Toldvæsenet - en levende
etat i rivende udvikling
Toldinspektør C. Bruun Petersen, Horsens, fejrer 50 aar ved toldvæsenet og fortæller lidt om, hvad toldfolkene bestiller — Moms'en har betydet en revolution i toldvæsenet
land, først til grænsen, senere andre steder dernede. I 1925 blev jeg
assistent ved Aarhus toldsted og
fire aar senere i det daværende
toldinspektorat for Jylland. — Saa
var jeg igen i Aarhus som overassistent og vendte i 1941 tilbage til
toldinspektoratet som fuldmægtig. I
1946 blev jeg forfremmet til
toldinspektør, og i 1956 kom jeg
efter ansøgning til Horsens som
toldinspektør.

En luksusmiddag
for 2 kroner
— Aarene i Sønderjylland efter
genforeningen var vel interessante?
— Ja, det var en interessant, men
ogsaa fattig tid. Mange levede under
daarlige forhold dernede. Tjenesten
var
overvejende
rejsegodstjeneste, o g man havde jo
mange smaa oplevelser. Der var en
livlig trafik over grænsen. Folk tog
til Flensborg og Hamborg og kom
hjem med masser af varer, som de
købte billigt som følge af markens
devaluering. Man kunne dengang
spise en vældig middag paa det fornemste hotel i Flensborg for et par
kroner!
løvrigt er der sket en kolossal
udvikling indenfor toldvæsenet i de
50 aar,ogtjenesten er slet ikke
det, jeg gik ind til i sin tid. Dengang var det næsten udelukkende
ir, indførselskontrol, vi interesserede
os for. Man havde ren vægttold, og
varens beskaffenhed Var afgørende,
hvilket medførte en mængde undersøgelser af varer. Nu har vi
Carl Bruun Petersen.
overvejende værditold, og vi skal
læse fakturaer paa alle mulige
Mandag den 1. april har toldin- og hans kone da ogsaa agter at sprog og have kendskab, til kurser
spektør Carl Bruun Petersen, Hor- blive boende her.
og pengeforhold. Næsten al den in_
sens, været ansat ved toldvæsenet — Jeg stammer fra Randerseg- direkte beskatning er jo nu gaaet
nen, men er opvokset i Aarhus, over paa omsætningsafgifterne,
i 50 aar.
Toldinspektør Bruun Petersen, fortæller jubilaren. Jeg kom ind som administreres af toldvæsenet,
som er fyldt 67 aar og har indsendt ved toldvæsenet i 1918 og startede og sidst har vi jo faaet meromsætansøgning om at maatte trække i Grenaa som elev. Kort efter gen- ningsafgiften — moms'en — som
egentlig er en hel revolution i toldsig tilbage fra 1. juli, træffer vi i foreningen kom jeg til Sønderjyl
væsenet.
hans hjem, Maagevej 4, idet han
— Hvordan har det givet sig udhar holdt nogle dages vinterferie.
slag i det daglige arbejde?
Han har nu været ved toldstedet i
— Der er sket en omorganisering
Horsens i 12 aar og er kommet til
idet man tilstræber en koncentraat synes godt om byen, hvorfor han
tion omkring 24 provinstoldsteder,
hvorimellem er Horsens. Denne

koncentration vil efterhaanden
medføre, at man trækker personale til fra resten af landet, og det
har i nogen grad fundet sted her
i Horsens, hvor der skal være omkring 60 ansatte.

