, svare i Norge, terre O.s3 ß pr. Pd. og 

vaade 0.2 ß pr. Pd., og i Sverrig, naar de ere 

terre, usaltede 1.43 ß og saltede 0.7! ß pr. Pd., 

hvorimod de ellers ere frie;

garvede Huder og Skind, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd., 

svare i Norge, Saalelceder 8 ß og ellers 16 ß pr. 

Pd.; i Sverrig Saalelæder og hvidtgarvede Skind 

14.20 ß og ellers 22.82 ß pr. Pd.;

Smor, i den nye Tarif toldfrit, svarer i Norge l.o ß 

pr. Pd., men er toldfrit i Sverrig;

raffineret Sukker, i den nye Tarif 5.23 ß pr. Pd., svarer 

i Norge og Sverrig rcsp. 8 ß og 7.42 ß Pr. Pd.;

Uraffineret Sukker, i den nye Tarif, resp. 3.5 ß og 3.2 ß 

pr. Pd., svarer i Norge og Sverrig resp. 6 ß og 

4.50 ß pr. Pd.;
Svovl, toldfrit i den nye Tarif, svarer i Norge 0.53 ß 

pr. Pd., og i Sverrig 0.37 ß pr. Pd. med Und

tagelse af Siciliansk Svovl, der er toldfrit i 

Sverrig;

Thee i ben nye Tarif 12 ß pr. Pd., svarer i Norge og 

Sverrig resp. 33,0 ß og 28.53 ß pr. Pd.;

Tobaksblade og Stilke, i den nye Tarif 5 ß pr. Pd., 

svare i Norge og Sverrig resp. 14.4 ß og 14.2G ß 

pr. Pd. ;

Cigarer, i den nye Tarif 32 ß pr. Pd., svare i Norge 

og Sverrig resp. 48 ß og 1 Rd. 7 ß pr. Pd.;
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anden fabrikeret Tobak, i den nye Tarif 8 ß pr. Pd., 

svarer i Norge, SnUstobak 25.c ß pr. Pd. og 

ellers 19.2 ß pr. Pd., og i Sverrig, Snustobak 

3L38 ß, Skraatobak 19.97 ß, Carotter 34.23 ß og 

Røgtobak 28.53 ß pr. Pd.;

Lommeuhre, i den nye Tarif 48 ß pr. Stk., svare i 

Norge: af Guld 2 Rd. og af andre Metaller 48 ß 

pr. Stk., i Sverrig: af Guld 2 Rd. 2 ß og af 

andre Metaller 48.5 ß pr. Stk.

Taffeluhre i Kasser af Metal eller Porcellain, i den nye 

Tarif 16 ß pr. Pd., svare i Norge og Sverrig 

resp. 10 Rd. pr. Stk. og 42.79 ß pr. Pd.;

raa Viinsteen, i den nye Tarif toldfri, svarer i Nörgc 

og Sverrig resp. 2.4 ß og 1.71 ß pr. Pd.;

Vitriol, der er toldfri i den nye Tarif, svarer i Norge,

hvid 0.8 ß, blaa 2.4 ß og gron 0.4 ß pr. Pd., 

og i Svelrig hvid og blaa l.?i ß og gron 0.57 ß 

Pr. Pd.;

ubenævnte Varer, i den nye Tarif 10 pCl. af Værdien, 

svare i Norge 15 pCt. af Værdien og i Sverrig 

20 pCt. af Værdien, med Undtagelse af Raastofser, 

der ere toldfrie.

Kaster man Diet paa den i Sammenstillingen optagne 

almindelige franste Tarif, sees denne strax i mange Henseender 

at staae tilbage for vor nye Tarif. Den franske Tarif er 

nemlig meget compliceret, idet Indforselstolden er forskjellig, 

eftersom Varerne indfores i franske Skibe eller i fremmede 

Skibe eller landværts, ligesom ogsaa den Omstændighed, om 

Varerne indfores fra Landene udenfor Europa eller andetsteds 

fra, ofte medforer forskjellig Told for samme Slags Vare; end

videre ere undertiden Varer, naar de indfores fra de franske
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Colonier i la Guyana, paa Antillerne og la Reunion, be

lagte med en lavere Told, end indforte andetstedsfra.

Dernæst er Indførselen af en stor Mængde Varer for

budt i den almindelige franske Tarif, t. Ex.:

Sammensatte Apothekervarer, et nævnte i Tarifen;

chemiste Præparater, et nævnte;

Elfenbeen i Arbeide, med Undtagelse af Billardkugler og 

Kamme;

Skildpadde i Arbeide, med Undtagelse af Kamme;

Farvetrceextracler;

Skomagerarbeide;

Glas og Glasvarer med Undtagelse af Spejlglas;

Cichorie og brændt Kaffe;

Krudt;

bleget og farvet BomUldsgarn;

alle BomUldsvarer, med Undtagelse af Knapper, Knip

linger og Vat;

ufarvet Uldgarn, undtagen Cordonnets;

farvet Uldgarn;

de fleste Varer af Uld og Haar;

næsten alle Arbeider af Metaller;

Spillekort;

ikke vellugtende Sæbe;

Soskibe;

lakeret, farvet, forgyldt og forsølvet Læder og Skind;

Handsker og andet Arbeide af Skind og Læder, undtagen 

Læderflasker, grovt Sadelmagerarbejde og Bundt- 

magerarbeide;

raffineret Sukker, Undtagen fra de franste Colonier; og 

Tobak, fabrikeret og ufabrikeret, for privat Regning.

Endelig ere Toldsatserne i den almindelige franske Tarif 

i Almindelighed betydelig hoiere end i den nye danske Tarif.

I den tractatmceWge franste Tarif ere de fleste Indfør

selsforbud bortfaldne, ligesom Toldsatserne ere blevne betydelig
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nedsatte; dog findes der endnu flere temmelig complicerede 

Toldsatser saasom for Garn, hvor Toldens Stsrrelse 

betinges af hvormange Alen der gaaer paa 1 %, og for lin

nede og Bomuldsvarer, med Hensyn til hvilke Traadtcellingen 

er gjennemfe-rt i en vid Udstrækning, ligesom den almindelige 

Norm for Værdifortoldningen af 10 % og 15 % nogenledes 

falder sammen med Gjennemsnittet af de Procentstorrelser, 

hvortil Toldsatserne i vor nye Tarif kunne anslaaes.

Den almindelige belgifle Tarif synes ved forste Diekast 

ikke at kunne frakjendes visse Fortrin for den danste nye Tarif, 

men staacr dog i flere Henseender tilbage for denne.

Der existerer saaledes efter den almindelige belgiske Tarif 

Indførselsforbud mod Sildetønder og nye tömme Fovstager, 

ligesom denne Tarif tildeels indeholder de samme complicerede 

Fortoldningsnormer med Traadtcelling og for Garn ester de 

Antal Alen, der gaaer paa 1 Pd., som de franske Tariffer.

Dernæst ere flere efter vor nye Tarif toldfrie Gjenstande 

toldpligtige efter den belgiske Tarif, saasom:

Alun; Blegpulver; Boger; fersk Fisk; Heste; Ovæg; 

Faar og Sviin; Matter til Pakning; Fro til Olieflagning; 

Kjod og Flesk; Fedt og Ister; Hamp og Hor, heglet; ufor- 

malede og formalede Kornvarer; Raajern; fremmed Mont af 

Kobber; Naturalier til videnskabelige Samlinger; Smor; 

Glavbersalt og Soda; Spæk og Lever til Tran; Tagsteen, 

MUursteen, Tagflifer og Fliser; raa Vnnsteen etc.

Fremdeles ere flere Toldsatser i den almindelige belgiske 

Tarif ikke ubetydeligt hoiere end i den nye danske Tarif. Ex- 

empelviis henledes Opmærksomheden paa folgende Toldsatser, 

nemlig:

Lindnesglas: i den nye Tarif 1.5 ß pr. Pd., i den 

belgifle 3.04 ß pr. Pd.;

slebne eller decorerede Glasvarer: i den nye Tarif 7 ß 

pr. Pd., i den belgifle 20.28 ß pr. Pd.;
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Baand, Remme, Ringe etc. af Gummielasticum og 

Guttapercha: i den nye Tarif 5 ß pr. Pd., i den 

belgiste 10.14 ß pr. Pd.;

hvidt Porcellain: i den nye Tarif 8 ß pr. Pd., i den 

belgiste 12.17 pr. Pd.;

Talglys og andre Lys: i den nye Tarif resp. 3 ß og 

6 ß pr. Pd., i den belgiste resp. 5.8 og 17.2 ß. 

pr. Pd.;

Garntolden er ogsaa i det Hele betydeligt hoiere i den 

belgiske end i den nye Tarif, saavelsom Manufacturvaretolden.

Endelig finder Værdifortoldning temmelig hyppig Sted 

efter den almindelige belgiske Tarif, og er Tolden da i Reglen 

ansat til 12 % af Værdien, og hin undtagelsesviis lavere, 

men stiger paa den anden Side ogsaa igjen til 24 %, saa- 

som for kunstige Blomster; Fjerpynt; Soya og Saucer; nye 

Klæder; flere Slags Krybener; Mobler og flere andre Ar- 

beider af Tree.

Den tractatmæssige belgiste Tarif har nogenledes samme 

Charakteer som den tractatmcessige franste Tarif, dog at den 

synes at være mere liberal end den franske.

Den tydste Toldforenings Tarif antages i det Hele at 

maatte staa tilbage for den nye danske Tarif, og den traktat

mæssige, der adskiller sig fra de andre tractatmcessige Tarifer 

deri, at den ikke har optaget Vcrrdifortoldning, er ikke endnu 

traadt i Kraft.

I Nederlandenes Tarif er Tolden i Reglen ikke ansat 

hoiere end til 5 % af Værdien.

Den engelste Tarif indeholder kun ganske faa Toldsatser, 

men flere af disse ere igjen temmelig hoie, saasom for

Tobaksblade 1 Rdl. 52 ß pr. Pd.;

Cigarer 2 Rdl. 42 ß pr. Pd.;
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Thee 46.97 ß pr. Pd.;

Mhere 2 Rdl. 34 ß pr. Pøt;

Malt 5 Rdl. 26 ß pr. Pd.;

Guld i Arbeide 120 Rdl. 32 ß pr. Pd; 

og flere andre Varer.

Den foranstaaende Fremstilling af disse Facta kan til

visse give Anledning til noiere Overvejelser og Betragtninger 

med Hensyn til vore indilstrielle Forhold sammenlignede med 

de nævnte Landes, men herpaa flulle vi dog ikke for Tiden 

indlade os; kun troe vi, at det af disse Notitser vil være 

bleven klart for Enhver, at vor nugjceldende Toldtarif, og 

end mere den af Rigsraadet vedtagne nye, i det Hele taget hverken 

staaer tilbage med Hensyn til Frihed eller moderate Toldsatser 

for de andre Landes, England selv ikke undtagen.
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Meningens Anliggender.





beretning
om

Generalforsamlingen den 17. Marts 1864.

Foreningens ordinaire Generalforsamling afholdtes 

Torsdagen den 17de Marts i JndUstriforeningens Lokale. 

Paa Grund af Formandens Forfald aabnede Viceforman

den Forhandlingerne ved at anmode Forsamlingen om at 

vælge sin Dirigent, til hvilken Post han foreslog Hr. polyt. 

Cand. Krüger, som derpaa eenstemmig valgtes af Forsam

lingen. Dirigenten gav derefter Ordet til Vicefornlanden, 

der i Henhold til Foreningens Love § 5 afgav folgende 

Beretning.

Det Fprste han nmatte giøre Forsamlingen bekjendt 

med, var Aarsagen til at denne Generalforsamling, afhold

tes før ft idag, hvilket var flere Maaneder efter at den 

statutmcessig skulde være afholdt. Men denne Forsinkelse 

var begrUndet i Omstændigheder, som Bestyrelsen ikkeraa- 

dede over. Formanden havde nemlig i længere Tid ved 

Sygdom været forhindret i at kUnne vcere tilstede ved no- 

gen Forsamling og uagtet han troede sig rast nok til at 

kunne deeltage i Forhandlingerne taften, maatte Tale

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

Da imidlertid Forretningernes Gang i Foreningen ingen
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Standsning havde lidt ved denne Udsættelse, haabede han 

' at Generalforsamlingen vilde give Bestyrelsen Decharge for 

denne Sags Vedkommende. (Generalforsamlingen gav 

derpaa Bestyrelsen eenstemmig denne Decharge).

I Henhold til den Beslutning, der blev lagen i det 

sidst i Foreningen afholdte Mpde, havde Bestyrelsen ind

givet til Rigsraadet det dengang vedtagne Andragende 

angaaende Toldsagen. Dette Andragende blev senere til- 

traadt af „Håndværkerforeningen i Kjpbenhavn" og denne 

Tiltrædelse skriftlig meddeelt Rigsraadet.

Foreningen havde endvidere virket for sit Formaal 

deels igjemtem Bladartikler deels igjennem sit Tidsskrift, 

hvoraf til Dato 3 Hefter vare Udkomne. I Særdeleshed 

3die Hefte indeholdt flere fortrinlige Artikler og dette Hefte 

havde ogsaa tildraget sig megen Opmærksomhed og i det 

Hele stiftet megen Nytte. For at ssrge for dets Udbre

delse i saa vide Kredse som muligt, havde Bestyrelsen sendt 

10 Ex. deraf til JndUstriforeningen, 10 Ex. til Haandvcer- 

kerforeningen og 10 Ex. til Arbejderforeningen af 1860. 

60 Ex. bleve omdeelte paa Rigsraadets Bord.

Kammerjunker Colbjsrnsen, Comiteret i Generaltoldi- 

rectoratet, havde forfattet et fortræffeligt Værk, en Sam- 

Ulenstilling af de fleste europæiske Staters Toldtariffer, 

sammenlignede med den celdre og nye danske. Det havde 

været Bestyrelsens Hensigt at udgive dette Vcerk paaFor- 

eniilgens Forlag, men Foreningens Pengemidler tilstcedede 

det ikke. For at bidrage til at det hurtig kimde Udkomme 

i Trykken, prcenumererede Foreningen paa 200 Ex., som 

leveredes Foreningen til en lavere Pris end Bogladepri

sen. Disse 200 Ex. bleve derpaa fordeelte i Foreningen 

saaledes, at Enhver, der havde ydet frivilligt Bidrag til 

Foreningen, samt enhver af Bestyrerne erholdt 1 Ex. og 

Resten blev ved Lodtrækning fordeelt blandt Foreningens 

øvrige Medlemmer og Taleren antog, at dette Vcerk har
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næret kjcerkomment for de Allerfleste. Ved at gjsre sig 

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

vil Enhver overtyde sig om, at vor nye Toldlov i det 

Hele taget ikke staaer tilbage med Hensyn til Frihed eller 

moderate Toldsatser for andre Landes og i mange Til

fælde selv England ikke Undtagen.

Bestyrelsen havde i sin Tid havt Tanken henvendt 

paa ttt foranstalte afholdt en nordisk JndUstriudstilling her 

i Staden. Den erfarede imidlertid snart, at Industri

foreningen i Kjpbenhcwn arbeidede i samme Retning. 

For at nu ikke 2 Foreninger skulde hver for sig arbeide 

til samme Maal og saaledes let krydse hinanden og der

ved stade selve Sagen, henvendte Bestyrelsen sig skriftlig 

til JndUstriforeningens Bestyrelse med Forespørg

sel om den agtede at foranstalte en saadan Udstilling af

holdt. Det varede imidlertid meget længe — Taleren 

troede 4—5 Maaneder — inden Bestyrelsen modtog det 

Svar, at Industriforeningen havde opgivet denne Sag. 

Men i denne Mellemtid var der gjort Skridt i Stockholm 

for at foranstalte en saadan Udstilling afholdt der, og 

som Fplge heraf troede Bestyrelsen foreløbig ikke at burde 

foranstalte Noget i denne Retning.

Viceformanden fremlagde derpaa Foreningens Regn- 

skab. Ved Negnskabsaarets Afslutning den 31te Mai f. 

Aar have Foreningens

Indtægter været 2850 Rd. „ Mk. 7 Sk.

dens Udgifter 2402 — 5 — 10 —

Fplgelig havdes en Kassebehold

ning af 447 Rd. „ Mk. 13 Sk.,

som henstod til Forrentning i „Bikuben". Regnskaberne 

vare af Revisorerne befundne i Rigtighed.

Paa samme Tid skyldte Foreningen for ColhjprnsenS 

Skrift 300 Nd., samt c. 200 Rd. for andre literaire 

Arbejder.
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Antallet af Medlemmerne var den 1steJanuar 

d. A., 932. Der var altsaa et ikke Ubetydeligt Antal nd- 

traadt af Foreningen. Men saagodt som alle de udtraadte 

Medlemmer henhprte til den arbejdende Klasse, navnlig 

Svende og almindelige Arbejdere, hvoraf Størstedelen var 

indkaldt til Krigstjeneste og de øvrige havde erklæret, at 

det ikklln var Mangel paa Evne til at kunne betale Kon

tingentet, der foranledigede dem til at maatte Udmelde sig 

af Foreningen.-

Paa samme Tid havde derimod ogsaa været Tilgang 

af Medlemmer, meest af Jndustridrivende.

Paa Grund af Tidsforholdene, medens al Interesse 

var absorberet af Bestræbelser for vort Fædrelands Frelse, 

havde Bestyrelsen opsat Udgivelsen af Foreningens Tids

sirifts 4de Hefte: men den havde stedse havt Foreningens 

Formaal og Tarv for Øie og handlet derefter.

Da derpaa efter Dirigentens Opfordring Ingen for

langte Ordet, skredes til Valg af Foreningens Bestyrere 

og øvrige Ernbedsmcend, hvoraf NesUltatet blev, at de ef

ter Tour fratrcedende Medlemmer af Bestyrelsen, nemlig: 

Skomagermester Man ritz en. 

Oliemøller P. C. Olsen, 

Sadelmagermester P. C. Olsen, 

Grosserer Frd. Owen, 

Redacteur C. V. Ri mest ad, 

Fabrikant P. C. Rohm ell. 

Grosserer I. H. NU ben, 

Fabrikant C. A. Schleisner, 

Fabrikant Th s g ersen, 

Kammerraad I. W. E. Winther, 

eenstemmigen gjenvalgtes.

Til Revisorer valgtes Dhrr. Apotheker Benzon og 

procurator L. Heckscher.
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Til Suppleanter: Dhrr Fabrikant I. G. Nyebplle 

og Handelsagent S. Simonsen.

Til Decisor gjenvalgtes Hr. Fabrikant F. F. Güllich.

Derefter fik Redacteur Ninlestad Ordet. Han havde 

snsket at Forsamlingen havde været talrigere, da han ag

tede at bringe Forhold pact Omtale, som utvivlsom vilde 

blive af Betydning for vore Jndllstriforhold og disses 

Stilling til Toldlovgivningens Udvikling, nemlig de fore- 

staaende Valg til Rigsraadet saavelsom de ligeledes fore- 

staaende Valg til Kjøbenhavns Borgerrepræsentation.

Det er selvfølgelig at forrldsee, at Frihandelsmcendene 

ville benytte det Tryk som de nærværende beklagelige poli

tiske Forhold have ubøvet paa Landet og den hele Virk

somhed, til netop med Kraft at anbefale den yderligste 

Udvikling af Frihandelen som det, efter deres Formening 

bedste, ja eneste Middel, til hurtigt og grllndigt at raade 

Bod paa de sprgelige Fslger af Krigen og den derved be

virkede Lammelse i alle Forretninger.

Han bedte, som Forsamlingen bekjendt, ikke disse An- 

skllelser, han havde nrodarbeidet dem fra det fyrste Dieblik 

da de i 1862 viste sig, ved Frihandelsforeningens Stiftelse 

og Grosserer-Societetets Forslag til en saakaldetFrihandels- 

tarif. Han frygtede, og navnlig for Industri- og Haand- 

vcrrksstandens Skyld, ethvert pludseligt Spring ind i en 

aldeles Uvis Fremtid, samtidig med, sone der foreslaaes 

af Frihandelsmceudene, en endog meget hsi Told paa 

Arbeidernes vigtigste Livsfornsdenheder, og en fuldkom- 

men fri ConcUrrance for de freiiunebe Fabrik- og Haand- 

vcerksvarer her i Landet, uden tilsvarende Frihed for vore 

Fabrikaters Indførsel i de paagjceldende nærmeste Lande. 

Han havde tierfor stillet sig paa den bestaaende Told- 

lovgivnings, ben jevne Udviklings Standplmkt, hvilket og- 

saa var det, den nærværende Forening til Industriens 

Fremme havde indtaget, og Ansknelsen om ønskeligheden
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af ikkun gradviis, men ikke i store Spring at Udvikle de 

bestaaende Forhold i Frihandelsretningen, navnlig ved en 

gradviis og deelviis Ophævelse af Beskyttelsestolden Uden 

Ubillighed og voldsomme Rystelser, havde aabenbart ogsaa 

siden Foreningens Stiftelse og ved dens Virksomhed vUndet 

mere og mere Terrain selv blandt Handelsfolk, som nu see 

klarere i disse Forhold end tidligere. Frenlfor Alt var 

det af Vigtighed at vcelge dygtige og dansksindede Mcend, 

der nærede en inderlig Hengivenhed for vor frie Forfatning 

og som vilde bidrage til at styrke og udvikle den, men ved 

de fornævnte Spprgsmaals Behandling og Afgjprelse i 

Rigsraadet var det piensynligt af Vigtighed at Industriens 

og Haandvcerkstandens Tarv ogsaa kunde komme til Orde og 

disse Interesser, der berøre en meget talrig Klasse af 

Statsborgere, vide at gjsre sig gjceldende, og for at op- 

naae det bedst mulige Resultat i saa Henseende, maatte 

han tilraade Foreningens Medlemmer at stemme for de 5 

Mcend, som vare foreslaaede efter moden Overveielse af en 

ftørre Kreds og optagne i „Dagstelegraphen"s Candi- 

datliste.

Særligt med Hensyn til Udviklingen af de kjyben- 

havnske industrielle Forhold, hvorved han nærmest tænkte 

paa den saa Haardt savnede Plads ved dybt Vand til 

indllstrielle Etablissementer og til Oplagsplads m. v., maatte 

han dernæst tilraade Foreningens Medlemmer at slUtte sig 

til den Lifte over de (Smibibater til Borgerrepræsentanter, 

som 5 Foreninger vare blevne enige om, og som ligeledes 

fandtes optaget i „Dagstelegraphen".

Derpaa hævede Dirigenten Generalforsamlingen.
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«foreningens Resty retse.

/ormand:

Herr Grosserer F. Tu tein.

Viceformand:
Herr Fabrikant S. Fraenkel.

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

„ „ Modeveg,

„ Grosserer Frd. Omen,

„ Fabrikant C. A. Schleisner,

„ Snedkermester I. G. Lund,

„ Skomagermester Mauritzen,

„ Handskefabrikant P. S. Lander.

Tidvist- og /oredragsudvalget:
Hr. Redaktenr C. V. Rimestad,

„ Kammerraad I. W. E. Winther,

„ Sadelmagermester P. C. Olsen,

„ Fabrikant S. Fraenkel.

OcKonomiklldvalget:
Hr. Universitetsbogbinder D. L. Clement,

„ Oliemøller P. C. Olsen,

„ Grosserer I. H. Ruben,

„ Fabrikant P. C. Rohmell.

Udvalget for /onningens Filialer.

Hr. Grosserer B. Goldschmidt,

„ Fabrikant H. F. Bnd elmann.
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Hr. Hof- Stolemagermester C. B. Hansen, 

„ Fabrikant Tp hg er sen.

Revislircr:
Hr. Apotheker Alfred Benzon, 

„ Procurator L. Heckscher.

Aecijor:

Hr. Fabrikant F. F. Güllich.



KMellhlivilS Havn
og

Kallebodstrands-Projectet.

Da den offentlige Discussion i Toldsagen efter Ema

nationen af Toldloven af 4de Juli 1863 var saa godt 

som standset, henvendte Bestyrelsen sin særlige Opmærksom

hed paa en anden for den indenlandske Jndllstri saare vig

tig Sag, nemlig Udvidelsen af Kjøbenhavns Havn og det 

saakaldte Kallebodstrands-Project.

Efterat denne Sag i længere Tid omhyggelig og Ud

førligt var bleven forhandlet i Bestyrelsen og efter at man 

havde confcrerct med sagkyndige Mcend, vedtoges det i et 

den 19de Mai afholdt Bestyrelsesmøde at indgive efter

følgende Andragende til Indenrigsministeriet.

Deres Excellence tilgive at Undertegnede Forening her

ved henvender sig til Dem i en Sag, der er et Velfærds- 

anliggende for Kjøbenhavns fremtidige Udvikling, navnlig 

for Industriens Vedkommende.

Det er en Kjendsgjerning, at Udviklingen af Hoved- 

stadens industrielle Virksomhed i den beklageligste Grad 

standses af den fuldstændige Mangel paa hensigtsmæssig 

beliggende Plads af tilstrækkelig Udstrækning ved dybt 

Vand til Anlceg af industrielle Etablissementer, et Savn, 

som allerede stærkt blev fremhævet i den Betænkning, som 

den i Kallebodstrandsagen nedsatte Regjeringsconimission 

afgav Under 31te Juli 1858.

Kjøbenhavns Industri- og Haandvcerksstand, der i en
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Aarrcekke har lidt under Trykket af denne Mangel, saae 

derfor med den stprste Beklagelse, at den af Grosserer 

Andersen og JngenieUr Murray, Under 26de September 

1856 anspgte Concession til et Havne- og Canal-Anlæg 
m. v. i Kallebodstrand, hvorved dette Savn paa en hen- 

sigtmcessig Maade vilde vcere blevet afhjulpet, fprst blev 

meddeelt Under 21de October 1859, istedetfor at Regjerin- 

gen ved strax at give Tilsagnet om Concessionen Havde 
sikkret Aktieselskabets Dannelse, thi nu var det gunstige 

TidspUnkt gaaet tabt ved den i Mellemtiden indtraadte 

Handelskrise, og 'at gjennemfsre Foretagendet ved vore 

egne Kræfter, esterat disse yderligere vare svækkede ved 

Krisen, kunde der selvfølgelig ikke blive Spsrgsmaal om.

Da der i 1862 ifplge modtagen Meddelelse fraMnr- 

ray var Udsigt til at erholde den fornpdne Deeltagelse i 

England, naar der fra Kjøbenhavns CommUnes og fra 

Regjeringens Side vistes eit virksom Deeltagelse for Sa

gen, fattede Industri- og Haandvcerksstanden nyt Haab og 

det saameget mere, som allerede den fornævnte Regjerings- 
commission, af Hensyn til de store Fordele, som vilde op- 
naaes ved Planens Gjennemfsrelse saavel for Staten som 
for CommUnen, i sin Betænkning havde Udtalt, at Fore

tagendet fortjente kraftig Understøttelse, og 

det derhos var bekjendt, at Kjøbenhavns Commune alene 

paa KUltransporten til Gasværket, ved Kallebodstrands 

Uddybning, vilde have en betydelig Besparelse, hvis Stør

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

som Staten paa sin Side derved vilde spare Udgiften til 

den af Marinen som aldeles npdvendig fsreflaaede Op- 

muddring af Kallebodlybet til 10 Fod, for at flaffe Kanon- 

baadene Udgang til Kjsgebugt, hvilket Arbeide var calcu- 

leret til en Udgift af c. V- Million og selvfølgelig langt

fra vilde blive faa tilfredsstillende som Tilvejebringelsen af 
et Skibslpb med 20 Fods Dybde.

i <
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Endvidere gav den Omstændighed, at Planen ved 

Grosserer Andersens Anspgning om Fornyelse af den snart 
Udlpbne Concession var foreslaaet reduceret med Hensyn til 
Canalens BUndbredde fra 120 til 60 Fod og Udgiften i 

Forhold dertil. Anledning til at nære forøget Haab 
at Foretagendet lettere vilde blive gjennemfprt som saa- 
meget mere overkommeligt, og i dette Haab indgik „Indu
striforeningen i Kjsbenhavn" til Kjøbenhavns Borgerreprce- 
sentation, som dengang havde modtaget Ansøgningen om 

Concessionens Fornyelse til Wring, med en Udtalelse, 

hvori den nærværende store Mangel paa Plads, beliggende 

ved dybt Vand, til Oplag for Varer og til indUstrielle 

Anlæg stærkt fremhævedes.

Dette Jndnstri- og Hacmdvcerkstandens Haab blev 

imidlertid atter skuffet, idet Kjøbenhavns Borgerrepræsen

tation, der Under 24de Januar 1859 eenstemmig havde 
tiltraadt Udkastet til Concessionen og givet Tilsagn om 
Udførelsen af de paa GrUnd af Kallebodstrands Uddyb
ning nydvendige Arbeider i den gamle Havn, nu kom til 

det ResUltat, at fraraade Concessionens Fornyelse.

Dette Resultat var saameget mere Uventet, som man 

af Kjøbenhavns Communalbestyrelse, der er forpligtet til 

at have et aabent Nie for de nødvendige Betingelser for 
Udviklingen af Stadens merkantile og industrielle Virksom
hed og selvfplgelig ogsaa maa have den bedste Villie til 
at fremme denne, netop var berettiget til at vente en virk- 

soin Deeltagelse i Foretagendet, ioetmindste dog med det 

Belpb, som ved Planens Gjennernfsrelse ligefrem vilde be- 

spares ved Driften af CommUnens eget Gasværk,, lige- 

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

pligtelse mod Skatteyderne, at Havnebestyrelsen og Com- 

munen netop havde benyttet Fornyelsen af Concessionen 

til, ved directe Forhandling med Murray, at spge opnaaet 

en Overeenskomst om Udførelsen af de ipvrigt saa paa-
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trængende Arbeider i den gamle Havn paa Basis af de af 

Mlirray under 9de Marts 1857 i jaa Henseende stillede 

gunstige Betingelser; der fandt imidlertid ingen saadan 

Overveielse Sted ved Sagens Behandling i Udvalget eller 

i Forsamlingen, og paa Grnnd af denne Borgerrepræsen

tationens Beslutning stillede ben daværende Indenrigsmi

nister Spsrgsmaalet om Concessionens Fornyelse i Bero.

Men var Udfaldet af Behandlingen i Borgerrepræ

sentationen paafaldende, saa var Motiveringen ogsaa i hsi 

Grad Uklar. Man vaaberaabte sig nemlig, dog ikke 

uden en kraftig Modsigelse og Gjendrivelse under Discns- 

fionen, at da den gamle Havns Opmuddring og For

bedring ikke længere taalte Opsættelse, og da Kallebod- 

strandsageil stadig havde staaet iveien for disse Arbeider 

og for Udførelsen af „andre Planer", maatte man, for nt 

have frie Hænder, nu gjøre en Ende paa denne Sag; 

men da det var at forudser, at disse Grunde ikke vilde 

kunne ansees holdbare, ligesaalidt som den, at Concessia- 

nens Fornyelse dog ikke vilde nytte Grosserer Andersen, 

og at han selv var bedst tjent med, at dette ikke skete, 

saa nægtede man nu ligefrem at der var Trang til Plads 

og fremhævede derfor Skibslpbet som Hovedsagen ved 

Foretagendet og lagde som Fvlge heraf den stsrste Vægt 

paa en af det nedsatte Udvalg fra 9 af Ss- og Handels

rettens svkpndige Medlemmer indhentet Betænkning, hvori 

disse Herrer havde erklæret, aide ikke kunde tillægge Kanalen 

med en BUndbrede af 60 Fod, „betragtet for sig 

alene og Uden Hensyn til Havnens Udvidelse mod 

Syd eller Indflydelsen af de indvundne Area- 

ler", en Betydning for Skibsfarten, font stod i passende 

Forhold til de Bekostninger, som dens Tilvejebringelse 

vilde medfpre, og stpttet til denne Betænkning stemte Ma

joriteten af Borgerrepræsentanterne for at fraraade Con

cessionens Fornyelse, og det nagtet Planens tidligere
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alsidige Drøftelse i et Tidsrum af 9 Manned er af Re- 

gjeringscommissionen, uagtet Borgerrepræsentationen selv 

dengang eenstemmigt havde tilraadet den, uagtet Kanalen 

efter den concessionerede Plans 1ste Afsnit netop stalde 

have 60 Fods Bimdbrede, hvilken førft efter 6 Aars For- 

lpb stalde Udvides til 120 Fod, og uagtet Actieselstabet 

selvfølgelig bedst selv vilde varetage sin Interesse og ikke 

tøve med at Udvide Vimdbreden, naar dette maatte være 

nødvendigt med Hensyn til Indvindingen af ftørre Arealer 

eller Mskeligt for Trafiken i det Hele.

Ester dette Udfald maatte man vente i den nærmeste 

Fremtid at see Havnearbejderne paabegyndte eller dog idet- 

mindste Planen til disse, men ikke destomindre varede det en 

lang Tid forinden Havnebestyrelsen fremkom med sin Plan til 

Havnens Uddybning og Forbedring i Forbindelse med Ud- 

gravningen af et Lvb til Gasværket m. v., og, da denne 

var sendt til Kommunalbestyrelsens Betænkning, tog, som 

det var at vente. Grosserer Andersen deraf Anledning til 

i en Udgivet Piece Punkt for Punkt at gjendrive den af 

de fornævnte 9 Spkyndige afgivne Betænkning, og paa

viste de Herrers paafaldende Mangel paa Localkundstab.

Saavel som Fplge heraf, som paa Grand af den 

Sandsynlighed, — hvad der ogsaa offentlig var udtalt 
— at Modstanden i Borgerrepræsentationen i 1862 nær

mest skulde være bevirket ved Bestræbelser for paa denne 
Maade at tvinge en meget attraaet Foranstaltnig i Favour 

af vore Handelsforhold igjennem, — nemlig Overdragelsen 

til et Actieselskab paa billige Vilkaar af endeel af Gam- 

melholm til et Fridoksetablissement, men hvorpaa Finants- 

ministeren dog ikke vilde indlade sig, — smigrede man sig 

med det Haab ved den forestaaende Behandling af Hav

neplanen i Borgerrepræsentationen at see disse Forhold 

bedpmt fra et noget forskjelligt Synspunct mod det i 

1862. —
2



18

Dette er ogsaa i Virkeligheden gaaet i Opfyldelse, 

idet det af Borgerrepræsentationen tit Drøftelse af Havne

planen nedsatte Udvalg D'hrr. Ksbke, Puggaard, og Tiet

gen, samt Ehlers og Gammeltoft af Magistraten, i den 

Under 20de November f. A. afgivne Betænkning har Ud

talt, at Udvalget er enigt om ønskeligheden og 

Nødvendigheden af at der skeer Landdannelser 

i K allebod strand, hvilken Fleertallet puster udfsrt i 

Overensstemmelse med Havneraadets Plan nemlig ved 

Tilvejebringelsen af en 53e ved det Udgravede Gasvcerks- 

lpb af 309,480  Alens Stprrelse, medens derimod Kpbke 

antager denne Indvinding af Land ved dybt Vand at være 

for indskrænket, naar Forholdenes frie Udvikling holdes 

for Vie, ligesom hall ogsaa, da det yderligere Behov ikkun 

kan skaffes tilveie i Kallebodstrand, anseer det for et stort 

Misgreb, om man nu paabegyndte spredte Anlæg i Kalle

bodstrand, uden forinden at have lagt en omfattende Plan 

for Forholdenes Udvikling sammesteds, saaledes navnlig 

med Hensyn til Retningen af Lvbet til Gasværket og sam

mes Fortsættelse, Opfyldningernes Omfang etc., eftersom 

det ikke er godtgjort, at de foretagne Afvigelser fra Mur- 

rays Plan ikke vilde træde hindrende iveien for den snart 

fornøtnie Fortsættelse. Han foreslaaer endvidere, at Kom

munen selv skal erhverve en s a ad an Plan og efter Sagens 

historiske Gang og forat Kommunen kan komme i Besid

delse af det dertil allerede foreliggende Materiale antager 

han at dette bør flee ved Forhandling med Grosserer 

Undersell og Ingenieur Mnrray. —

Havnebestyrelsens Plan blev imidlertid vedtaget 

med Majoritet ved Sagens endelige Behandling, og findes 

Uforandret optaget i Motiverne til det Rigsdagen fore

lagte Udkast til Lov out en Havneafgift i Kjsbenhavn, 

som blev vedtaget og er traadt i Krast fra 1ste April 

dette Aar.
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Foreningen maa aldeles slntte sig til Capitain Kpbkes 

Betragtning af Sagen med Hensyn til de eventuelle Arbej

der i Kallebodstrand, ogsaa med Hensyn til Nødvendighe

den af Forhandlinger med Grosserer Andersen og Inge

nieur Murray, og det ikke blot for at have en sikker Ga

ranti for Planens Hensigtsmæssighed i en saa bekjendt 

Dygtighed og Erfaring som Murrays, men ogsaa vcesent- 

lig af den Grund, som ogsaa blev fremsat ved Sagens 

Behandling i Borgerrepræsentationen, at Kjøbenhavns Havne

væsen og Kommnne aabenbart ikke kan vcere berettiget til 

at benytte en Deel af Murrays og Andersens Plan og 

efter Fornødenhed at arbeite videre efter den, uden at for

handle med disse Mcend om Planens Afhændelse til Kom- 

rnUnen eller om Concessionens Fornyelse.

Den Under Arbeide værende nye Udvidelse 'af Mal

mses Havn vil give en Indvinding af Land ved dybt 

Vand af 1,300,000  Alens Stprrelse, hvilket omtrent 

svarer til den paaregnede Indvinding efter Murrays senest 

modificerede Plan, og det vil deraf vcere inbhjfenbe, hvor- 

Udet et Areal af ikkun 309,480  Alen vil kunne tilfreds

stille Trangen, da her selvfølgelig er et langt ftørre Behov 

til Handelens og Jndnstriens Fornødenheder end i Malms. 

Men ikke mindre maa Foreningen ansee det Uomgængeligt 

nødvendigt, at der erhverves en omfattende Plan for Ar

bejderne i Kallebodstrand forinden de paabegyndes, for at 

ikke den hensigtsmæssige yderligere Udvikling i en, som det 

er at forudses, nær Fremtid, med Hensyn til Landdcmnel- 

ser sammesteds skal hindres.

Hvormeget derfor end Foreningen maa finde det glce- 

deligt, at Nødvendigheden og ønskeligheden af Landdan- 

nelser i Kallebodstrand nu atter er erkjendt af Borger

repræsentationen, maa den dog hMgen beklage, at Repræ

sentationen ved Sagens Afgjsrelse ikke har fundet Erhver

velsen af den fornævnte omfattende Plan Wdvendig,
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foretrukket Udførelsen af den af Havneraadet foreflaaede 

aldeles Utilstrækkelige D, hvorved Arbejderne i Kallebod- 

stranden ville blive stykkeviis og planlpst ubførte og derved 

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

som dette heldige Terrains Benyttelse efter en dygtig In

genieurs Plan ellers vilde kimne yde, ligesom det selvføl

gelig ogsaa vil blive meget mere kostbart og tidsspildende 

at arbeide frem paa denne Maade, og neppe vil det vcere 

nmeligt at Undgaae senere igjen at forandre hvad man 

saaledes uden tilstrækkelig Omsigt og Forsynlighed har ubført.

Aldeles crfseet fra, hvilken stor Betydning det ipvrigt 

har saavel for Staten, navnlig med Hensyn til Hovedsta

dens Forsvar og særligt for Marinen, som for Kjøbenhavns 

Kommune som saadan, at Udgravning og Landdannelse i 

Kallebodstrand ikkun foretages efter en fuldkommen omfat

tende Plan, skal Foreningen i Kjøbenhavns industrielle 

Forholds Interesse herved tillade sig paa det meest Jnd- 

trcengende at andrage for Deres Excellence, at Udgrav

ningen af Lpbet til Gasværket samt Opfyldmgsarbeiderne 

i Kallebodstrand af de foran berørte Grimde ikkun foreta? 

ges efterat en saadan. Fremtidens Krav betryggende. Plan 

for disse Arbeider er erhvervet.

SkUlde Kommunen imod Formodning vcere Uvillig til 

at forhandle med Andersen og Murray om Erhvervelsen 

af en saadan Plan eller om Concessionens Fornyelse, turde 

der med Hensyn til Sagens Interesse ogsaa for Statens 

Vedkommende vcere Opfordring for Regjeringen til selv, 

ved Murray's Tilkaldelse og birecte Forhandling med 

ham, at gjpre et, hidtil ikke fors s gi, alvorligt Skridt 

til at opnaae den af Regjeringscommissionen i sin Tid 

faa anbefalede Plan, i sin oprindelige eller i en modifi

ceret Skikkelse, realiseret, hvilket efter vor Overbevisning 

paa ingen Maade kan ansees som uigjennemfsrligt, naar 

Initiativet tages af Regjeringen og det fra Kommunens og
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Statens Side vises, at man virkelig vil denne vigtige Sags 

Gjennemfprelse.

En Deeltagelse som den, der fra Kommunens Side 

vil blive ydet med Hensyn til Transportbesparelsen for 

Gasværkets Vedkommende, sg fra Statens Side med det 

Belpb, som den for Marinen nødvendige OpmUddring af 

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

sig tilstrækkeligt, ja selv om disse Velpb paa Grand af 

Tidsforholdene maatte betinges fyrst at blive Udbetalte 

naar Arbeidet er ubført. Herom kan man imidlertid selvføl

gelig ikknn faae en begrUndet Mening ved directeForhandling 

mellem Regjeringen, KommUnen og Murray, men en saa- 

dan Forhandling, hvortil der i 1862 var al Anledning, 

undgik man dengang, som det syntes, meb Forsæt. — Det 

er endvidere langtfra Usandsynligt, naar hensees til de af 

Murray tidligere gjorte fordeelagtige Tilbud i saa Hen- 

seende, at det ved de ovennævnte directe Forhandlinger 

med ham endog vil knnne lykkes at erholde Arbejderne i 

den gamle Havn ubførte efter den nu tilstedeværende Plan 

for disse Arbeider paa fordeelagtigere Betingelser for 

Havnevæsenet, end naar Arbejderne i den gamle Havn 

udfpres for sig deels af Havnevæsenet selv beeid ved Lici

tationer og gjennem en lang Aarrcekke.

Overbeviist om at Deres Excellence omfatter denne 

or Kjøbenhavns Fremtid saa overordentlig vigtige Sag 

med levende Interesse og vil vide at beseire de mpdende 

Hindringer, flal Foreningen hermed paa det Varmeste anbefale 

dette vort Andragende til Deres Excell. sagkyndige Prsvelse. 

Foreningen af 1862 til ben indenlandske Industries Fremme.

Kjsbenhavn den 26de Mai 1864.

Paa Bestyrelsens Vegne

F. Tut ein.

Til

Indenrigsministeren.
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De Gamle sagde, at Lykken var som en Qvinde med 

en eneste Haarlok; det gjaldt at gribe denne i det rette 

Dieblik saa havde man Lykken. Den Mand, der har For

tjenesten af at have fremdraget den særdeles vigtige Sag, 

der er Gjenstand for den foranstaaende Skrivelse, har ikke for- 

spmt Noget, og dog fik han ikke Haarlokken fat, uagtet ben 

syntes at være lige til at gribe. Det er en sprgelig og 

lang Historie Kallebodstrand-Sagen har havt. Der var en Tid, 

da nogen stprre Virksomhed fra det Offentliges Side ogmaa- 

flee nogen mindre Modstand fra enkelte Privates Side, 

vilde have bragt Værket igang for engelske Penge, men 

det gUnstige Dieblik gik tabt, aldeles Uden Grosserer An

dersens Skyld, og hvo veed om det nogensinde vender 

tilbage?

Der er imidlertid et Onde, der vilde oære ftørre end 

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

det blev sat igang paa en Uheldig Maade. Hvad der 

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

Penge — og bit mange Penge —paa Havnens Udvidelse 

mod Syd, og disse Penge ere anoenbte til et deels utik 

skrækkeligt, becL eheldigt Foretagende, vil solvedet, at saa 

mange Penge allelede ere givne ild, være en saa godt som 

afgjprende Hindring for Gjermemfprelsen af en Plan, der 

ved sit Væsen og sit Omfang vil yde Hovedstaden og derigjen- 

nem hele Landet de Fordele, man kan og bpr vente sig af 

et Foretagende af den Natur, som en forstandig og til

strækkelig Forbedring og Udvidelse af Kjøbenhavns Havn. 

Det forekommer derfor Foreningen af 1862 at være en 

Pligt NU at gjpre, hvad man formaaer, ikke for at scette 

Udfprelsm af den forstandige Plan igjennem — det kan 

man neppe«tanfe paa saa snart —> men for at forhin- 

dre Udfprelsen af den uforstandige.

Dieblikket er saa sørgeligt for vort Land og kræver 

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

Forhold og Krigen. Men, saa sandt det er, at man gode 

i gode Dage skal tænke paa de ikke gode, ligesaa sandt er 

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

og med al sin Krast arbeide paa det, ved hvis Hjælp en 

Tilbagevenden af lykkelige Dage bliver mulig. Denne vil 

aldrig komme, hvis man over Ulykken taber Modet og 

Haabet, hvis man lægger Hænderne i Skjpdet istedetfor 

med Besindighed og alvorlig Villie at see sig om efter de 

Hjælpemidler, der endml staae til Raadighed, og med For

stand og Udholdenhed at benytte disse. Det er derfor vel 

ikke formeget forlangt, naar vi vente at Publicum trods 

de skjcebnesvangre Tider dog vil skjcenke en for vor Frem

tid saa vigtig Sag ialtfald den Opmærksomhed, at det sp- 

ger at forhindre dens Gjennemfprelse paa en forkeert, util

strækkelig og for ben anerkjendte rette 11b før die skadelig Maade.

Vi vide Alle, at Frihandelspartiet vil — og efter sin 

Overbeviisning ru a a — reise Frihandelsspprgsmaalet med 

al Magt inden ganske kort Tid. Vi vide det meget godt, 

selv om vi ikke havde hprt Konstll A. Hage tale i Rigs- 

raadet, som han gjorde forleden Dag. Da LovUdkastet 

om en Forsgelse (Krigsskat) af Afgiften paa Brcendeviin 

og af Tolden paa en Deel Varer var nnder Behandling 

i Nigsraadets Folkething, erklærede han, at saafremt Lan

det skulde have nogen Udsigt til at reise sig igjen efter de 

Slag, der havde rammet det, var det nødvendigt snarest 

muligt at indslaa en ganske anden Vei med Hensyn til 

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

Udtalte endog, at han paatcenkte til Sagens tredie Be

handling, at stille gjennemgribende LEndringsforslag i saa 

Henseende. Hans Mening var naturligviis den, at vi 

pOblikkelig eller senest ved Fredens Indtrædelse, burde hcrve 

al Beskyttelsestold og fim af finantsielle Hensyn beholde 

Told paa nogle enkelte Artikler, der ere Gjenstand for
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stcerkt Forbrug, — kort sagt en Frihandelstarif efter en

gelsk Mynster. — Finantsministeren fraraadede at gjøre 

Sligt ved trebie Behandling af en Lov fom den forelig

gende, og det af den Grrmd, at Sagen ved denne Lejlig

hed ikke kunde saa den fornpdne, modne Drpftelse.

Komme disse Forflag ikke frem ved denne Lejlighed, 

komme de ved den nceste, og der forestcraer da en haard 

Kamp mellem dem, der see vort Fædrelands Frelse ene 

gjennem en pieblikkelig Indførelse af en saadan Toldtarif, 

og dem, der pnske at gaae lemfældigere tilværks mod vor 

JndUstri- og Haandvcerksdrift. Vi hyre til de Sidste, 

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

brat Overgang til den nye Tilstand, som Frihandelsfor- 

eningen nu fordrer med Heftighed; vi haabe at Folke- 

reprcesentationen vil indsee, at vi vel, i Overeensstemmelse 

med Udviklingen of vor Toldlovgivning lige siden 1797, 

Mlle arbeide os frem til Frihandel, men at vi ikke skulle 

hovedkuls styrte os ind i en aldeles Uberegnelig Tilstand, 

navnlig ligeoverfor den stærkt Udviklede tydske Jndnstri.

Men, hvad enten man nu har den ene Anskilelse 

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

mer os, Frihandelsmændene endnu i høiere Grad end 

Andre — at de Foranstaltninger, som netop ere de riydvendige 

Betingelser for en stor Udvidelse af vor Handel og Virksomhed, 

saa snart som muligt maa blive trufne. Og meest af 

Alt maa man snske, at der ikke nu bliver gjennemfsrt 

ftørre Foretagender, der i Tiden ville vise sig deels Uhel

dige, deels Utilstrækkelige, og i alle Tilfælde stadelige for 

senere Bestræbelser. Fik vor Handel virkelig et stort Op

sving, da vil vor Havn og de i den værende forskjellige 

Etablissementer til Handels og Skibsfarts Fremme være 
aldeles utilstrækkelige ogsaai denUdvidede For^r, 

man nu har paatcenktat give den,foruden atden- 

ne, som fo ran vrist, vilvceremegetuheldig; og til
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Industriens Tarv og Udvikling tager den alde

les ikke noget Hensyn.

Som sagt, vi opfordre ikke for Dieblikket til at 

spge Sagen gjennemfprt paa den ipvrigt af Regjeringscom- 

missionen i sin Tid erkjendte eneste rigtige Maade, men 

vi anmode indstændig vore Medborgere at forene deres 

Bestræbelser med vore for at Planen til Havnens Udvi

delse mod Syd og Landdannelse i Kallebodstrand ikke skal 

blive paabegpndt paa en urigtig, den fremtidige Udvikling 

hindrende Maade. Det er en besteden Fordring, og derfor 

haabe m ogsaa, at den vil finde et godt Are.



I hvilket Forhold bor Industriforeningen 
stille sig til TlMovgivllingkll?

As Contoirchcf i Generaitolddirectoratet, Kammerraad I. V. E. W i n t h er.

(Estrr „QvartalSberrtuinzer for Industriforeningen i Kjsbmhavn ")

Bsr Industriforeningen stadig have Opmærksomheden 

henvendt paa Udviklingen af den bestaaende Toldlovgivning, 

navnlig paa Forandringer i Toldtarifen; paa hvilken 

Maade kan denne Foreningens Virksomhed bedst organiseres, 

og i hvilken Retning bpr Bestræbelserne i saa Henseende 

g aae?

Industriforeningens Formaal er ifølge dens Love, 

navnlig § 1, „at virke til den danske Industries Fremme", 

og det følger da formentlig af sig selv, at Behandlingen 

af en Sag af saa gjennemgribende Virkning paa Industri-, 

Fabrik- og Haandværks-Forholdene, som Forandringer i 

ben bestaaende Toldlovgivning og Tarif, hverken kaneller 

bør Udelukkes; thi Foreningen vilde aabenbart ikke opfylde 

sit Formaal, naar den lod disse Forhold hengaae Upaa- 

agtede, eller undlod i rette Tid at foretage de fornøbne 

Skridt til Bedste for disse for Landet vigtige Virksomheder.

At en saadan Virksomhed fra Foreningens Side ogsaa
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er erkjendt som hörende til Foreningens Fornlaal, frem- 

gaaer af Toldsagens Behandling i Aaret 1862, da Ud

kastet til en ny Toldtarif var forelagt Rigsraadet til Be

handling.

Bestyrelsen havde ingen Betænkelighed med Hensyn 

til at fremme det af Apotheker Benzon i Februar 1862 

indgivne Forslag til at tage Under Overvejelse, paa hvilken 

Maade det Rigsraadet forelagte Udkast til den nye Told

tarif bedst lod sig belyse fra et industrielt Standpunkt, 

og Forpligtelsen for Foreningen til at foretage Skridt i 

saadan Retning er fremhævet i begge de fra HandelsUd- 

valget den Gang fremkomne Udkast til en Udtalelse til 

Rigsraadet; den af Fleertallet foreslaaede Udtalelse be

gynder saaledes: „I Betragtning af Vigtigheden af de 

Interesser, der knytte sig til det af det kgl. Finansrnini- 

sterium i Rigsraadets 6te Mpde d. A. forelagte Lovlldkast 

om Told- og Skibsafgifter, skulde Industriforeningen i 

Kjpbenhavn, hvis naturlige Opgavedet er at vare

tage Industriens Tarv og at Udbrede Kjendskab 

til de Jndustridrivendes Vnsker og Behov", 

medens Mindretallets indeholdt folgende Sætning: „Jn- 

buftriforeningen i Kjpbenhavn, som maa an see sig for- 

pligtet til, naar Omstændighederne fræve det, 

at varetage JndUstriens Tarv ogat henledeOp- 

mcerksomheden paa de Jndnstridrivendes beret

tigede ønsker og Behov". Bestyrelsen gjorde, som 

bekjendt, Mindretallets Udkast til sit, medens Fleertallets 

blev vedtaget af Generalforsamlingen.

Aten ligesom det saaledes fra alle Sider er erkjendt 

for nødvendigt, at JndUstriforeningen ikke anseer Toldlov- 

givningsspprgsmaal som liggende udenfor sit Omraade, 

naar den vil virke tilbørligt for sit Formaal, saaledes 

troer jeg ogsaa, at det maa erkjendes for nødvendigt, at 

denne Industriforeningens særlige Virksonched bliver or-
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ganiseret paa en saadan Maade, at flige Rivninger, som 

de, hvortil Toldsagens Behandling i 1862 gav Anledning, 

i Fremtiden kunne Undgaaes.

Det forekommer mig nemlig klart, at ben stærke Be

vægelse, som fremkaldtes ved Toldsagens Behandling paa 

Generalforsamlingen den 16de April 1862, og den liden- 

stab elige Hcestighed, hvormed Discussionen om Valget 

mellem de tvende Udkast til en Udtalelse til Rigsraadet 

fprtes, Lydelig viste at der manglede Noget i Foreningens 

Organisation i denne særlige Retning. At Bestyrelsenikke 

selv gjorde det fyrste Skridt med Hensyn til Toldsagen, 

saa at Forslaget dertil maatte fremkomme fra et enkelt 

Medlem, at dernæst et betydeligt Antal Jndustridrivende 

ikkUN troede deres Tarv tilbørligt varetaget ved Sagens 

Behandling paa en Generalforsamling, og endelig, at der 

fremkom et Andragende om et fast Toldndvalg, alene be- 

staaende af JndUstridrivende, var nemlig Alt ikkun den 

umiddelbare Virkning af den antydede Mangel i Organi- 

sationen. Den blev atter den natUrlige Aarsag til den 

fremkomne Meningsforstjellighed, der fremkaldte de to i 

HandelsUdvalget foreslaaede Udtalelser til Rigsraadet, om 

hvilke der fyrtes en saa lidenskabelig Discussion. Der 

havde sikkert allerede i 1858, da den nye Toldtarif blev 

forelagt for Rigsraadet, været Anledning til at føge denne 

Mangel afhjillpen; det ftete imidlertid ikke. Da Forenin

gens Love saaledes ikke have anviist Bestyrelsen noget be

stemt StandpUnkt lige over for den bestaaende Toldlovgiv

ning og dennes Udvikling, blev det ganske vist nødvendigt, 

at Resnltatet af Apotheker Benzons Forslag vedtoges af 

en Generalforsamling, og det saameget mere, som der i Be

styrelsen ligesaa vel som iblandt Foreningens øvrige Med

lemmer , der langtfra Udelnkkende bestaae af Jndnstridri- 

vende, som bekjendt var Mcrnd, der vare Medlemmer af 

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

stiftede Frihandelsforening, og derfor med eller uben 

Grilnd antoges at ville virke i den yderligere gaaende 

Frihandelsretning.

Da, som berørt, Bestyrelsen ikke var bunden til noget 

bestemt Standpunkt, var ben følgelig aldeles berettiget til 

at gjpre HandelsUdvalgets Mindretals Udkast til Udtalel

sen til Rigsraadet til sit, men da Udvalgets Fleertals Ud

kast, efter at være indbragt som privat Forslag, blev an

taget med overvejende Majoritet paa Generalforsamlingen 

den 16de April 1862, viste dette ResUltat, at Bestyrelsen 

ikke havde været i Overeensstemmelse med Generalforsam

lingens AnskUelse i dette særlige, i hvorvel meget vigtige 

Spprgsmaal. Da Bestyrelsen imidlertid ikke deraf fandt 

sig foranlediget til at fratræde — et enkelt Medlem ild- 

traadte dog strax — maatte følgelig det tilbageblevne An

tal Bestyrelsesmedlemmer ansees bandet ved det saaledes 

af Generalforsamlingen i denne Sag antagne Standpunkt; 

men da dm nævnte GeneralforsamlingsbeslUtning ikke frem- 

kom som en Fplge af noget LEndringsforslag til Forenin

gens Love, ville Foreningens fremtidige Bestyrelser natm- 

ligviis ikke knnne ansees bimdne ved den ommeldte Gene

ralforsamlingsbeflUtning, saa meget mindre, som den ved

tagne Udtalelse til Rigsraadet ikke endnu til Dato, og 

uagtet et tilBestyrelsen særligt indgivet Andragende derom, er 

bleven indgiven; ligesaa lidt vil Bestyrelsen ifølge denne 

Beslutning have nogen Forpligtelse til stadig at have sin 

Opmærksomhed henvendt paa Forandringer i Toldlogiv- 

ningen. Enhver fremtidig Forandring ved Toldbestemmel

serne og Tarifen kan med Hensyn til Uvisheden om Be

styrelsens Standpunkt i denne Henseende, saaledes let tæn

kes at ville give Anledning til gjentagen Begjcering om 

de fremkomne Sp-rgsmaals Behandling ved Generalfor-
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samling, og derved til en Fornyelse af Discussionen og 

Rivningerne mellem de forstjellige Anskuelser.

Et saadant Tilfælde maa vistnok erkjendes at vcere 

meget lidet snsteligt; dog ikke af de Grimde, som bleve 

fremhævede af et Medlem af Bestyrelsen paa den fortsatte 

Generalforsamling den 23de April 1862, nemlig, „at en 

saadan Strid mellem de forstjellige Anskuelser vilde vcere 

til Skade for Foreningens øvrige Virksomhed og at Jn- 

dUstriforeningen derfor burde holde sig aldeles Udenfor, 

tilmed da der havde dannet sig en anden Forening med 

det Formaal, at modarbejde Frihandelsforemngen"; end

videre, „at Industriforeningen dog ikke knnde opilaae, hvad 

der tilsigtedes ved Behandlingen af Toldspsrgsmaalet, da 

det altid var tilfældigt, hvem der mødte paa Generalfor

samlingen og hvem der sad i Bestyrelsen, om Frihcmdels- 

mcend eller Beskyttelsesmcend"; — thi denne Argnmenta- 

tron synes mig ikkim lidet overbevisende. — Derimod er 

der for mig en ganske anden Grund til ikke at pnske en Gjen- 

tagelse af hin Generalforsamling, nemlig den, at en For

ening af en saadan Stprrelse, Betydning og An

seelse som Industriforeningen, itøbvenb igt byr 

indtage et klart, aldeles bestemt og almiildelig 

bekjendt StandpUnkt i en for Industri-, Fabrik- 

ogHaandvcerksdriften saa vigtig Sag somTold- 

sagen. Uafhængigt af den mccr eller mindre tilfældige 

Sammensætning af Bestyrelsen til en given Tid og sikkret 

mod Jnconseqvenser, som vanskeligt ville kUnne Undgaaes, 

naar enhver BeslUtning i faabamie Sager gjpres afhæn

gig af Generalforsamlingen; — og Generalforsamling 

vil nnder de nærværende Forhold Utvivlsomt hver Gang 

blive fordret.

Til Opnaaelsen af en saadan Fasthed vil det formeent- 

Ug blive nødvendigt, at Foreningens StandpUnkt i 

bciiue Henseende optages som en Grnndbestem-
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melse i Foreningens Love, samt at det nu be- 

staaende Handelsudvalg omdannes til et„Told- 

o g H and e ls udv al g" med samme Myndighed som For

eningens andre Udvalg har efter Lovenes § 16. Det 

burde have et noget ftørre Antal Medlemmer end det nu

værende HandelsUdvalg, og dets Opgave stalde vcere, sta

dig at have Opmærksomheden henvendt paa „Told- og 

Handelsspprgsrnaal", som det da, naar det maatte vise sig 

nødvendigt, skulde behandle med særligt Hensyn til Indu

stri-, Fabrik- og Haandvcerksvirksomhedernes Tarv.

Men fortn ben der vil kunne blive Spprgsmaal om 

Vedtagelsen af en saa viglig Tillægsbestemmelse til For

eningens Love, er det nødvendigt, at Foreningens samtlige 

Medlemmer tage denne Sag mider den alvorligste Overvej

else, og paa det Omhyggeligste Undersøge, hvilket Stand- 

pmlkt Foreningen bør indtage i Toldsagen. Som Bidrag 

til Besvarelsen af dette Spyrgsmaal skal jeg tillade mig 

folgende Bemærkninger.

I Motiverne til det i 1857 af Negjeringen offentlig

gjorte Udkast til en Toldtarif hedder det Side 3, 4 og 5. 

„Det Udkast, som nu foreligger, er, foruben i sin Form 

ogsaa i Indholdets Detail saa meget asvigende fra, hvad 

der for Tiden er gjceldende, at det vistnok maa betegnes 

som en gjennemgribende, om end ikke tillige som en prin

cipiel Forandring af den bestaaende Toldtarif. Principielt 

afvigende kan Udkastet for saa vidt ikke siges at være, som 

det as samme vil frcmgaae, at det egentlig fim gaaer nb 

paa stærkere og bestemtere end tidligere at Udvikle ben dan

ske Toldbeflatnings lige siden 1797 fremtrædende Tendens 

til hovedsagelig at være finantsiel og mere og mere at 

frigjøre sig for industrielle Hensyn. Vel har en reent 

finantsiel Beskatning heller ikke ved dette Revisionsarbeide 

endnu kllnnet foreflaaes, fordi det vilde være at opgive 

et Maadehold i Fremgangsmaden, som hidtil og vistnok
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med Foie har været betegnende for den liberale Retning 

i den danfle Toldlovgivning, og til hvis Opgivelse der 

heller ikke nu kan findes tilstrækkelig Grand. Der er imid

lertid ved Udkastet foreflaaet et betydeligt Skridt fremad 

til Frigørelse for indUstrielle Hensyn."  „Som 

ovenfor bemærket, har det vceret et Hovedpiemed ved Jnd- 

sprselstoldtarifens Udarbejdelse stedse mere og mere, og 

denne Gang saa meget, font nogenlunde muligt 

uden voldsomme Rystelser for de paagjceldende 

Industrigrene, at frigjøre sig for de fra Fortiden ar

vede indUstrielle Hensyn, hvoraf den bestaaende Tarif endnu 

har mange Spor, der heller ikke, iscer ikke strax, ville 

kllnne forsvinde af den nye, naar man vil undgaae 

Ubillighed." Endvidere:

„Udkastet har derfor i denne Henseende (Toldens Con- 

centrering paa et vist Antal Hovedartikler) som i andre, 

bestræbt sig for at folge en passende Middelvei, og dets 

Antagelse som Lov vil allerede føre Danmark et stort 

Skridt frem blandt de Stater, som have den paa de slin- 

deste Principer byggede Toldbeskatning."

Dette den bestaaende Toldlovgivnings, i Motiverne 

saaledes betegnede. Princip blev paa tvende Forsamlinger 

af JndUstridrivende (den ene afholdtes den 30te Septem- 

ber 1857 i Kjsbenhavn, den anden noget senere i Neu

münster) benegtet at existere, og fra begge indgaves An

dragender til Nigsraadet, som, uden at underkaste de en

kelte Toldsatser nogen Critik, gik ud paa at gobtgjøre, at 

bct forelagte Tarifudkast var en principiel Forandring af 

det Bestaaende, og androg paa, at Nigsraadet vilde fra- 

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

under Overvejelse af en sagkyndig Autoritet, saaledes at 

Principet i vor nærværende Toldlov o: efter AndragerneK 

Anskuelse, Befkyttelsesprincipet, gjennemfpres ved den til

sigtede Toldrevision.
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Denne Agitation maatte imidlertid blive uben nogen 

som helst Virkning, paa Grund af, at den hvilede paa 

et mangelfuldt Kjendskab til vor Toldlovgivnings Historie, 
ja endog rpbcde en fUldkommen Misforstaaelse af den.

Uagtet dette nu er temmelig almindelig anerkjendt af de 

JndUstridrivende, flal jeg dog her berpre de vigtigste Omstcm- 

digbeder til Oplysning af Sagens virkelige Sammenhæng.
Toldtarifen af 26de November 1768 havde, som Fplge 

af det den Gang almindelige Beskyttelsesspstem, omtrent 

150 almindelige, f o ruben 15 fint paa enkelte Steder gjcel- 

dende Indførselsforbud, samt 8 Udførselsforbud 
og omtrent 111 med Udførselstold belagte Varesorter.

Toldtarifen af 1ste Februar 1797, som aflyste den 

nævnte Tarif, havde derimod ikkUn Indførselsforbud paa 

8 Vareklasser, hvoraf nogle ikkun vare kortvarige og andre 

rene Politiforanstaltninger;aldel es ingen Udførselsforbud 

og Udførselstold ikkun paa 60 Varesorter.
At det virkelig var en Systemforandring, som iværk

sattes ved Forordningen af 1ste Februar 1797, at denne 

aldeles bryd med Beskyttelsessysternet og inbførte Frihan- 

delsprincipet, dog at Overgangen skete gradviis, udenUbil- 

lighed og Rystelse af de paagjceldende Virksomheder, vil 

blive klart af folgende Aktstykker.
Ved allerhøjeste Resolution af 2den Mai 1787 blev 

der nedsat en Finantscommission, som blandt Andet havde 
den Opgave at imderspge, om en friere Handel end den, 

som efter det da gjældende System fandt Sted, maatte 

findes fordcelagtigst for de danste Stater, samt hvorvidt 

denne ftørrc Frihed enten overalt og uben Indskrænkning, 

eller for bit Fprste kun i Henseende tit visse Steder, 

maatte vcere at bevilge og knnde bestaae ubenenten at hindre 

og skade den stprst mulige indenlandske Produktion og Vind- 

ftibelighed i det Hele ellerformindfle de kongelige Indtægter.

I den Forestilling, som Finantscommissionen derefter
3
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afgav Under 19de Mai 1796, hedder det blandt Andet: 

„Dersom Statens Næringer og de offentlige Afgifter nu 

fra ny af kande ordnes og bestemmes, da funbe det blive 
et vigtigt Spprgsmaal, om ikke al Jndfprsel og Udfprsel 
af Varer, eller kortere sagt, alle Hcmdelsrprelser, saalcenge 

disse ere i Bevægelse for at omsætte og erhverve, burbe 

lades ganske frit Lsb, og Midlerne til disse Rprelsersamt 

Prodnktet deraf alene belægges med Afgift. Statens Be

liggenhed for Handel og <5øfart, Erfaringerne om en fuld- 
fommen Frihandel, saa vidt disse fra andre Steder, s. Ex. 

Hamborg, Livorno, kunne haves, ja mange andre Omstcen- 

digheder vilde kunne synes at tale derfor. Men her ha

ves ikke frie Hænder. Efterhaanden ere Tvangslovene 
mbførte og befæstede. Efterhaanden ere Toldafgifterne 

stemvoxne og blevne nydvendige som en vigtig Hjælpekilde 

for Finantserne. Efterhaanden have Næringerne gnmdet 

sig ved Siden af Tvangen og Toldafgifterne selv, og kun 

efterhaanden synes altsaa Forandringen til mere Frihed i 

Handel at kunne indfyres. Dette forubfnt, skal Commis

sionen ikke driste sig til at gaae videre end at tilraade et 
System, hvor Forbud ophæves, Toldafgiftersammendrages og 
sættes i Forhold til Værdien af Varerne, paa hvilke de hæfte."

Den paa denne Forestilling faldende allerhpiefte Re- 

foluttoii af 3die Juni 1796, som bifalder de af Finants- 

commissionen freinfatte Grundsætninger, beordrer udarbej

det „en stlldstcendig Plan til et forandret Handels- og 

Toldsystem for Danmark og Norge."

I den Forestilling, hvormed det Vestindisk-Guineiske 

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

forelcegger de fornøbne Lovudkast til Approbation, Udtales 

blandt Andet: „Deres Majestæts Lovgivning for Landbo- 

væsenet og flere af Statens vigtigste Næringer og Indret

ninger vidner tydelig om Allerhyistsammes vise Hensigter i 

at forbinde borgerlig Frihed med Ret og Orden. Hande-
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len, denne i en Ssstat saa rige Kilde til Næring ligesom 

til Stats-Indtægter, trænger sikkert til en Lovgivning, ind

rettet efter samme Grundsætninger og samme Hensigter. Fri

hed med Orden er Hovedgjenstand for Kammerets, ligesom den 

har vceretdet for Commissionens allerUnderdanigste Forflag."

Endelig udtaler Indledningen til Forordningen af 1ste 

Februar af 1797: „Hovedforandringerne, som derved ind

fyres, og Grand ene, paa hvilke de ere byggede, ere især 

disse: Ved ældre og nyere Forbud mod Varers Jndfprsel 

eller Udfprsel have mange og vigtige Varesorter været Ude

lukkede fra Handelen ind til eller ub fra Kongens Riger. 

I lige Grad, som disse Forbud, tilsammentagne, have tvun

get Handel- og Skibsfart, have de ikke forfremmet Varers 

Frenlbringelse i Landet selv. Snmghandel er da jevnlig 

indtraadt i redelig Handels Sted, har berpvet vor Stats

kasse en Indtægt, som den kande behove, og saaledes samt 

i andre Maader virket til Skade for det Almindelige. Vi 

have derfor villet indskrænke de hidtil værende Forbud til 

saa lidet et Antal, som Vi efter Tider og Omstændigheder 

endnu have fandet muligt."

I Perioden fra 1797 til Forordningen af 1ste Mai 

1838, har der vel, ved siden af forskjellige Fremskridt, 

vceret gjort enkelte Undtagelser fra det som Regel opstil

lede Frihandelsprincip, — saaledes navnlig under Krigs

forhold, men Forordningen af 2den April 1814 hævede 

igjen de fra Krigstiden tilbageværende Forbild og Pl. af 

27de Januar 1816 hævede Udførselstolden for 9 Vare

klasser, ligesom ogsaa enkelte Lovblld i denne Periode 

havde en reen indnstriel Charakteer, saaledes Placaten af 

26de Januar 1825 til Fremme af Papirfabrikationen, — 

men disse Undtagelser vise hin, at Regjeringen ikke' har 

vceret fuldkonimen conseqvent i Systemets Gjennemfprelse.

Ved Forordningen af 1ste Mai 1838 blev Indførse

len tilladt af alle Varer, ikkun med Undtagelse af Spille
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faart, brændt Kaffe og Kaffesirrrogater og i 3 Aar af 

raffineret Sakker og (Sirup, hvorhos Udførselstolden blev 

indskrænket til 19 Varesorter, — en Sammenligning af de 

enkelte Toldsatser i Tarifen af 1797 med Tarifen af 1838 

vil ligeledes vise, hvilket betydeligt Skridt man var gaaet 

fremad paa det friere Toldsystems Bane, — hvorhos den 

Toldfrihed og de Afgiftsnedscettelser, som ved Pvivilegier 

eller allerhpieste Resolutioner indtil videre havde været 

tilstaaede Fabrikanter eller Andre, bestemtes at sk lille op

hore.

Siden 1838 er Reformen stadigt og consequent stre

ben fremad, og havde Forfatningsforholdene tilladt den 

ved Forordn, af 1838 bestemte Tarifrevision hvert tredie 

Aar, vilde dennes Fremflridt naturllgviis have gaaet ikke 

lidet hurtigere; der er nu hverken Jndfprsels- eller Ud- 

fprselsforbUd; Udførselstolden er indskrænket til 12 Vare

sorter og bortfalder aldeles ved Lov af 4de Juli 1863, 

som træder i Kraft den 1ste April d. A.; betydelige Ned

sættelser i Tolden for forstjellige Varesorter have efterhaanden 

fundet Sted, og der vil ikke i denne Periode kUnnepaavises no

gen Toldforhpielse af indnstrieltHensyn. Særlig med Hensyn 

til, at Beskyttelsestoldens Formindskelse er skreden gradvtis 

frem, stulle vi fremhæve folgende Bestemmelser. Ved Ta

rifrevisionen i 1844 nedsattes Tolden blandt Andet paa 

Agerdyrkningsredstaber, Mastiner og Porcellain, og Ud

førselstolden paa Uld blev formindsket. I 1846 hcevedes 

Tolden paa uformalede Kornvarer og Raps, hvorhos ben 

nedsattes for formalede Kornvarer. I 1847 nedsattes Tol- 

den paa flere Artikler, deriblandt paa Jernstsbegods og 

paa uldne Varer. 11850 nedsattes atter Tolden paa Ma- 

nufactumrer og paa forstjellige andre Artikler. I 1853 

nedsattes Tolden yderligere paa Mannfacturvarer og Suk

ker, og Udførselstolden formindskedes paa Klude, dog ikke 

E saa stærkt Forhold, som af Regjeringen foreslaaet, ved
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hvilken Lejlighed Regjeringen fremhævede det som en Pligts 

at være forsigtig, og ikkUn gradviis ophæve den bestaaende 

Beskyttelsestold. — I 1854 ophævedes Begunstigelsen med 

Hensyn til Indførselstolden for hvide Katuner, som ind

førtes til Trykning. — I 1857 forelagdes Rigsraadet 

førfte Gang Udkastet til den nye Toldtarif, som sanctio- 

neredes Under 4de Juli f A., og som flal træde i Krast 

den 1ste April d. A.: den indeholder, foruden en betyde

lig Forpgelse af de toldfrie Varers Antal, meget betydelige 

yderligere Nedsættelser i en Mængde Toldsatser, saa at 

Tolden med endnU mindre Grand end nu for Tiden vil 

kunne siges at forhindre eller formindfle Vareindfsrselen 

fra Udlandet.

Det vil af det her Anfprte formeentlig være klart, 

at belt indllstrielle Opposition af 1857 mob det af Rege

ringen forelagte Udkast til en ny Toldtarif, paa Grund 

af Ubekjendtskab til eller Misforstaaelse af vor Toldlovgiv- 

ning og dens Udvikling var kommen til at indtage et al

deles Uberettiget og som Fplge deraf ogsaa fUldkommen 

uholdbart Standpunkt, og af de Skridt, font fra de In

dustrielles Side senere ere gjorte, deels i Industriforenin

gen, deels i „Foreningen af 1862 til den indenlandfle 

JndUstries Fremme", vil dette StandpUnkt utvivlsomt 

kunne ansees som opgivet, saa at det kan betragtes 

som givet, atJndustriforeningen i sin fremtidige 

Behandling af Toldspprgsmaal hverken vil 

eller, med nogen som helst Udsigt til Opnaael- 

sen af et praktisk Resultat, kan indtage det indu

strielle BeskyttelsesstandpUnkt fra 1857.

Industriforeningens Standpunkt maa altsaa være et 

FrihandelsstandpUnkt, men hvilket? thi der er flere for- 

skjellige, fom leilighedsviis ere bragte i Forslag og anbe

falede, særligt som gavnlige for den indenlandfle Jndnstri.

Repræsentationen for den københavnske Handelsstand,
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Grosserer-Societetets Comite, Udtalte sig i Anledning 

af det Rigsraadet forelagte TarifUdkast i et Andragende 

til Rigsraadet, dateret den 25de Januar 1858, aldeles i 

Overensstemmelse med Regeringens og Repræsentationens 

foran betegnede StandpUnkt; den udtalte sig for det i Mo

tiverne til Regeringens Tarifudkast betegnede Princip, 

„dog," som det hedder i Andragendet, „at man ved Told- 

lovgivningen bpr tage saa meget Hensyn til Jndttstriens 

Tarv, at man vogter sig for at paalcegge den Afgifter og 

Byrder, der gjpre det Umuligt for den at concurrere.med 

Udlandet. Det finansielle Hensyn katt gjøre sig Udelukkende 

gjceldende ved Tolden paa Artikler, der Umiddelbart ere 

Gjenstand for ConsUmtion, iscer naar de ikke hyre til 

absolute Livsfornpdenheder; men ved Artikler, der 

tjene Industrien som Materiale, eller ere uundværlige Red

skaber ved dens Frembringelser, bpr der vistnok ved Told- 

lovgivningen tages Hensyn til, at den indenlandske JndUstri 

ikke indirecte bebyrdes med Afgifter, der ere ftørre end de, 

som den tilsvarende fremmede Jndnstri direkte ved Ind

førselstolden har at bære. Den indenlandske Industri kan 

vel endog fortjene i Afgiftssorholdene at stilles lidt gun- 

stigere enb den fremmede, og den turde vel i det mindste 

klmne forvente, at hvor Virkningen af en Toldsats er 

tvivlsom. Tvivlene lyses i dens Favmr, saa at ni an dog 

hellere løber den Chance, at iitbrømme den for meget end 

for lidet".

Dette Grosserer-Societetets Standpunkt varede imid

lertid ikke længere end til Aaret 1862, da det samme Ta- 

rifUdkast blev forelagt Rigsraadet. Comiteen indgik nem

lig ander 25de Febrnar 1862 med et Andragende til 

Rigsraadet, og uagtet det deri udtrykkelig udtales, at 

Grosserer-Societetet med Hensyn til Lovudkastet befinder 

sig i samme Stilling som i 1858, fremsætter det 

dog som den vigtigste Indvending mod Udkastet i dets
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Heelhed, at bet ikke har nogen ny Tendents, og ikke inde
holder nogen principiel Forandring, hvorfor der 
foreslaaes en Toldtarif efter engelsk Mønster med ikkun 13 
toldbeskattede Varegrupper med tildeels meget hpie Told
satser, netop paa Livsfornpdenheder, og med Udelukkelse 
af ethvert industrielt Hensyn; altsaa en pludselig Ophæ
velse af al Beskyttelsestold paa et Par Artikler nær, ved 
hvilke Beskyttelsestolden vilde blive Urimeligt forhpiet.

Et saadant plndseligt Spring i Toldlovgivningens Ud
vikling, der lige siden 1797 var skreden roligt frem ab,ben 
da bestemte Vei, fandt imidlertid ikke den forventede An
klang, hverken hos Negeringen, i Nigsraadet eller udenfor; 
dette vilde ogsaa have ført os ind i en aldeles uvis Frem
tid, da det vilde have aabnet Markedet for Udlandets 
Fabrikanter, uden at Markedet for vore egne Frembrin
gelser fik en tilsvarende Udvidelse. Det er derfor natur
ligt, at ikke engang „Frihandelsforeningen", som vi senere 
skalle omtale, dristede sig til at slutte sig dertil, og navn
lig derved inaatte dette Tarifforslag ansees som ihjelslaaet. 
I Øvrigt er det næppe engang berettiget at kalde en saa- 
dan Tarif en „Frihandelstarif", thi det stemmer sikkert 
langt mere overeens med Frihandelsprincip  et at lægge en 
moderat Told paa flere Artikler, end en meget hpi paa 
enkelte, thi derved fordeles Skatten naturligviis bedre og 
bliver mindre trykkende, og navnlig bpr de hpie Satser 
mindst lægges paa Livsfornpdenheder, saaledes som ogsaa 
af Grosserer-Societetet erkjendt 4 Aar tidligere, i Andra
gendet af 1858.

At Industriforeningen hverken kan eller bør 
stille si g paa dette Grosserer-Societetets, som 
det af det Anfprte sees, ikkun lidet motiverede 
yderlige Frihandelsstandpunkt, ntaa sikkert an
sees som en Selvfølge.

Under 28de Februar 1862 udgik en Indbydelse til
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Stiftelsen af en „Frihandelsforening" fra 27 navn

givne Mcend, hvoriblandt netop de Medlemmer af Gros

serer-Societetet, som havde Udarbejdet Tarifforslaget til 
Rigsraadet af 25de s. M. Efter denne Indbydelse, sam

menholdt med Motiveringen til Tarifforstaget, var det aldeles 

utvivlsomt at Foreningens Stiftelse havde den bestemte Hen

sigt at flytte, og ved et Tryk paa Regjermgen og den offentlige 

Mening gjennnem Blade og Skrifter at føge at tvinge den 
saakaldte Frihandelstarif igjennem.

Men allerede ved Foreningens førfte Mpde var det 

Program, som Indbydelsen indeholdt, væsentlig modificeret. 
Formanden betegnede det som Foreningens Opgave, at Ud

brede Kundskab og Indsigt i Frihandelens Principer, og 

i Overeensstemmelse dermed havde man affattet et Udkast 

tit Foreningens Love, som blev vedtaget; flere Medlemmer 

Udtalte sig imod et Spring i vor Udvikling; det blev be

mærket, at ogsaa Adam Smith havde fremhævet, at 

Overgangen til Frihandelen i England fluide skee langsomt 

og gradviis, og Professor Kayser, det sagkyndige Med

lem af Foreningens Bestyrelse, bemærkede, at ogsaa han 
meente, at Over g an g en burde skee paa denMaade, 
at der fastsattes en Periode, i hvilken Beskyt

telsen gradviis skUlde aftage; i samme Retning 

fremkom forskjellige Udtalelser paa Foreningens 2bet Mpde, 
den 15de April.

Vi skillle aldeles see bort fra forskjellige betydelige 

Svingninger i Frihandelsforeningens Standpunkt, somlei- 

lighedsviis have aabenbaret sig, saameget mere som disse 

udfprligt ere paaviste andetsteds og navnlig i det af „For

eningen af 1862 til den indenlandske Industries Fremme" 

udgivne Tidsskrift, og gaae over til det Standpnnkt, som 

Frihangelsforenmgen staaer paa i Henhold til dens Andra
gende til Rigsraadet af 28de April 1863.

Foreningen Udtaler sig i dette Andragende saaledes
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„Vi vilde have anseet det for den rette Vei, om Regerin

gen i Tillid til Frihandelens befrugtende Kraft og hele 

velsignelsesrige Indflydelse havde Udarbeidet et Udkast, der 

grUndlagde Tarifen alene paa fiscale Hensyn, ophævede de 

beskyttende Toldsatser og lagde det Belsb^ som stal ind

bringes ved Tolden, paa faa Hovedartikler, saa at Oppe- 

bprselen og Controllen funbe simplificeres saa meget som 

muligt, om der end opgaves Noget af det Belpb, som 

Toldstatten hidtil har indbragt." — „Uagtet Artiklerne: 

Sukker, Caffe, Thee, Tobak, Brcendeviin og mibre Drikke

varer meget vel kunde taale en betydelig Forhpielse, uden 

at Forbrnget væsentlig vil aftage, stjynt mange af dem 

langtfra ere saa hpit beskattede, som i andre Lande, og 

uagtet vi antage, at en Tarif, Udarbejdet Udelukkende ester 

fiscale Hensyn, ogsaa her paa den bedste Maade vilde 

fremme Handelens og JndUstriens Interesser, have vi dog, 

i Betragtning af den Modstand, der har viist sig imod at 

lægge hele det Toldbeløb, hvorfra de vorige Artikler be

fries, over paa disse faa faregrupper, troet det hensigtsmæs

sigt at foreslaae, at den Deel af Indtægterne, som ikke 

tilvejebringes ved en Forhsielse af Tolden paa de nævnte 

Artikler, skaffes tilveie ved i en kort Overgangspe

riode at lægge en Vcerditold (efter det til Vejledning 

fremsendte Tarifndkast 5 pCt.) paa forarbejdede Va

rer". „Vi tillade os nu at anbefale til det hpie Rigsraad 

en Tarif, flyttet paa de Principer, der have ledet os ved 

Udarbejdelsen af det medfølgende Udkast, og nære den 

Overbeviisning, at Handel og Jndilstri ville Udvikle sig, 

naar en saadan bliver gjcnnemført, og at Forbruget vil 

stige saaledes, at det om kort Tid vil blive muligt, nd en 

finantsielt Tab ganske at afstaffe Vcerditolden." En saa

dan ny Toldlov anbefalede derhos Foreningen til at trcede 

r Kraft den 1ste April 1864. Dette turde dog vistnok siges 

at gaae et betydeligt Skridt Ud over, hvad Forman-

.i-W— V
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den ved Foreningens Stiftelse havde angivet som Opga

ven, nemlig, „at Udbrede Kmrdskab og Indsigt i Frihande
lens Princip er".

Ved dette Andragende har saaledes Frihandelsforenin

gen opgivet det af Professor Kayser indtagne Standpunkt, 
der med Grand maatte antages den Gang ogsaa at vcere 

Foreningens, nemlig „Fastsættelsen af en Periode, i hvil

ken Beskyttelsestolden gradviis stalde aftage", og i dets 

Sted foreslaaet en kort Overgangsperiode, i hvilken Tol

den, — Uden Hensyn til Størrelsen af den deri indeholdte 

Beskyttelsestold for de forskjellige JndUstri-, Fabrik- (og 

Haandvcerksvarer, — skUlde fastsættes til 5 pCt. paa for
arbejdede Varer i Almindelighed.

Efterat Frihandelsforeningen i det 1ste Hefte af For

eningens eget Tidsskrift har erkjendt, „at Frihandels-Prin- 

cipet med mere eller mindre Skarphed og Klarhed er bleven 

fastholdt som Endemaal lige fra 1797, og at det gjen- 

tagende er Udtalt saavel af Regeringen som af Repræsen

tationen, at Beskyttelsen kmr er provisorisk og efterhaan

den bpr bortfalde", faaer dette Foreningens seneste Forslag end 
mere en hsist vilkaarlig Charakteer, og den Rystelse og 
Usikkerhed, som en saadan plUdselig Forandring i de be

stallende Toldforhold vilde ubøoc paa vore Industri-, Fa

brik- og Haandværksforhold i sin hele Almindelighed, er 

af en saadan NatUr, at vi holde os overbeviste om, at 

der ei heller vil kunile blive Spprgsmaalom, at 

JndUstriforeningen skulde kUnne stille sig paa 

dette Frihandelsforeningens Standpunkt.

Men selv Fastsættelsen af en Periode, i hvilken Be- 

styttelsestolden gradviis skulde aftage, — en Foran 

staltning, som Rigsraadets Tarifltdvalg, ifølge Betcenknin 
gen af Ilte April 1862 synes at ansee som gavnlig, — 

vilde ikkun daarligt svare til Hensigten, idet en saadan 

vilkaarlig bestemt Frist ikke vilde fuime unbgoae at give en
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Industrigreen en Beskyttelse, ben muligt ikke behøvede, en an

den en, der varede længere end fornpdent, medens Fristen 

kUnde blive Utilstrækkelig for andre, muligt endog for de 

betydeligste Jndnstri-, Fabrik- eller Haandvcerksvirksomhe- 

der i Landet; altsaa vilde den netop fremkalde Ulighed og 

Ubillighed og muligt endog voldsomme Rystelser i de for- 
skjellige paagjceldende Virksomheder samt Tab af Capi- 
taler, der ikke let vilde faae Tid til at spge anden An
vendelse.

Vi holde os derfor overbeviste om, at Indu

striforeningen ligesaa lidt vil kUnne vcelge 

dette, de saakaldte moderate Frihandelsm cends 

Standpunkt, og det saa meget mindre, som det nærmest 

var dette. Industriforeningens Handelsudvalgs Mindretal 

indtog ved Toldsagens Behandling i 1862, da dets Udkast 

til en Udtalelse til Rigsraadet blev forkastet af Generalfor

samlingen den 16de April s. A.
Efterat vi saaledes have paaviist, af hvilke Grnnde 

JndUftriforeningen ved Behandlingen af Toldspprgsmaal 

formeentlig hverken vil funne stille sig paa det industrielle 

Beskyttelsesstandpunkt af 1857 eller paa Grosserer-Socie

tetets, Frihandelsforeningens eller de saakaldte moderate 

Frihandelsmcends Standpirnkt, ligger det formeentlig klart, 
hvor vel begrundet den paa Foreningens Generalforsam
ling den 16de April 1862 tagne Beslutning var, idet den 

den Gang vedtagne Udtalelse til Rigsraadet, ihvorvel i en 

mindre heldig Form, indtog det for Jndnstrien aldeles be

rettigede, praktiske og holdbare Standpunkt, nemlig den 

b est a aende Told lovgivnings, som er en gradv iis og 

deelviis Ophævelse af den i Toldtarifen endnu 

indeholdte Beskyttelsestold, uden Ubillighed og 

voldsomme Rystelser for de paagjceldende Virk

somheder saaledes, at Toldafgiften efterhaanden 

kan blive hovedsagelig finantsiel.
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Dette den bestaaende Toldlovgivnings Frihandelsstand- 

pUnkt, der til Dato har været fastholdt saavel af Rege

ringen som af Repræsentationen, og som Udtrykkelig til- 

traadtes af Grosserer-Societetet Under 25de JanUar 1858, 

— men opgaves af samme Under 25de Februar 1862, da 

nogle Grosserere pludselig opdagede, at det. Handelen og 

JndUstrien trængte til for at blomstre, var en engelsk 

„Frihandelstarif", — er saa retfærdigt og billigt, at det 

formeentlig ogsaa burde funne tilfredsstille Handels- 

standen.

Det er nemlig, som bekjendt ikke Handelsmanden, men 

forbrugeren, som betaler Tolden, og saa lcenge Toldaf

giften er Wdvendig for Finantserne, er det Utvivlsomt 

netop i Forbrugernes Interesse, at denne lægges med et 

mindre Belpb paa flere Vareartikler, fremfor med et saa 

meget hpiere Belpb ikkun paa enkelte, navnlig naar disse 

ere Livsfornsdenheder. Naar, som hos os. Toldafgiften i 

det Hele er saa moderat, at der ikke kan være Tale om, 

at Indførselen af Varer fra Udlandet derved forhindres 

eller formindskes, kan Handelsstandens Fordring paa Op

hævelse af Tolden paa forfkjellige Artikler, — efter, Gros

serer-Societetets Tarifforslag paa saa godt som alle Fabri

kata strax, men efter Frihandelsforeningens Tarifforstag 

førft efter en kort Periode, i hvilken Tolden for disse 

ikkun sklllde vcere 5 pCt., — derfor fim o ære begrundet i 

et reent personligt Bekvemmelighedshensyn, der, saa lcenge 

Tolden oppebæres af nogle Varer, dog langtfra vil knnne 

faae en saa stor Betydning, som af Handelsstanden antaget. 

Men at ophæve Tolden hos os paa fremmede Fabrikata, 

forinden en tilsvarende Indrømmelse gjsres i de Lande, 

som ere Marked for vore egne JndUstri-, Fabrik- og Haand- 

værksfrembringelser, vilde Utvivlsomt være at gaae langt 

videre til Skade for disse Virksomheder, end et Hensyn til 

Handelsstandens Bekvemmelighed paa nogen Maade kan
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retfærdiggøre. Enhver Told paa et saadant Fabrikat, 

som ogsaa er Gjenstand for Tilvirkning her i Landet, er i 

Dvrigt ikke at betragte som en Beskyttelsestold, idet en lav 

Afgift paa en saadan fremmed Vare hidtil, og med fuld

kommen Fpie, knn er bleven betragtet som en billig Kjen- 

delse, den fremmede Fabrikant bvr erlægge for at opnaae 

Afsætning paa vort Marked og deeltage i ßoncurrencen 

med vore egne Fabrikanter og Haandvcerkere, og forFor- 

brUgerne bliver det dog formeentlig Uden Betydning, om 

de svare deres Andeel til Statens Fornødenheder i Form af 

Told saavel paa Fornpdenhedsartikler som paa Fabrikater, 

eller det samme Belpb, deelt i Told paa Fornydenhedsar- 

tikler og t. Ex. en Indkomstskat; Forhold, som det ikke synes, 

at vore Frihandelsmcend af 1862 hidtil have gjort sig 

klare.

Der staaer nu fun tilbage at formulere den Foran

dring i Industriforeningens Love, som efter det Udviklede 

maa ansees nødvendig.

I Lovens § 18 hedder det:

„Hund el s nd val g et behandler alle Handelsspprgs- 

maal".

Jstedenfor denne Pastls foreslaaes indsat:

„Told- og Handelsndvalget har i Industri-, 

Fabrik- og Haandvcerksdriftens Interesse stadig at hen

vende Opmærksomheden paa de bestaaende Told- og Han

delsforhold, og ved forestaaende. Forandringer i Toldlov

givningen og Toldtarifen navnlig at vaage over, at det af 

Regjeringen betegnede Princip, der ligger til Grand for 

denne Lovgivnings .Udvikling i dette Aarhnndrede, ikke 

forandres."
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Industri-Tidende.

Den af A. S te en berg Udgivne „Jndilstri-Tidende"', 

har med indeværende Qvartal paabegyndt en ny Ncekke 

med 1ste Bind Rr. 1 og de fem fyrste Bind ere 

saaledeZ afslnttede som fyrste Række. Denne Række viser, 

at Bladet, der har existeret siden 1860, har Undergaaet 

flere Forandringer, hvilke dog ere ligesaamange Udvidelser 

og Forbedringer, og Udgiveren har maaskee netop ved 

disse Udvidelser begaaet den Feil, at Værket tilsidst blev 

for kostbart, at det niaaskee med nogen Rette kan antages, 

at det i den Heilseende ikke saa ganske svarede efter vore 

Forhold. Et technisk Tidsskrift er i sig selv et temmelig 

bekostelig Blad for Udgiveren, navnlig naar det leverer 

lithographerede Planer, og det maa derfor spge at trække 

Massen af Haandværkere og Fabrikanter til sig, da dets 

PUblikUm ellers vil blive meget for lille, men skal dette 

opnaaes, er det paa den anden Side ogsaa nødvendigt at 

Prisen stilles noget lav. I hvor meget man derfor maatte 

paast'Mne de betydelige Forbedringer, der for et Aar siden 

bleve foretagne med det omhandlede Blad, var det dog er 

Usandsynligt, at disse neppe i Længden ville betale sig, 

ilavnlig fordi der samtidig maatte indtrcede en betydelig 

Priisforhpielse. Dette har da ogsaa viist sig (nden Tvivl 

har de nuværende Ulykkelige Krigsforhold heri den stprste 

Skyld), og Udgiveren har derfor fra indeværende Qvar-
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tals Begyndelse fundet sig foranlediget til at lade nogle 

Forandringer indtræde, som vi ansee for meget heldige og 

vel skikkede til at forskaffe „Industri-Tidenden" en mere 

almindelig Udbredelse.

„Industri-Tidendens" Indhold er deelt i forskjellige 

Afdelinger. De forreste Spalter indeholde i Reglen al- 

meeninteressante Emner, der ligge JndUstrien nær. Ho

vedafdelingen er den techniske Deel, til hvilken hyrer den 

med hvert Nr. følgenbe lithographerede Plan, der indehol

der Afbildninger af de omhandlede mekaniske Gjenstande. 

Dernæst leveres Afhandlinger, der augaae technisk Chemi, 

Bygningsfagene, Landbodrift osv. I det Hele taget maa 

det siges, at Indholdet i Reglen er valgt med Skjsnsom- 

hed og saavidt muligt saaledes, at de vigtigste af vore 

Haandvcerks- og Fabriksfag der findes mere eller mindre 

omhandlede. De indtraadte Forandringer augaae saaledes 

ikke Indholdets Tendents, men bestaaer væsentlig kun deri, 

at Bladet nu ndgaaer ligesom tidligere hver anden Uge 

istedetfor at det indtil dette Qvartals Begyndelse Udgik 

hver Torsdag. Vi ansee, som foran bemærket, denne For

andring for meget heldig, thi herved er det blevet muligt 

at nedsætte Prisen til 9 Mk. aarlig eller 36 Sk. Qvarta- 

let, en Priis der maa siges at være ganske Ualmindelig 

lav. Vel er Indholdet herved formindsket, men heraf 

fplger netop ogsaa, at der vil blive anvendt et saameget 

strengere Valg med Hensyn til det Stof, fom benyttes.

Idet vi saaledes have tilladt os at henlede Medlem

mernes Opmærksomhed paa den fremtidige Fortsættelse af 

„Industri-Tidende", anbefale vi paa det Bedste det nævnte 

Blad til al mulig Velvillie, Uden hvilken det ikke vil kunne 

naa den stprste Udbredelse, som man paa Gnmd af det 

almeengavnligc Formcral maa vnske det.
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