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Om Nederlags rått.

När {nom en Nation nåringarne utbildat sig och vun¬
nit bestånd, uppkommer af sig sjelf utrikes handeln att
besörja a.fsåttning af national-productionens öfverlopps.
ämnen, samt att i utbyte deremot anskaffa de utländska
ämnen, som kunna vara af nöden för inhemska con-
sumtionen. Utländska handeln blir på sådant sått nyttig
ej allenast för inhemska producenter, hviika få försälja
sina natur- och konst-alster, utan ock för inhemska con-

sumenter, hvilks erhålla tillgång på de utländska varor
de behöfva för sina förbrukningar: den gagnar jemvål i
det afseendet att då handeln fordrar en mängd arbeten,
måste vid dess utvidgande flere arbetsbitråden åskas,
då den blir en försörjnings utväg för en del af natio¬
nens folkmängd: i den samma användas ock capitaler,
hviika gifva vinst hvaraf enskild och ej sällan nationel
rikedom tilldanas. Ju högre national välståndet igenom
utvidgadt åkerbruk, högt drifne förädlingar samt liflig
inrikes omsåttnirg stigit, desto flere capitaler blifva sy-
alolösa inom Nationen: de användas då i den utrikes

A



handeln, hvarest de gifva en inkomst, som ofta skulle
saknas hemma; man inskränker ej vidare handeln till
allenast utförsel af inhemska, införsel af utländska varor,

lempade efter nationens egna behof: man utsträcker den
till omfattning af utländska nationers omsättningar sins
emellan; och i alla fall kunde man tillägga denna handel
benämningen af Internationelle. Af internationelle handel
skulle åndteligen kunna vara 2 slag, det ejia Nederlags-,
det andra Fragt-handel. — Åmnet för denna Äcademi-
ska Afhandling skall blifva att meddela några upplysnin¬
gar, i synnerhet hemtade ur vår Svenska h md eis lag fa.
renhet, om den förstnåmde, eller Nederlagshandeln. Det
är sannt att redan år 1772 af då varande Jur. oeeon. et
Comm. Adj. Christer Berch här vid Äcadetnienbiifvit
utgifven en sådan under titel: Om Nederlags Rått i Sverige,
hvadan ytterligare forskning derom kunde synas min¬
dre nödig; likväl och som efter sedan den tiden inträf¬
fade commerciella förhållanden Lagstiftningen i denna
del i mårkelig måtto biifvit förändrad; och åmnet i sig
sjelft utan tvifvel år af vigt; så har jag ej tvekat att
egna detsamma min uppmärksamhet samt framställa hvad
jag dérom iehemtat, under förhoppning att Låsaren med
skonsamhet torde bedömma en i Lagfarenhetens mång¬
sidiga studium ännu nybegynnande yngling? första försök.

Med Nederlags rått förstås den frihet, i kraft hvar-
af de till en Handels ort ankomne utländska vafor få,
uti vissa under offentlig uppsigt varande bestämde för¬
varingsrum, till någon tid uppläggas, utan att derföre
betalas Tuliafgift om de återuttagas och reexporteras,
men vidkännas sådan afgifc 0111 de användas till inrikes
eonsumtions handeln. JNederlagshandel, ehuru af någon
likhet med Tran«ito handel, skiljer sig ifrån densamma
deruti att den sednare besörjer varors förande igenom
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ett Tand , utan att de derstådes uppläggas eller föryttra®,
oeh utan att landets köpman hafva tillfälle till någon
proprie handel der vid. Nederlagshandeln kan bjifva utaf
vigc för en Nation, om sådane handels conjuncfcurpjr in*
träffa, att inom Nationens område b.eqvåmligen kunna
uppläggas varor, i afvagtan på förmånlig afsåttnings lågen¬
het. Åro Nationens egne köppiån godsägare, kunna de
då göra betydlig handelsvinst dervid: vore de ock .en¬
dast hämmande handlandes commisionårer, tillflyter dem
åtminstone ett arfvode för besväret der före. Nationen
kan ega fördel deraf, dels medelst de vinster de enskildr
te köpmännen på sått sagdt år erhålla; dels de.rföre atjb
byggnads mate.iaiier nyttjas till nederlags magasinerne*
dels att arbetare, förmån, uppsyningsmån, tn. fl. dervid
sysselsättas och försörjas, dels åndteligen derigenom att
tillråckiiga upplag bildas och finnas innom national om¬
rådet tillgångelige för Nationens egna consumtions b.ehof.
Staten kan vinna dervid genom de lindriga afgifter som
erlåggas, hvilka vål meråndels åtgå för den nådiga upp-
sigten, men dock, om nederlagshandeln år stor, lemna
något öfverskott till Stats inkomsternes förmerande. Den
-hufvudsakeliga faran vid nederlagsbandels drifvande
skulle vara, om den droge till sig capitaler ifrån de an¬
dre inrikes nåringarne, så vida de af dem voro i behof:
jemvål ock om den föranledde afsåttningsberedande på
medtåflande Nationers producter, med minskning i af-

' sättning på Nationens enahanda egna.

Ifrån åldre tider år föga upplysning att nederlags-
fatt funnits till. XXXI. Kpm B. St. L. stadgade att "thet
gotz som klådhe ock annat tholikt som Gåste ock Bya¬
man in till Stadhin föra, Thet mågho the åter bort föra
ätt saaklöso, ån the thet eigh sålia få"; men håraf in¬
hämtas ej om någon lindring åtnjöts i Tullafgifter för så-



dant åter utförande gods, icke heller om vissa ställe«
varit anordnade till uppläggande af det gods, som åter-
utfördes : ty klädehus/'hvarest Gåst skula gotz sitt skipa*
XXXIII. Kpm. B. St. L. in pr. var säkerligen ej annat
ån hvad vi kalle Packhus, jfr. Norrk. Beslut 1604. $. 9. in
ßne, HandelsOrdn. 12 Oet. 1617. §. 13. Den äldsta författning,
hvilken handlar om Nederlag, torde vara Kongl. Pl. frijt
Nederlagen i Gotheborg angående, af d. i<3 Sept. 1633, till sina
bestämmelser nära nog öfverensståmmande med hvad i
sednare tider medgifvet år, undantagande att nederlags
godset fick hållas i hvad hus godsegaren ville jf. 2. hvar-
af ock följde åtskillige andre föreskrifter i anseende till
bevakningen, ån som nu åro gåilande. Så förunnades
Stockholm nederlagsfrihet på Salt Kongl. Pl. 18 Jul. 1617:
sedan nederlagsfrihet för Carlscrona Kl St. 13 Jul. i6pz<:
hvarefcer nederlags författningarna blifvit talrikare. Lik-
vål år det först i sednaste tider, som lagstiftningen hos
oss i detta åmne blifvit utbildad och fullkomnad. Fran¬
ska Revolutionskrigen och de skakningar derigenom upp-
kommo föranledde redan till stor del Nederlags Författ-
ningarne 22 Maji 1794 och 7 Febr. 1803, men det af Frank»
rikes Kejsare Napoleon antagne och Europeiska Na.
tionerne med våld påtrugade så kallade Continental Syste¬
met gaf i synnerhet anledning till nederlags handelns be¬
tydliga utvidgande hår i Sverige, som genom sitt gern
graphiska läge midt emellan England samt Ryssland och
norra Tyskland erbjöd stora fördelar för denna slags
handel, som reglerades genom K. F. 3. Maji 1313 och K.
K. 24 Nov. s. 3.) hvilka dock I vissa delar blifvit ändra¬
de genom K K. 12 Jan, 1820. Hårtill har ock kommit,
att allmänna Verldshandeln vid denna tid och sedermera
kommit i den ställning att den åskat de hjelpemedel för
stora Speculatipners utförande, som Nederlags inråttniö-
garne ensamt kunna erbjuda.
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Nederlags Författningarne hafva fästat afseende pä»
i) de Personers nationalitet för tivilkas rakning det tiH
hederlag ankomne godset inkommit, och i allmänhet för»
unnat nederlags rått endast åt Svenske mån; och år det
tillåtet importearen att genom skriftélig förpantniog un»
der nederlags vilkor öfverlåta godset åt inländsk man.
Huruledes Utlänningar åtnjuta denna rått namnes i 4.
mom. hår nedanföre. 2) Skeppens nationalitet med hvil¬
ka varorna inkommit; så att i allmänhet nederlags rått
ej åtnjutes utan under vilkor af deras införande å Svenskt
eller behörigen såsom sådant nationaliseradt skepp: hvar»
till vidare kommer fartygens byggnadssätt och storlek»
så att nederlagsrått ej får njutas å gods inkommet å an¬
dra ån dåckade Svenska eller Utländska af mindst 25
lästers drågtighef, undantagande Salt, Spanmål och Hata*
pa; K. K. 22 Dec, isi8• o. 14 fjfun. 1822. y~) Varornas be*
skafFénhet. I allmänhet år val egentel. afseende gjordfc
å sådane varor, hvilka, dels för det de kunna behöfva*
till inrikes consumtion, dels för det de kunna vinna så-
ker »fsåttning utomlands, åro måst förmånliga, såsom
Salt, Spanmål och Hampa, och dem der före nederlags
rått förunnadt: Kongl. IVIajrt år dock förbehållet att på
«årskildta underdåniga ansökningar bevilja ytterligare ne¬
derlagsfrihet, både i afseende å varorne och andra o"m-

•itåndigheter, om skål dertill finnas. Nederlagsfrihet för
Spanmal var medgifven redan medelst K. F. 16 Martti
rj4i: för Salt genom Com. Coli. K. 29 Maji 1742, dock att
det var hemtadt på inländskt skepp directe från produ»
c-tionsorten: för Eatnpa och Lin till följe af 26 $. Res, St.
B. ijsz* dock att för hvarje gång åtnjutas på allenast ett
års tid, • För Vin hade ock varit allmän nederlagsfrihet,
»en blifvit indragen: dock enl. K. F. 21 Oct. 1774 skulle
når vinet reexporterades den derföre vid införseln er-
lagda Tullen åcergifvas. 1 öfrigt göres skillnad emellan



dant åter utförande gods, icke heller om vissa ställe*
varit anordnade till uppläggande af det gods, som åter-
utfördes: ty klädehus/'hvarest Gast skula gotz sitt skipa**
XXXIII. Kpm. B. St. L. in pr. var säkerligen ej annat
ån hvad vi kalle Fackhus, jfr. Norrk. Beslut 1604. Jf. 9. in
finc, HandelsOrdn. 12 Oet. 1617. jf. k. Den äldsta författning,
hvilken handlar om Nederlag, torde vara Kongl. PI. frije
Nederlagen i Gotheborg angående, af d. 16 Sept. 1633, till sina
bestämmelser nära nog öfverensståmmande med hvad i
sednare tider medgifvet år, undantagande att nederlags
godset fick hållas i hvad hus godsegaren ville Jf. 2. hrar>
af ock följde åtskillige andre föreskrifter i anseende till
bevakningen, ån som nu åro gällande. Så förunnades
Stockholm nederlagsfrihet på Salt Kongl. Pl. 18 Jul. 1687:
sedan nederlagsfrihet för Carlscrona KL St. 13 Jul. 1692-:
hvarefcer nederlags författningarna blifvit talrikare. Lik¬
väl år det först i sednaste tider, som lagstiftningen hos
oss i detta åmne blifvit utbildad och fullkomnad. Fran¬
ska Revolutionskrigen och de skakningar derigenom upp-
kommo föranledde redan till stor del Nederlags Författ¬
ningarne 22 Maji 1794 och 7 Febr. 1303, men det af Frank*
rikes Kejsare Napoleon antagne och Europeiska Na.
tionerne med våld påtrugade så kallade Continental Syste¬
met gaf i synnerhet anledning till nederlags handelns be¬
tydliga utvidgande hår i Sverige, som genom sitt geo>
graphiska läge midt emellan England samt Ryssland och
norra Tyskland erbjöd stora fördelar för denna slags
handel, som reglerades genom K. F. 3. Maji 1313 och K.
X 24 Mw, s. J., hvilka dock 1 vissa delar blifvit ändra¬
de genom X K. 12 jfan, 1820, Hårtill har ock kommit,
att allmänna Verldshandeln vid denna tid och sedermera
kommit i den ställning att den äskat de hjelpemedel för
stora Äpeculatipners utförande, som Nederlags inråttmn-
garne ensamt kunna erbjuda.
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Nederlags FårfaUningarne hafva flätat afseende p|»
i) de Personers nationalitet f6r hvilkas rakning det tfH
hederlag ankomne godset inkommit, och i allmänhet för¬
unnat nederlags rått endast åt Svenske mån; och år det
tillåtet importeuren att genom skriftélig förpantniog un¬
der nederlags vilkor öfverlåta godset åt inländsk man»
Huruledes Utlänningar åtnjuta denna rått namnes i 4.
mom. hår nedanföre. 2) Skeppens nationalitet med hvil¬
ka varorna inkommit; så att t allmänhet nederlags rått
ej åtnjutes utan under vilkor af deras införande å Svens kt
eller behörigen såsom sådant nationaliseradt skepp: hvar»
till vidare kommer fartygens byggnadssätt och storlek»
så att nederlagsrått ej får njutas å gods inkommet å an»
dra ån dåckade Svenska eller Utländska af mindst 25
listers drågtighef, undantagande Salt, Spanmål och Hana¬
pa; K. K. zz Dec, 1818' o. 14 Jan. 1822. 3) Varornas be¬
skaffenhet. I allmänhet år vål egentel. afseende gjordfc
I sådane varor, hvilka, dels för det de kunna behöfva#
till inrikes consumtion, dels för det de kunna vinna så-
ker afsåttning utomlands, åro måst förmånliga, såsom
Salt, Spanmål och Hampa, och dem derföre nederlags
rått förunnadt: Kongl. Maj:t år dock förbehållet att på
sårskildta underdåniga ansökningar bevilja ytterligare ne¬
derlagsfrihet, både i afseende å varorne och andra o"m-

Ktåndigheter, om skål dertillfinnas. Nederlagsfrihet för
SpanmSl var medgifven redan medelst K. F. 16 Martti
rj41: för Salt genom Com. Coli. K. zp Maji 174z, dock att
det var hemtadt pa inländskt skepp directe från produ-
ctiotisorten: för Hampa och Lin till följe af z6 $. Res. St.
B. iyj2t dock att för hvarje gång åtnjutas på allenast ett
års tid, För Vin hade ock varit allmän nederlagsfrihet,
■nen blifvit indragen: dock enl. K. F. 21 Oct. •1774 skulle
når vinet reexporterades den derföre vid införseln er-

lagda Tullen åcergifvas. I öfrigt göres skillnad eruellan
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i Rtket till förbrukning tillåtne eller förbudne varor.
4) Orterne. Alla Rikets StapelStåder i gemen njuta
nederlags rårt å de i håstföreg. mom. nämnde artiklarna
Salt, Spamnål och Hampa, enår de för inländsk inans
räkning inkommit med Svenskt skepp. Stockholm år
dock berättigade till ständig nederlags fi i het tor alla ined
Svenska fartyg inkommande, till export handel rjenliga
produeter från hamnar i Östersjön, ehvad de år o till in¬
försel förbjudne eller ej, undantagandes Bran vin, samt i
öfrigt för alla utländska varor, från hvilken ort som håls t,
enår de åro tjenliga till reexport på Westindien och
America; men njuter endast tills vidare sådan frihet för
i allmänhet tillåtne varor, enår de ägas af Svenska köp¬
män, ehvad de inkommit på Svenska eller utländska far¬
tyg. K. K. 12 Jan.'ig2o; Kyska handeln har der ock ne-
derlagsrått för varor, tillhörige Ryske undersåter och
införde med Svenska eller Ryska skepp. Add. Art. ig'7.—
Strömstad eger nederlag för till införsel tillåtne varor,
som med Stadens egna fartyg utifrån införas. K. B. j
April i$2z. Götheborg, Landscrona och Carlshamn haf-
va den vidsträcktaste friheten; ty der få införas och på
nederlag uppläggas så val hit till riket i allmänhet till
införsel tillåtne, som ock otillåtne varor, inkommande
med Svenska eller utländska skepp, vare sig för inhem-
ske måns räkning eller utlänningars. 5) Afgifter. Re¬
dan ifrån våra äldsta nederlags stadgar bafva afgifterne
vid denna handel varit obetydlige, emedan dess föremål
år mera att uppmuntra ett nyttigt närings företag ,ån a,tt
skydda den inhemska industrien och skaffa Kronan in¬
komster. Afgiften benämnes Recognition och utgör, hvad
angår tillåtne varors uppläggning, I proc. af deras vär¬
de, vid deras uttagande och export likaledes £ proc.;
-fcvad åter angår otillåtna varor, vid uppläggning i och
vid deras uttagande och export likaledes 1 procent: ut-
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taga« tillåtna varor, för att inom landet afcåttas, beta*
las derföre Tull, under iakttagande af både ProduktPla-
catet och Skeppsfrihets reglementen: ooh i ig20 års för¬
fattning för Stockholm meddelas den föreskrift, att då
nederlagsgods utföres, bor, innom lempelig tid, till Tull-
Directionen aflemnas bevis att de på utländsk ort blifvit
lossade. 6) Tiden, hvarunder gods får på nederlag hål¬
las, var efter de äldre författningarne bestämd till 1 högst
5 år, då det antingen borde förtullas eller reexporteras.
Nu mera år ingen viss tid bestämd, allenast .<åges det i
18 »3 års författning att ny nederlags recognition skall
erläggas om varan förvaras öfver a:a året; och skall
denna afgift sedan förnyas hvarje år, i anseende till be¬
sväret med bevakning, bokföring ni. m., och detta, som
i böljan, 1820, ej var medgifvet Stockholm vid begag¬
nande af dess utvidgade nederlagsfrihet, blef jemvål för-
unnadt denna Stad genom K. K. 30 Julii 1323. För de
varor, som uttagas till inrikes salu, räcker nederlagsti¬
den ej mar ån 3:ne månader i så måtto, att uttagas dö
sednare, skall Tullafgiften betalas med tillökning af 4
procents nederlags ranta, för all den tid de derutéfver va¬
rit på nederlag; med undantag af Salt. Men för Stock¬
holm åter år föreskrifvet att sådane varor, hvarå Sta¬
dens handlande nederlags frihet förut varit förunnad, icke
må utöfver ett år, råknadt från den dag de till upptåjgg-
tiirg angå fyos , på nederlag qvarblifva, under påföljd att
vid deras förtullande en med 25 proc. ökad Tullafgift bör
erläggas. 7) Bevakningen i och för nederlagsbandelns
skull består deri, att vissa Magasiner åro utsedde, hvarl
nederlags godset bör förvaras, tills det uttages antingen
till inrikes afsåttning eller till export: och att sårskild
tillförordnad nederlags inspection eller ordinair tullbetje-
ning håller tillsyn deröiver att nederlagsfriheten ej miss-
brukas, så att antingen iurendrågeri eller tullförsnillning
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befrämjas. Sådane rnagasmer anskaffas af HandelsSo-
cietet.en på sråilet, dock ej annorstädes ån der Tull-sty¬
relsen det tillåter: och uthyrasde sedermera åt dem som
vilja sig deraf begagna. För controllens lättande böra
särskilde sådane magasiner vara för fSrbudtia varor, för
varor hvarföre ofri tull betalas, för varor hvarföre fri
tull erlägges; dock få stundom, under vissa vilkorpå ne¬
derlag inkomne, tillåtne, fri tull åtnjutande varor hållas
under egarens eget förvar. Och når nederlagsgods ifrån
magazinet uttages till utförsel, förtullning eller inrikes
afeår.dning, får sådant ej ske utan i ostyckade Grors qua»'
titeter, hela Fastager, Packor, Balar &c. Angelägenhe¬
ten fordrar vid detta alt att ej något ur nederlags maga¬
sinet må utpractiseras eller åtkommas utan Bevaknin¬
gens vettskap. En nyckel dertiil innehafves af Tull-
uppsyningen eller Nederlags-inspectoren, en annan af
godsegaren: på det att den ene ej må komma in i ma¬
gasinet utan att den andre vet deraf och år följaktig att
tillse, det gods ifrån magasinet ej utpractiseras eller dit
insmyges. Och som åtskilligt gods år af den besksffen-
het att det låtteligen kan förderfvas och skämmas, omdet ej tid emellan efterses och vårdas; så år det gods¬
egaren efcerlåtet att sålunda efterse och vårda det, enår
han derotn tillsäger Bevakningen och någon densamma
tillhörande person honom derunder beledsagar, att tillse
det intet underslef eller orått dervid må föröfvas.



Rättelser och Tillägg.

Pag. a. rad. 29. efter ordet Tullafgift tillågges: och andra der»
med förenade afgifter,

— 4. — 30.' efter 1820. tillägges K. K. 19 Det. 1827.
— 5. — 14. står 25. läs 15.
— 6. — 15. efter K. K. 12 Jan. 1820 tillägges: Stockholm

har ytterligare fått den sig tillagde nederlags
rätt utvidgad pl sätt straxt här nedaiiförc
namnes.

— — 20. efter April 1822. Stockholm &c.
— —. 30. rättas sålunda: Afgiften benämnes Recogniiion,

som vid inkommande och utgående är likä,
neml. ~ procent af varuvärdet, ehvad] god¬
set är till inrikes förbrukning tillåtit eller ej)
recognitionsfritt år dock StapelStådérnes stän¬
diga Salt upplag, hvarom jfr. K. B^B. 18 Maji
1774, 1 Febr. o. 7 Ang. 1781. m. fl.

— 7, rättas sålunda, 6) Tiden hvarunder gods får hål.
las på nederlag var efter de äldre forfattnin-
garne bestemd till 1 högst 5 år, dådet an¬
tingen borde fortullas eller reexporteras. Nu
mera år ingen viss tid utsatt, allenast såges
det att ny inkommande recognition skall er¬
läggas om varan forvaras oiver 2:dra året;
och skall denna afgift sedan fornyas hvarje
år nederlags rätten begagnas, i anseende till
besväret vid bevakning, bokföring & c. Stock¬
holm äger håruti lika rått med de ofrige med
nederlag gynnade Ståderne: och den ränta å
tullafgifterne samt den okade tull, som till—
forene ägt rum, hafva nu mera forsvunnit:
Salt , utofver Stapelstädernas ständiga salt
upplag, och spanmål bära dock ej sådana upp¬
repade inkommande recognifions afgifter.



 


