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Encke LIEUTENANTfffIit
borna Fru

EI.3A MICRANDER,
Född HAMMARVIK

min £ulfcnffrt Moder!
V n frncht, som annngen för tidigt, eller för sentstamter sig,

plåt gemenligen wara af föga måttt. Bäst är ten, 'om i
rattan tid w«Xir fin hfiiga behaglighet och si» IfitfSgd mognad.
Båttre torde ock »ätit., om jna, för et r)alft tjog är tilbflla, hade
fmmat ftamte nägot Academifft prof; men ta war, pä intet»ätt/
nägot tilfälle däm!. S^ocf mcrfcor jag, sä«om uti alt annat, sä
ock härutimmn, T^en Sllimirn Försonens SRädig^ Styrelse, som,
ester eget walbckag, stickar mara tider od) lilfallen. W.stSXn
S- mma Guddommeliga Försonen, Kxfma Mine Höge här miD
Aeidemien warande Förmän hart!! bidragit, hwilkas trogna rad
och priswarda frikostmhct ffall, under all tt>ölfc'flnclfcö tilSftfäy
hos M!g,inti! mit sidst«, förb!ifwa i wördsammasta äminnel<e.
Sä hafwen ock 3, Min Huldcsta Moder! uti Edatt bedröfwe-
liga och nog beträngda Encke-ständ, ej hällit nägot för mig o,
spardt, utan, för miii upfomst, wägm det yttersta, med an-
scnligit understöd, som öfwcrgadt all min wäntan ock> förmodan.
Häremot st-ll et, med all Sonlig mördnad ppfätibi sinne,hos
mig aldrig fahtdt'. Med annat kan ma ej wedergalla, tror ock,
at arnat lärer ef af mig fordras. HENrm uppehälle $öcr, Min
Huld>'»X Meter! uti Cdvr höga ölderd«m, wid beständig halsa
och nalmägo! Han stränge Edra är til den Högsta älder! och
Köve £'oet Ze^an med Ahroncs oförmcmffeliga Irono!! önffar

Mm Huldnsta Moders
Odmjnf Iyd''qste ©o« »

JOHANNES J, MiCRANDER,



Jämte talrikhet af seäiZ3 och Zrbetssm»
? ma tnK)'^F3re, få Hår et Samhälles
»* likeclom ock särmässenliet i jorcleng
B 3fKomlt, nMiAI K?.nct2__sFcter ock

tilråckeliga bytespanter. k'srut3n KeKöriF sulKril.»
ket 1.3 Net Lands naturliga Käfvur ej håfdas och
upodlas, etter clesg rättlFketer fsrsv3r2B. Uppå jor-
dens ZsKoml. Fruli6»r liss folkets näring: ock i^e»
nom- nyttiga näringar äke_ folkl.gmmei.: men ti.o-
la gagnande näringsfång i sZmKällen updrin^Zg och
(.alias i gång; få fordras til c..r3_ upkomft ocn tref*
NH<_ nsctize bytes.pan.er, (tet är, penninFgr.

§" 2.
Vetenfkapen, »t lec.2 ock (lyra penninsserörel-

fen §. I. i et Samhälle til gagnande närit.F3rB up-
komtl, rörelfe, bet^ncl ock titvZxt, lämc at i för-

b i hål-
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Kallande därefter asp^ssa och genom (katt och pa>
lagor upgifva de lämpeliggste lått f6r lnk^ggarena
at famla inkomster til allmänna behof, Kallas Ei«
nance Vetenskap, HO5 de masta publicister sinnes
mycket mifstag om dels råtta art och KcsKZtten-
het. En del framleda dela grunder endast af Sta-
ters och Rikens speciele legerings pormer, andre
vilja därmed äter ej annat förstå, Zn kunskap om,
alla de möjeliga utvZg^r, som plåga vidtagas Zt ö-
ka Kronans Caffor och rikta Regenters Skattkam-
rar: Men fom IT.storien i denna del af Oecono-
mia Publica nog ådagalägger, at, til uplvllande af
et llikt kinance verks afligter, ofta til inl))ggare»
N2B tunga nyttjas medel, fom Kade i lig llelfva Zro
obilliga , och hvilka strida emot ändamålet af en
fåll borgerlig samm^nlefnad; få kan den ej eller lär»
tjena tt la värdigt namn.

§- 3-
Finance vetenskapen består laledes af tvZnne

delar: dels at den underrättar, Kuru pennin^Zrne
i et BamKZlle med största nytta Kunna roulera e»
mellan näringarne til deras upkomst; dels ock, at
den utstgkar cle Jåmpdigaste sZtt til lkatt och påla-
gor. Dä^Fe mycket vigtiga ämnen, hvilkaX lärut
dock fordra en redig och välgrundad KunlKap om
et lands naturliga läge ock förmoner, dels Uögde-
inrärcningar, belkallenker af un ock utrikes nan-
del, myntets halt och värde, förhållandet al varu-
wän^dcn däremot, ock Kuru Samhällets 2llmänna

Cre-
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Credit ma til. vifTa näringsfångs uphjelpande' rätt
nyttjas, men ej mifsbrukas, m. m.

§. 4.
Ibland de första ock måst betydande försiktig»

Kets Reglor, Finance vetenfl^apen §.'% utstakar, är
den, at det Samhälle, fom handlar med andra Sta-
ter, bör fatta en lika proportion som de, emel-
lan den varumängd, som går i Köp ock falu,
famt den penningestock, hvarmed samma varor
röras (a). I fall tvånne Riken A och R drifva han-
del med lika varumängd och lika godt mynt: men
i R Fenningestocken finnes dubbel emot samma
varumängd; så måste Republiquen R altid med un*
dervigt i penninzar handla med H,, oanfedt dess
mynt är lika och defs varumängd åfven år lika.
Kan disproportion emellan varumängden och den,
lör mycket roulerande Penningeftocken af reelt
mynt förorsaka Penningars utflytande ifrån landet;
hvad fvåra föJgder må då icke en ladan'af repre-
lentative mynt åstadkommen disproportion i et land
åstadkommas?

§- 5-
At för inbördes handels fkull bibehålla varv«

mängden i et hårdt ock fvårt Olimat i lika pris
med mildare luftllrek och fruktbarare orters, år nö-
digt, at i Ivårare Olimater hafva mindre Fennin»
gellock i proportion emot folkhopen Detta
axiome grundar lig därpå at i et lvårt klimat oi K

A ) med
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med en Kårdbrukad jord blifver omkostnings vär-
det större, fölgakteligen varumängden dyrare, om
Penninge stocken och alla öfriga omständigheter
vore lika. Klen i fall den roulerande Penningeltoc-
ken år mindre, ån för famma varumängd i mil-
dåre Climater är gångbar; få blifver håraf lindri-
gare pris på varor af lig fielf, i fall det icke af
andra Policifka författningar hindras. 1 anfeende
til utlåndfk handel år et lågt pris i fvåra Clima-
ter inom landet icke eller Samhållet fkade.igc, alle-
nast defs varumängd affåljes i fadane Stater, hvar-
«st Penningerörelfen år i större proportion emot
famma varumängd, ån den år i hemby

§. 6.
Rn folkfattig Stat kan vinna på en annan tal'»

rikare, allenast den har en låtc penningerörelfe,
och låter det minsta Capital, som år möjeligc, lö-
pa ikring i Staten, til at obehindradt röra alla va-
ror och framlocka nya, som ock at d^n på förlik-
tigafte fått använder lin folkhop (f). Bått använ-
des folkhopen, når allahanda Konstverk i Scacen
befordra arbetet; näringsfången eimllanknytes et
fåmjobandt at de understöda, och ej förltörahvar-
andra; bndtfkötfelen , fom är fölkiopens fröitock
och liöfarcens förkofran, malt fkyddas och btior-
dras, och at stögder, fom bestå i mhemlka rå äm-
nens förädling i fynnerhet upmuntras.

§. 7.
La vida Culd-ocK Silfvermynt åra de allmän-

na»
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naste och fåkrafte bytespanter i handel , fa for-
drar förfigtigheten, ar myntfoten i et famhåile råt-
tas i proportion efter andra medhandlande I^latio»
ners mynts värde och godhet, fom och at mynt-
lorterne lig emellan ef\er hufvudmyntet åro i be-
hörigt förhållande. At förminska famhållets för-
luft af de ädlare metallers förnötning under Pen»
ningerörellen inom landet, Kan skiljemynt al nå»
got fåmre halt til inrikes förbrukning, utan fXa»'
delig verkning på näringarna, dock tolas.

§. 8.
At förhöja eller fälla myntet til defs råknevår»

de öfver eller under den mohn det finnes hos 2N»
dr2N2tioner, med Kvilk2 h2ndel drifves, det Kar
i alla tider ej allenast verkat på inrikes nåringar
fkadeliga ock nästan obotelig2 fölgder; utan ock
aldeles i Kast förstört et Rikes utrikes handel:
men at jämka och författa et disproportioneradt
mynt i jåmnlikhet med andra medhandlande Na-
tioners, en fådan ändring år både möjelig, nödig
och nyttig.

§. 9°
I fall i. et Samhälle ej finnes titgång på pen»

ningerörelfe af reelt mynt, i proportion emot dert
Penningeftock , som emot lika varumäX^ bos an-
dra medhandlande Nationer röres: så kan uypå
allmänna Grediters grund i famhållet igenom re-

pre-
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presenterat eller Creditmynt, Penningerörelfen e-
mellan Inrikes näringar med all fåkerhet och et
Rikes förmon ökas: men alt detta måfte fke med
varfamma steg ock behörig upmårkfamhet, at hin-
dra de dåraf lått skeende miizbruk.

§. IG-
l^ppå denna grund åro Banquer anlagde, och

hafva de tagit lin början hos fria Regeringar, hos
hvilka de ock haft och hafva oförkrånkt bestånd;
Venedilka Banquen är den äldsta och kan äfven
skryta af 5 millioner Oucaters hufvudstol. Am-
fterdamer Banque år en af de namnkunnigafte.
Hamburger Banque har den besynnerliga egenlka»
pen, at ingen annan, ån Stadsens Borgare, får
där hafva räkning; genom välgrundad Credit för
reprefenteradt mynt åro dessa Republiquer kom-
na til magt och rikedom, då däremot Neapel, Si-
cilien och flera fruktbara länder, i brist af pen-
ningerörelfe, lemnat lina Inbyggare uti armod och
elände.

§. n.
Förr ån penningeftocken til des rörelfe ökes

i landet emot varumängden med repra_fenteradt
mynt, år nödigt, at förut utredes, om Samhället
Kr » undervigt i handelen, eller icke? i fall pen-
ningerörelfen förut år för (lor emot varumängden,
§. 4. och den igenom reprefenteradt mynr åfven
ökes, då Riket (lår i underbalance i handelen, ut»
löpas ej allenaft lått ait reclt mynt ifrån et sådant

Sam»
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Samhälle, utZm' aftaga och med det famma alla
nyttiga näringar därstädes. Vid Kandels balancens
öfvervägande bör fkårikådas ej allenast ut - och
inlåndfka Prixcouranter , frakter, Växel - Cours,
iVlyncets beskaffenhet, och dylikt» utan bör ock i
synnerhet utrönas, Kuru mycket främmande varor
kofta Riket, "Full-afgifter och öfnga omkoftnin-
gar, iåint förtjena inkomna varor genom Luren-
drågerier äfven ej minsta upmärkfamket. Emot
Regeringens vilja i England utgår oaktat all deras
vaksamhet, årligen til främmande, och i iynner-
het Frankrike, förmedelst Lurendrågerier, 180000
Skeppund ull, Kvilket gör några hundrade Tunnor
(3u!ls tilökning på Engelfka handelsvågen (d).

§. 12.
Näst detta år nödigt 2t roulancen af det re»

prefentive myntet infkränkes inom viss tid; jukor-
tare, dels båttre, emedan annars det kan föroria-
ka en ikadelig disproportion emellan Penningestoc-
kens rörelfe och landets varumängd, §..4. Ige»
nom erfarenhet vid utländska Banquer år och ut-
rönt , at de emellan näringarna löpande Credit-
papperen ej böra utgöra mera än högft 2. af den
redbara myntstocken (<?). I fall och landets fasta
egendomar iklädas egenskapen i allmänna rörelfen
fom mynt, lå böra de åtminstone vara 100 gån-
gor mera värde än hela summan af den omlöpan»
de penningestocken.

§. i?.
Rnär til någon del vårdet ak Samhällets fasta e»

B zen«
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gendomar, eller löfa redbarbeter ställas igenom re«
presenterat mynt, at roulera ibland nåringarne for-
drar en b',!lig förfigtighet 1:0 at detta laledes ökte
penningevårdet hufvudlakeiigen användes til nå»
ringars utvidgande, som tilverka effecter af första
nödvändighets graden för inbyggare , at igenom
lagens upligt tilfes, at et flikt med lätthet erhållit
Penning.våi de ej användes til annat, ån til flika
nöd ga och indrågtiga näringars upkomft och til-
växt, och ej til uphandling af utlåndlka nipper och
granlåter, fom öka un^ervig- i harde'en. 20 Ar
den tilökta penningeftocken ej fördels til nårin»
gar» fom lätt kunna falla i Monopclifka händer;
fådane åro visse stags flögdeinråttningar, lom ock
handel med vilTa indråktiga Rikets effecler på ut-
ländsk botten. Ak 21.3 näringar år landtfkötfelen
det angelägnaste och säkraste näringsfång, som un»
der monopolie med fina tilverkningar ci kan brin-
gas, äfven som det likaledes förevetter med alla
de näringar hvilka därmed nafva närmaste gemen*
lk,n.

§. 14.
At Bergslags näringen, fom fordrar vidlyftiga

©ch kostfamma förlager, genom Creditemynt, tii
någon del, underftödes, det fker altid med förmon,
och år en pålitelig utväg at utestänga utländska
förlager ifrån flika verk: men få bör en fådan re-
presenterad Penninge fond , endast användas til
Bruks förlager blasningar, fmidets förbättring,

lamt
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famt metallers förädling, ock icke til famma m«>>
tallers uphandling ock stegring inom landet.

§. if.
Af Credite myntets roulanee i et land, kan ej

åfventyrligare och fkadeligare milsbruk upkomma,
än om först det famma, ock fedan äfven den reele
omlöpande Penningeftocken kommer i Monopoli-
fks händer. Et helt lands underlatare kunna då
oförmårkt helt lått och oskyldigt bcröfvas all dc«
ras äge^dom, och allmänheten blifva några få Fa-
miliers fkattdragare. Laws Systeme i Frankrike^
och Ltt^/5 i England åro, i anfeende til fina fölg-
dcr, för hela Europén oryggeliga vitnen därpå.

§. 16*.
En ladan Financeverkets vådeliga belägenbet

röjer fig gemenligen igenom hög Växel-Cours och
dyrhet i landet, oanfett hvarken krig, fiukdomar,
roilsvåxt, eller undervigt i handelen år för han^
den. I anieende til denna lista omständigketen
förfaller altfå den annars djupfinnige och lärde
Neivtons tanka, fom fordom påftod,at om et fam»
hålles h2ndels tilftånd man lika otvifvelaktigt skul«
le kunna dömma af Våxel-Courfen, fom al pulfer»
om mennilk okroppens. Hög Växel-Cours år ej al-
tid tckn til undervigt i Kandelen.

§. XVII.
Af någre påstås väl, at 2f en hög Våxel-Cours

et Land ej tilbringes något men eller fkada. I>et«
B 2 ta
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ta kunde ock medgifvas, i fall l:o Utlänningen
i handel Ikulle betala en Nations efféfter efter den
inom landet gångbara Växel Courfen eller med
penningar i proportion emot den i hembygden
emot varumängden roulerande penninge-stocken.
2:0 Köpmän och Fabriqueurer tyckas i första på»
seendet ej eller lida härpå, så vida köparen må»
fte betala dem varan med alla umgälder: men
hvad lida de dock icke i anseende til affåttnings-
mångden och til en qvick handels rörelse; når ock
en handlande nödgas införlkrifva gods til 72 marks
Cours, och måste fålja det famma til 60, 50 och
40 marks Cours: Månne han ej blifver lidande
och hela dels handel kommer an på största våg»
spel? 2t förtiga , det landtlkötlelens effccler ej i
famma mohn strax lika lätt stiga och falla, som
Våxel-Courfen i kandelen.

§. 18.
De säkraste medel at fålla en odrägelig våxel-

cours och förekomma dyrhet i landet, år 1:0 at
i det skyndsammaste som ske kan indraga Credit-
myntet, och at låta det minsta Capital, som år
möjeligt roulera emellan näringarna ; 2:0 Finnes
Pcnningcftocken i Randct redan för mycket ut-
blottad i anfeende til dess varumängd §. 4. så må den
til någon viss tid iKenom Creditmynt ökas: men
med förbehåll, lom i §. §. ii. 12. i), 14. är förmält;
SJÖ Ak redbart Silfvcr må göras hufvudmynt til
halt, värde och förhållande, loin i §. 7. anmärkt

blif»
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Mifvtt ; och 4:0 böra alla nödiga anstalter vidt?.
gas at behålla Sissvermyntet quar i landet, ledan
det en gång fångat är. Alla dessa medel matte
famfålt nyttjas, at jaga en få grym fiende ur lan-
det. 1 får och Ikilda hafva de föga styrka och in-
gen verkan.

$♦ 19.
Cm efter funda Finance principer, sättet til

skatt och utlagor i et fambålle skal utltakas; så fö-
rekomma därvid 2.ne hufvud afligter: dels at utla-
gorna må al Inbyggarena med minsta känning
och tunga fom möjehgit år, betalas: dels ock at
näringsfången betungas med utgifter, alt efter det
de famma mera eller mindre främja allmän tref-
nad och vålmågo. förbruknings'Räntor åro de all-
männaste hos alla Nationer, och kunna dessa lått
utgöras: men få vida de ej följa nåringarnes vär-
de åt, få äro de få kallade /i/röF«m^-/?^/io^ äf-
ven nödiga. !et hårdbrukat land och fvårt Cli-
mat få utlagorna icke vara få ftora , fom under
et mildare luftstreck, emedan jordbrukaren i det
förra äfven betalar ganfka mycket til Climatet.
Näringar, hvilka underhålla Inbyggarena med eg-
na fyfslor och tildela dem de nödvändigaste behof-
ven, lamt hvilka åstadkomma största rörelfen och
folkökningen, de böra minst med utlagor betun-
gas, Taxerings-Räntor utgöras ak näringar, fom
på en ort ock tid åro nyttiga: men på en annan
kunna v^ra fkxaddiga. Utgifter, hvarmed varor »

B 3 Ut-
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Utlands och inländsk handel efter omståndigke»
terne betungas och taxeras, åro af denna beskaf-
fenhet. At af utlänningar flika umgålder betalas
med fullhaltigt Silfvermynt, det öker landets Pen-
ningeltock. Om ået famma äfven fker i inrikes
handel, bidrager det ej ringa at behålla famma
mynt qvar i landet.
(*) Se Herr Ephr. Otto Runnfiji-kgs lärda r>ch välgrun-

clgclo t2nkgs sm el lÄic (X3l^M!?s c>c!i Skattläggnings
verk pZ^. 1?, §. z. (^ > Samma bok, pag. 17. §, 9.
(c) Dito z^Z. 23. <X") ElTai fur TEtat de Commerce
d An^l- terre , "Fnm. l. P3Z. zyz. (e) Tilläggtiing,

vid cle fa KaKZde LifsninoZl om Växelens
högd i Sverige, pag. g,

C. A. H.
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