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BRUKS-PATRONEN
Vid Dahlfors Stångjerns-verk,

Ådel och Högaktad,
Herr JACOB LAURENTS

DAHL,
MIN GUNSTIGE GYNNARE.

£huruvål jag ogillar vara tiders forderfvaäe /mak, atbaldrepralai låtita, ån egna, kan banda mtndre ly-
fande kläders bar dock åmnet, om Rikets nytta af låga
penningeräntor, bvars utarbetande tillhörer en annan, fa
behagat, at jag, utan blygd, likajom iklådt mig det [am¬
mat och vill, fafom defs fbr(varare, prunka dermed, Defs
nytta ocb nödvändighet, i alla vålbeflålta Riken, lyfer ve*
dan af defa få b läder få klart i bgonen, at jag hår intet
behb/ver derom nyket orda: De, fom umgås med För la¬
ger, drifva Bergi-och bruks-handteringar, reda i Skepp,
eller upodla Landtbrnket, åro alle derom bfvertygade, o>ch
h/ka botemedlen; hålfl lättingar och Ockrare dertgenom
åtven (kulle bringas till nyttigare medborgare i vårt fam-
både. Ej t få vå"digt åmne, bvflket derfÖre af mig med
råtta fbrivaras, hav jag, till bevis af min innerliga er-
kånjla fbr mycken ynnefl ocb välvilja, medelfl detta velat
upoffra till tnine Gynnare, ibland hvilka jag enkännerli-
gafl bar den ärm at räkna och nåmna Herr Bruks-Pa¬
tronen. Den Hbgfle G UDEN fågne Herr Bruks-Patronen
ocb lie'a DefT Kära Omvårdnad, med allfkbns fållhet ech
våltrefnad, o-fkar den , fom fbr bfrigt medvbrdnad <uch
högaktning beflåndigt lefver

HERR BRUKS-PATRONENS

bdmjuke tiennrr
IMMAN. GUSTRINT.



I, G. N.

§. I.

napt kan någon ting hafva ftorre ver¬
kan på allmänna och enfkildta hus¬
hållningen i ett land, ån Råntor för
penningelån. Åro de låga och lin*
driga, låttas och befrämjas Handel
och Skeppsfart, Landtfkötlel och
Bergverk,Filkerier och Handaflög-
der, Månnlfkors, Djurs och alla

näringars förökelfe: Hvaremot höga råntor hindra och
förqvåija rörelfer och nyttiga inrättningar, jaga folk och
penningar, konfter och idoghet urur Riket, famt införa
i ftållet ocker, lättja och armod, hvarmedelft månge en-
fkildte flågter gå i grund, och hela rikskroppen råkar i van-
magt. Det år merkeligt, att 2 procent för hög rånta me¬
ra betungar handeln och andre näringar, ån 4 för hundra¬
de ovanliga pålagor ochTuIlafgifter, emedan defla utfkyl-
der betalas allenaft en gång, och det utaf afvelen och till¬
verkningen vid varornas,ut-eller införfel, men interefiet
uplöper på hela förlaget, till rå åmnen, redikap, fkepp,
byggnader, folkets aflönfng m»m. famt händigt få långe
de nyttjas, och varorne åro i egarens händer. Alfden-
ftund hvart och ett Rikes magt och ftyrka,ej kan påflere

A fått
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late ökas, ån igenom \inbyggarnet fhrmering, Handelens
ccb Handajlhgdernes tillväxt*, famt Jordbrukets ocb Berg¬
verkens upkomji(kulle jag fkatta mig lyckelig?, oir. jag
påföljande blad kunde tydeligenå dagalågga, huru myc¬
ket penningeråntors nedfåttande rHl defia ftora fyften ål
bidragamen faftån fkickellghet brifter, plågar dock ett
gode upfåt benäget anfes.

§. ir.
Ehuruvål hvar och en vet, att Venningerånta eller

Interefle kallas den afgift, fom en Låntagare måite betala
till fin Borgenär, för det han en vifs tid får nyttja hans
penningar, få torde det dock vara mindre allmänt be¬
kant, efter hvilka reglor man fkall pröfva, om fådane rån¬
tor på något ftålle åro högre, ån landets allmänna välfärd
medgifver. In t"t ting kan i och för /ig fjelft kallas högt
eller lågt\ flört eller litet, utan det fker alltid i jämförel-
fe med något annat* Jag fager derföre , att penningerån-
tor åro för höga i ett land, når de måfte betalas drygare
ån gångbart år 1 andra kringliggande Riken, med hvilka
invånarena idka gemenfam handel och fjöfart.. Således
var to procent i förra tider ej få hög ranta för Sverige^
fom 6 på hundrade nu för tiden, emedan råntorne då al»
lenaft voro -f eller -f lindrigare i Ångland och Holland,
deremot de nu knapt hinna till hälften af det interefle, fom
hos ofs betalas. Riket måfte derföre tryckas i alla fina
Inrättningar af den fkillnad',, fom år emellan våra pennin-
geråntor,. famt Ånglands och Hollands:: månge nyttige
påringar måtte antingen uteftångas eller ödeläggas, nåt
förlag^råntan blir lika flor fom verkets årliga afkomft t
och våre Handlande kunna omögeligen hålla pris med ut-*
låndfka Köpmän, faft inköp och öfriga koftnader voro li¬
ka. Huruvida råntor för penningeförfkott gagna ett rike,
och om de någonfin kunna för lågt nedfallas, Iemnar jag
andra att utreda och förklara, men att de icke till me-

nighe»



AF LÅGA PENNINGERÅNTOR. 3

riighetens vål ft åncl inom alla riken åro oumgångeliga ,
tyckes kunna flutas af Judalandet, Jem växte till en un-
dransvard folkflyrka och rikedom, a) under det inkma-
rena efter Guds ei>en lag 5. Mof.B. 23: ip,2o. endajt finge
ockra på främmande» Mitt göromål blir nu, att bevifa,
det inrikes intereffen böra vara (å låga fom mögeligt år,
och ingalunda högre ån hos andre feglande och med ols
handlande,folkflag betalas, på det de icke måtte forhöja
prlfet på våra handelsvaror, och upfluka den lilla vinning,
iom jordbruket eller andra näringsmedel kunna åftad-
komma.

5. IIT.
i alla vålbeftåfta riken ( der goda lagar handhafvas,'

frid, handel och frihet blomftra, flit och idoghet hedras,
år Jord - och Landtgods i ett högt vårdc , och få ofta de
vårdflöfas och fkattas ringa, plågar tillflåndet vara ufelt
och hushållningen i lägervall, b) Så långe egendo¬
mar hår fåljas för 17, ig och högft 20 års afkom-
fter* kunna enikildte, hvilke i Holland eller Ång-
land hafva credit , uplåna penningar mot lindrig rån-
ta , hvarlgenom de med fin enlkildta vinning > Ikulle till-
handla fig en anfenlig del af fafta egendomarna i riket,
men fäderneslandet måfte dervid förlora, den ärligen ut¬
gående råntan c), och befinna fig i lika fkattfkyldigt till-
fland , fom om jordegaren vore utom riket, och inbyg¬
garne voro defs arrendatorer eller landbönder d). Jag

A 2 råk-
a) 1. Chrln> 21: f, 6. Cap♦ 22:14I
b) Avant Propos du TraduSieur des difcours pour &

tontre la reduclion de 1'intereft Naturel de largent, tra*
duits de fan^lois ä Wefel 17n* LIX.

c) Se Hr. Prof. BERCHS Inledn. till allmänna Hus¬
hållningen pag. 5>yy.

d) fämfSr fofias Cbild Praités fur le tömmerce^ tra-
duits de fanglois, Amflerdam 17jf. pag. 216& ny. dela
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råknar derföre för en ibland de förnåmlfe fördelar, dem låga
råntor kunna vårt rike tilllkynda, att de förhöija landets och
faftigheters vårde, (i att våre egendomar komma närmare till
det pris»fom dylike gälla i andra Länder. Denna påfölgd år
al handelsreglor ganfka klar, hålft hvar och en efter pri-
fet på penningeråntor, måfte i handel och vandel uträkna
fin fördel och utkomft. AUtfå, når en egendom indrager
ett tufende plåtar oin året, kan jag ej betala för honom
mera ån 17 å ig årsafkomft, det år 17 å ig tufende plå¬
tar, få långe jag för mina reda penningar kan få fåkerhet,
och fex på hundrade årlig rånta. Tvårt om, der räntan
för lånta penningar ej gålde mera ån 3 på hundrade kun¬
de jag, för famma gård och revenuer, med båttre utkomft,
betala 200,000 jdaler, ånfåtta bemålte hufvudftol på rån-
ta. Landtgods blefvo då få godt penningevårde, forn33
till 34 års afkomfter, emedan jord år den ftörfta fåkerhet
och ttlförliteligafta arf, hvilken merendels bår pris öfver
reda penningar. Handelshiftorien intygar åfven, att falta
egendomars vårde t Italien, Holland och Ångland ftigit,
alltfom penninge - intereflet blifvit förminfkadt. Den be-
römllge Ångelsmannen Thom.' Culpeper berättar e) att
då lagliga intereffet i början af nåttl. århundrade var 16
procent i det riket, köptes godfen derftådes för 12års in-
komfter, hvarifrån köpefumman federmera gått öfver 20
och jo års afkaftning f) allt i den proportion, fom pen-

nin-

balance du commerce» Elemens du commerce fec. partie
Cbap. IX. Jid. 129. och följande.

e) Se Culpeper Treatife againfl ufuryjom finnes bak ef-
ter Childs ny/snåmåe Trattes (ur le commerce, och ar ifrån
Franfy[kan 5fverfatt på Sven/ka, af Bergs-Rådet Välborne
Herr P. A. ÖRNSKÖLD och tryckt i Stockholm 1756.
f) ffamfbr Childs nåmde arbeten fid. 8? och tillagg

filan j2 i Franjlia bförfattningen*



af låga penningeråntor.

ningeråntan tid efter annan blifvit af Parlamentet nedfatr.
Vi hafve ock i frifkt minne, huruledes képefkiilingen bå-
de för hufen i Stockholm och egendomarna på landet, i-
från en ringa penning anfenligen uprtigit» fedan råntan i
Banquen blifvit lindrad. Det blifver derfore onekeligt,
att låga penningeråntor författa både Kronans och de en-
fkildtas jord i tillbörligt pris, och hindra ett fkadeligt up-
köpande af våra Bruk och fartigheter, för utlänningars hår
förräntade medel, famt fåledes förebygga en hemlig och
farlig våg till påökande af vår undervigt i handelsvågen*

§> rv.
Som Landtfkötfel år den fåkrafte grundval i ett lands

hushållning» kan man ock råkna jordens upodling och
båttre ans, för en våfendtelig förmån af lågt interefle. Der
råntor för penningelån äro höga och jorden följakteligen I
ringa vårde, vill det föga löna fig, att på markens up-
håfdande och ödeplatfers uptagande nedlägga medel , eme¬
dan kortnaden på ett fådant tunneland jord, ofta ofver-
ikjuter den fumma, hvarfore man kan köpa lika ftort
ftycke upbrukad mark. Låt ofs antaga, att en jordegare
genom god hushållning på en tid befpart 10,000 plåtar
af fin inkomrt. Genom fina egendomars fkårlkådande och
anrtåid uträkning finner han, a'tt åker och ång, medelit
•10,000 plåtars koftnad, fkulle kunna förbättras och up-
bringas i afkomft af foder och fpanmål, åtminrtone till foo
plåtar öfver den förr vanliga afraden. Då år det naturligt,
att han måtte uträkna, hvilket år för honom fördelakti¬
gare, antingen, art använda fin befparing på en dylik up¬
odling,eller att derföre köpa ett annat hemman, eller ock,
att, mot pant och fåkerhet, utlåna fina penningar. Och
få långe ranta för penningarne betalas med f eller 6 på
hundrade, år det otvifvelaktigt, att han mårte utvälja en
af fednare utvägarna, emedan inkomften blifver lika ftor
eller ftörre ån i det förra fallet, och egaren fri ifrån allt det

A 3 / be-
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bekymmer* och åfventyr, hvaruti jordbrukets uphjeM-
pande och en myckenhet arbetsfolk fkulle honom nöcM-
våndigt invekla. På detta fattet fkulle vål jordegarenn
föröka fin inkomft, men i fjelfva verket förvårfvar hann
fred fina penningar ingen ny hufvudftol åt riket» elleEr
bidrager till flera inbyggares uppehälle och fyflelfattandde
tlerfammaflådes. Men om vi antage, att intereflet hoos
ofs ej vore högre, ån ? för hundrade , <lä fkville egendoo-
marnas vårde ftlga i fanima proportion III.) och deni*
ne man i den håndélfen gårna anvånda fin befparing poå
jordens rödjande, och förbättrande med mergel, dy, fjö>
fand, och andre jordblåndningar, efter han (alunda kuna-
de vinna 200 plåtars ftörre årlig inkomft, ån genom nyy
egendoms köpande, eller medlens utfåttande på råntaa,
Hårrnedelft fkulle han jåmte egen vinft, öka hela lana-
dets inkomft och rikedom, lkaffa en hop arbetare förr*
tjånft, famt bidraga till flera inbyggares nåring och förr-
mering i framtiden. Defsutom efter pennlngeråntonrs
nedfåttande ifrån 6 till j procent, gör jorden dubbelt mee-
ra vård, kan en jordegare, hvilken får låna penningaar
för 3 på hundrade, med famma vinning, fominu, anvann-
da dubbel koftnad pä hvarje tunnelands uphafdande ocfch
I ftånd lattjande. Således fkulle rikets gråntfor genonrn
yxa, plog och fpada, med jordbrukarens och alla invåå-
narnes merkeliga fördel, kunna, utan blods utgjutelfee,
anfenligen utvidgas, når man på fumpiga platfers utit-
dikande, och ödemarkers inhågnandee kunde hår fkadee-
löft anvånda få ftora fummor, fom i Ångland och Holil-
land åtgått, hvareft knapt någon torfva får vara ofruknt-
bar. Vi flute detta med fakerhet af de flitiga upodlinganr,
fom;fke omkring Stockholm, i Bergslagen och vid viftTa
Ståderj hvareft egendomarna åro dyrare, och penningee¬
lån der utur Banquen med mindre befvår och refor kunn-
na erhållas. Deremot fer man, att det med landtbruketts

< • upp-
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upkomft gått ganlka fent oeh vårdslöft i Finland och an¬
dra orter, hvareft penningar» för Banquensaflågfenhet^
åro dryge att få, och heman i vanpris.

fy. V»
Skogen år en af våra högfta nödvändighets varor t

Norden, utom det, att Rikets fåkerhet och målt alla nä¬
ringsfång, till en flor dely grunda fig på fkogarnas beftånd,
hvarföre ock deras fparfamma medfart år ett hufvudftycke
i vår Rikshushållning. Penningeråntors förhällande i ri¬
ket hafver åfven ett fynnerligt inflytande i denna delen
af Landtlkötfeln» Ty år fkogen dyr och penningeråntor-
ne höga, blir han fnart medtagen, emedan egaren vinner
mera når han upfågar fitt furutimmer och afkolar fin fkogy
famt utlånar penningarne på rånta, ån om tråden fkulle
temnas fredade i fin våxr,till den mognad och florlek,
fom för det -allmänna voro nyttigt. År åter fkögen i van¬
pris , föraktas och vårdflöfas han ömkellgen. Det glfvas
landsorter, hvarefl ett tunneland tall-och granikog knapt
vårderas till 2f högft so daler, en timmerflock i å 2 dal.
och en famn gårdesgård till 2 öre, alt k:mt, der hårjas
och brånnes» hugges och tålles, utan barmhertighet, och
rnart frågar ej efter om frön hinna få figöfver de vida fälten;
Huru kan det då löna mödan, att bygga af ften, plantera
fkog, eller anlägga lefvande gårdesgårdar? Än mindre lå-
rer någon falla på den uträkningen, att, till vedens och
vårmans befparing inråtta kakelugnar,. i>) eller till brån-
fle låta upföka qviftar, fkatar, rötrer, och vindfällen, e-
huru gagneligt alt detta voro för riket. Tvårt om, få
fhart penningeråntor hinna minlkas, måfte låde fkegar
och alla 'ågenheter blifva dyrare och mera aktade, vid
fkogshyggen fkulle ej bredare gator nedfallas,ån att frön
ftrax kunde få Fig igen, ris, qviftar och flubbar, hår få

. val,
(t ) Vamfftr Vckofkriften Välmenande Patrioten N.a

XXVIII. pag< 210,
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vål, (om i andra riken,till vedbrand uphåmtas, fvedjande, fom
fkadeligt, aflåggasj tråd och håckplanteringar anrtållas ,

tegelbruk Rättare kunna inråttas och ftenhus byggas, b)
§. VI.

Grufvor och Bergverk hafva alltid varit fkattade for
en af de båfta rikedoms källor i Sverige, hvarföre de ock
förtjäna mycken hjelp och upmuntran. Af dem halva
grufdrångar, forbönder, en otalig hop arbetare i hyttor
och hamrar, Fa&orer, Köpmånner och Skeppsfolk, en god
nåring och förtjånrt» utom hvad Krutbruken få, och
Bruksägaren enlkildt vinner. De föröka derföre rikets
redbarheter, med få mycket penningevårde, i den upfoi>
drada metallen, fom fvarar emot alla omkoftningar, fam-
manlagda med Idkarens fördel. Men defie nyttige närin¬
gar lida otroligt af de dryga råntor, fom Bergsmannen
måfte betala för fitt förlag, hvarigenom alltför månge
nödgats ödelägga fin handtering, och alldeles gått i grund.
Och fom det år billigt, att en grulegare, för fitt befvår
och åfventyr, vinner åtminftone få mycket, fom den,
hvilken, mot fåker pant, förftråcker honom penningar,
altfil kan ingen af de (årnre metaller nu upbrytas, med min¬
dre den kallar af fig det ringarte 10 a 12 procent, och en
koppar-eller filfvergrufva kan, med lånta penningar, ej
drifvas, om den icke gifver malm till förlaget, och iök 24
på hvart hundrade i vinning, /') Hvarföre det år klart,

att

h) Att i framtiden mera pådrifva och befordra Sten-
husbyggnaden i Ståderne, torde det vara nyttigt, att lag"
ga en afgift af 2 dal. kimtpä hvarje timmerflock i fläder-
ne upkhptes, att af kbparen betalas. Härigenom (Jiulle
en träbyggnad i koflnad komma närmare till upmuran-
de af flen, utom det, att en fond kunde famlas till Tegel¬
bruks inrättning , eller premier utdelas fbr inrättade Te¬
gelugnar ocb anfenliga tegel - tillverkningar.

i) Jämför Furlags - ordningen af d. 24. Febr. 1(48»
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att månge Capitaler nu rråde lemnas, i bergen qvarliggan-
de, hvilka med allmånn och enfkild båtnad kunde upbrin-
gas, om penningeråntor lågre nedfatr.s.

{.VII.
Vinning och utkomft år det, fom förmår de flefta

månnifkjor, att företaga och drifva nyttiga näringsfång,
hvarföre det ock fkulie blifva få jordbrukare, arbetare
och flög lenårer, om folket kunde lefva nöjaktigt, ut¬
an at göra fig den mödan. Fordenfkuil finner inan, att
få långe vinden af penningars utlånande år lått, (åker
och anfenlig (for, måde rike Landtbrukare, Bruksid-
kare, handtverksmån och Bönder blifva förfummelige i
(in handtering, och hellre gifva (ig till ockrare och ut¬
lånare : i (ynnerhet made våra handaflogder derutaf lida
och vantrifvas. Når en Fabriqueur, i Ångland och Hol¬
land vinner 2 § å 3 procenr, made den famma i Sverige
vinna dubbelt, innan han kan vara lika med honom,
och blott betala råntan förde uplån-a medel. Och eme¬
dan Fabriqueurens fordel ej kan tagas ringare ån den rån¬
tan han betalar, eller kunde annars få, lör den till in-
råttnigen anvånda hufvuddolen , måde vi köpa våra
manufakturvaror vid fabriquerne, åtmindone 6 procent
dyrare ån tillverkningen kodar i förbemålte länder,
och det utan att råkna tillökningen i prifet för rudima-
teriens frakt, fkilnad i vexelcourfe och drygare inköp.
Hårutaf kommer, att vi få mycket plågas med utlåndlkt
kram, fom, fördels lingrigare pris Infmyges, till de in¬
rikes handaflögdernas förtryck och undergång. Når hår
til! lågges den dörre handelsvind , fom våre köpmän i
anfeende till det högre penninge intereflet, måde hafva,
({. fl.) kunna vi göra ofs föga hopp om affåttnlng på vå¬
ra tillverkningar i utrikes hamnar. Vid hvarfven och till
byggnader, låta Hollåndarena flå fplk, famt eljeft i all¬
mänhet förfärdiga allehanda både gröfre och finare jern-

B for-
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forter och Smiden, dem vi, oaktadt våra egna rå åmnen«
vattufall och rörliga verk,ejåro i flånd, att underfålja A).
Ånglåndaren köper ftångjernetaf ofs,betalar i. ailaafgifter
vid utlkeppningen i Stockholm, 2. Örefunds Tullen med
fyrpgrr och Tullkammar fportler, frakt och aflecurence
ifrånStockholm till Ångland,4< omkoftningarna vid jernets
aflaftning i London. 5. Alla defla afgifter på återrefan
för fjelfva fmidet, likvll hafva de i våra egna och andre
Öfterfjöns hamnar, ofta kunnat aflåta fina jernarbeten för
lindrigare pris, ån vi hafva dem hemma i våra verkftå-
der. Således plåge vi ofs fjelfva, rikta utlänningen, och
komma ingen våg med våra arbetade varor på utrikes or¬
ter , innan råntorne varda förrninfkade. Når det fker >

kunna nyttiga förfök anflållas, planteringar foretagas,
våra floder göras fegelbara, och andra nyttiga påfund
bringas i gång» med mindre tunga och ftörre vinning
for anlåggaren,

*. VIII.
Lindrig penningerånta år fjålen i handelskroppen»

och en af de förnåmfla verkande orfaker till hande¬
lens utvidgande både in-och utrikes. Handelens blom-
ftrande tillftånd kan I gemen fkattas, efter de handlandes
talrikhet, och myckenheten eller ftorleken af de, i han¬
delen influckna ftåndiga capitaler. För riket år det nyt¬
tigare, att af 300 tunnor gulds hufvudftol, vinna f. å 6.
procent, ån att få 10 och 12. på 100 tunnor guld. Åfven
lå, år det för landet bårtre, att hafva iooköpmån om 1000
plåtars årlig inkomlt, ån allenaft 10, med, to,000 plå¬
tars reventier hvardera. Ju flere handelsfamiljer, ju mer
tåflan, idoghet, fparfatn hushållning och ju båttre köp i

och

k) SeHr. Baron HÅ RLEMANSanmerknhi^ar i anled¬
ning af utlandfka refor i ett Tal y hållit för KongU We-
tenfkaps Acad. t Stocholm 1746% pag* 17.
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och utom riket, deremot, ju fårre handelsmän, ju båt¬
tre låta de betala fig, och defs yppigare och vålluftigar®
leiva de. ,| bägge förenåmda affigter befrämjas hande¬
len af lågt penninge interefie, åfven fom den hindras af
våra höga råntor. Förft, kunna de handlande ej nöja fig
med få liten handelsvinft, fom annars vore tillråckelig,
om penningar låntes för billigare pris.Nårman hos ofs kan
på god fåkerhet förränta fina penningar till 6 för hun¬
drade, år det icke troligt, att någon vill underkafta
fig den mödan och åfventyr, fom handeln åtföljer, om
han ej fer fig derigenom kunna vinna, åtminftone 10 å
11 procent , I det ftållet Holländaren räknar för en god
handel, fom inbringar 5 eller 6 för ioo:de, emedan han
genom utlånande lållan får tillfälle, att förtjäna öfver 2
\ , högft $ procent. Hvarföre ock ganfka månge han¬
delsgrenar , fom hos ofs och dem, åro lika fördelaktige
för det allmänna > varda för Hollåndlka köpmän väl lö¬
nande, men måfte i Sverige lämnas åt utlänningen, en-
daft derföre, att vinften 6 å 7 på hundrade, af våra hö¬
ga råntor upfiukas. Vig affåttning på våra tillverkningar
år lifvet för handaflögderne och förlänandet på utrikes
marknader,af hvad vi öfver eget behof hunnet förfärdiga,
kan draga handelsvågen på vår fida, om det befordras
genom upriktiga varor och godt köp. Men emedan in¬
gen Svenlk Fabriqueur kan nedlägga penningar i en in¬
rättning, utan 10 å 12 procents årlig fördel af hufvud-
ftolen (§. j.) och ingen af våra köpmän lårer använda
medel till inlåndika varors utförfel, med mindre han
dervid kan vinna 10 å 12 på hundrade, (fom nyfs år be-
vift,) få måfte våra höga råntor förorfaka, att Svenfke
tillverkningar, jämförde med deÅngelika och Hollåndlka
af famma (lag, utan, att räkna ikillnaden i frakter och
andra koftnader, fäljas åt utrikes handlande 10 å 11 pro¬
cent dyrare, hvilket höga pris år altför tllråc-

B 2 ke-
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keligt, att affkåra ofs all afgång på manufa&urvaror i
främmande orter. Den delen af utrikes handelen , at up-
köpa utlåndfka ra eller förådlada varor, famt förvara dem
i förrådshus, medan de åro i lågt pris, och fal ja dem
till främmande folkflag fedan de blifvit dyrare , kan en-
daft med fördel idkas, der lågt interefle räknas, emedan
våra höga uplöpande råntor, på kort tid, göra varorna
ofålgbara , åfven fom de ock hindra enfkildta perfoner,
att göra uplag af Spannmål.

En angelägen gren af främmande hanlelen, år ock
Transport Handelen, fådan fom vår Oftindifke till llörre
delen bör vara, at köpa varor i det ena landet, fom der-
af hafver öfverfiöd, och fålja dem i ett annat fom dylikt
gods behöfver, hvilken commerce hufvudfakeligen be¬
ror på penningerånt3ns förhållande i riket. Tvånne Na¬
tioner, fom hårutinnan tåfla, kunna hafva fkepp, gods,
frakter, förfåkringar, och Sjöfolkets aflöningar, för
famma penningar , då dubbelt ftörre ränta på hela använ¬
da hufvudftolen i det ena landet, gör en anfenlig Ikilnad
i förfålgnlngs prifet, hvarigenom det ena Compagniet
blifver mättare af handelen, då det andra alldeles deri-
från uteftånges. Hvad de Handlandes antal vidkommer»
få år det klart, att de icke kunna blifva fynnerligen man-
ftarke, få långe höga räntor gå i fvang. En ttor del af
de bemedlade, finna då fin nöjacktige utkomft, att be-
kymmerslöfe utlåna fina penningar på fåker ränta, och
vilja derföre ej åfventyra dem i handel och köpenlkap.
Få af medellöfa begynnare i bandelen hinna till någon
ftyrka och rikedom, månge affkråckas eller utarmas , af
dryga råntor och göra banquerout den ene efter den an¬
dra, hvarigenom tro och lofven varder mifstånkt till han*
delens oboteliga fkada. De förmögne handlande, måne
om nöje och beqvåmllghet, draga fig och fina medel
Ifrån handelens idkande, få fnart de förvårfvat en fumma,

- . om
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om några tunnor guld, hvarfore de antingen köpa faftlg-
heter , hvilka för de höga råntor åro 1 ringa pris, eller
ock på god fåkerhet utlåna fina penningar, hvarmedels
de på båda deffa farten, kunna utan befvår, fara och
omforger, lefva med lika inkomft och (fat» fom de yp-
perfte Herrarne i Riket. Och i hållet för, att de fkul-

• le upfoda och til!vånja fina barn uti handelens drifvande,
• upammas de federmera till adelsftåndet och att öka anta¬
let af den tjånftfökande hopen. Tvårt om, der pen-
ningeråntor nedfattes, fkulle ingen handlande kunna dra¬
gs fig ifrån köpenfkapen, innan han förtjänt en långt
hör re fumma, att lefva utaf, ån nu kan vara tillråckelig,
då hög rånta betalas, och famma penningar kunde han
icke få fnart förvårfva då, fom nu för tiden: altfå måfte
hvar och en köpman, iden håndelfen, uti längre tid,
och med mera drift, idoghet och flit bevaka fin handel,
hvarigenom han åfven kommer, att tilivånja flera Lär¬
lingar, och fkaffa mer folk i handelsrörelfen, utom der,
art hans barn, fom under det höga intereflet upfödas,
att blott lefva på råntan af (itt arf, fkulle i förenämda
fall, blifva på Köpmans contoiret upfoftrade. Utaf allt
det föregående hoppas jag nu vara i handels vetenfkapen
ljusligen å daga lagt, att Låga penningeråntor 1:0 Skaffa
Rikfens inbyggare fina rå åmnen och alla nödvändiga
både åt liga och fliteliga varor för båttre köp. 2:0 Låt-
ta och befrämja utfkeppningen af våra rå eller förädlade
öfverlopps varor. 3:0 Bidraga till Magaziners inrättning
af handelsvaror, och underftödja Tranfito handeln. 4:0
Öka famt bibehålla, få väl de handlande, fom penninge-
fummorna i handelsrörelfen. Således vittna Tullförtek-
nangarne i alla riken, att handelen fått en flörre fond
och anfenligare tillväxt, få fnart intereflet vordet min-
fkadt, och i Holland hvareft de minfta intereffen beta¬
las i hela veriden, finner man nlftan alla månnifkjor

af
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af bågge könen, lågga fina penningar i handel och kö¬
pen fkap.

£. IX.
Sjöfarten bör få mycket mera vara en af Fädernes¬

landets grundpelare, fom vår belägenhet till Öder - och
Wåfterhafvet, tillika med en myckenhet goda hamnar,
gifver dertillden båfta anledning. Ingen omöjelighet lig¬
ger i vågen, fedan alt, hvad fom fordras, att bygga fkepp
och fåtta dem under fullt fegel, kan af inrikes åmnen
och Ivenlka hånder förfärdigas, famt helt och hållit ut¬
rullas. Huru,angelägen en tillråckelig fjömagt år, att
Cörfvara detta rikets vidftråckta ftrander, hade vi be-
dröfvellga proi år 1719, då vare lköneftåder, bruk och
ftrandbygder, i brift af orlogsflotta blefvo få ömkeligen
härjade och förftérde. Men fegelfart och fkeppsbygge-
rier, varda ej mindre, ån andre inrättningar af höga
råntor betungade. De långe vintrar hindra in- och ut-
fkeppningen i våra hamnar flera månader, under hvilken
tid höga uplöpande råntor, mera befvåra Rederierne hos
ofs ån i andre länder. Når en Köpman i Holland läg¬
ger någre tunnor guld i fartygs utredning till Hvalfiik-
fånge och vinner dervid f på ioo:de, gör han en Jyc-
kelig fängft och refa , i det flållet, att en Svenlk, med
famma hufvudftol och filkafånge gör fin refa med för¬
luft. Häremot, om penningeråntor voro lindrigare, fy-
nes vår belägenhet göra, att detta och de flere flfkerier,
kunde med ftörre fördel idkas af Svenfka ån Holländare.
Genom främmande frakter bringa förente Nederlånder-
ne andra riken, icke allenaft att klåda och föda en ftor
del af deras Sjöfolk, utan ock, att underhålla en talrik
hop timmermän, Snickare, Smeder, repflagare, Segel-
makare, med flera, fom bygga, laga och tillreda farty¬
gen , famt att betala alla delfas utlkylder. Ingen ting,
utom dryga råntor , hindrar Sverige, att komma befitt-
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ning af defie förmoner, åtminftone hvad frakterne i Ö-
fterfjön beträffar. Vi kunna bygga fkepp för båttre köp
ån Angelsmån och Holländare, lifsmedlen åro hos ols
lindrigare och utlagorne mindre, ån hos dem : al It lä om
ranta pä penningelån blefvo hos ofs lika fom i Holland *
fkulle vårt tolk kunna fegla för allralindrigella frakten,
och fåledes ifrån den förtjånffen uteflut3 andra Natio¬
ner* Denne punöten år af högfta betydelfe, hällt riket
hårmedels fkulle få t:o en myckenhet väl öfvadt Sjö¬
folk. 2:0 Tillökning i Tull och Accis-inkomffer, fe-
dan med folkhopens tillväxt, åtgången på lands och Stads¬
manna varor blifvit fförre. 3.0 Mycket penningar, fom
dels fpardes i landet, dels vunnes af främmande. 4u> En
talrikare flotta i Sjön utan det allmännas känning.

§. X.
Sant år våi def, att ett land kan vara folkrikt, och

dock fattigt, fom de forna Gauler och Scyther voro,
men om de behörigen hållas til flit och arbete, kan man
med Ikål fåga, att myckenheten af månnifkior onekcli-
gen utgör rikets förnåmfta egendom. Folkffyrkan år ic¬
ke 'allenaft ett medel, hvarigenom all rikedom kan för-
vårfvas, utan deraf kommer åfven magten, att förfvara
egendomen med. Som folkhopens tillväxt beror på nä¬
ringsmedlens förökelfe , kan man ock af det föregående
( §. 4,6,7» 8>9) nogfamt finna, att inbyggarenas uppe¬
hälle och förmering ganfka mycket befordras genom låga
råntor i Riket. Ju mera penningar anvåndas till jordens
uprodjande och förbättring, ju ömnogare blifver fortjån-
flen för fattiga arbetare att nåra fig och de fina. Når
landet vidare upodlas, och vara frukthårande marker var¬
da flörre och rikare, ökas lågenheterne för flera Torpa-
re och hemansbrukare att gifta fig. Vi fe i bergslagen,
att få fnart en grufva kommer i ftåndigt arbete, begiiva
grufdrångarne fig i åktenlkap. Der mångahanda flögder
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åro och varaktig förtjånft, Hit lockas nog folk» och i
brifl af egna, kan man få främmande. Handelens och
Sjöfartens flor öpnar otaliga vågar till nåring och föda,
hvarigenom en myckenhet perfoner få tillfälle att bygga
hjonelag, fom annars af brift på utvägar att förförja hus¬
håll, fkulle nödgas lefva enfame: hsulket lårer vara or-
faken, att flera ogifta pigor öfver 40 år, finnas i Sve¬
rige, ån i Holland öfver 2f års ålder. Men utom det,
att låga råntor, fkulle med tiden fatta vårt fädernesland i
flånd; att hafva och rikeligen underhålla en långt anfen-
ligare folkmängd, ån det ånnu eger, göra de åfven en
del Rikets inbyggare till nyttigare lemmar i Staten. De
fom endaft lefva på penningerånta af fina inlåndfka fkul-
denårer, åro frätande lemmar i famhållet, fom på intet
fått öka rikedomen i landet, utan trycka och lkattlågga
flitigheten, emedan långifvaren i fin lättja, och yppighet
underhålles afden idogas (vett, utan att fjelf något påtänka
eller anlägga till det Allmännas förkofran. Deremot,
når penningeråntor blifva lägre, måfte en fådan Capitali/l,
antingen vidtaga en fparfan.are lefnadsart, eller föka
fin utkomA i Köpenfkap, Bergsdrift, jonlens upodling
och handaflögders Inråftnlng, hvarigenom alle fåiane
varda nyttige medborgare, och deras enfkildta vinning
blifver med allmånn båtnad förknippad,

§. XI.
Om det flår fafl, at lindrigt interefle ökar både Lan¬

dets vårde, upodling och afkomfler, främjar handt-
verkerier, fjöfarten, och alla nyttiga näringars inrättning,
befordrar handelsftockens utvidgande, öpnar utvägar till
folkhopens formerlng och fkaffir fattiga arbetare ömnog
förtjånfl; fa år det klart, att låg penningerånta år en o-
fkattbar rikedoms källa, fom böjer Nationen till flit,
fparfamhet och förfigtig hushållning, famt måfle inom
20 års tid, mer ån fördubbla rikets förmögenhet och red-

barhe-



AF LÅGA PENNINGERÅNTOR. 17
barheter. Deremot år lått att finna, det höga råntor åro
en tårande Landsplåga, hvilken trycker allmånnheten och
gagnar ingen, utan några rika låttingar, fom vilja i öfver-
flöd lefva af andras idoghet. Hvad påfölgder (kulle vål
bljfva, om inrereffet hos ofs ftego ifrå 5 och 6 till 15 och
18 procent? Jag menar vi (kulle då, hvarkeni Lanafköt-
fel, Bergsdrift, handel eller handaflögder hafva någon
ut kornit. Hvar och en måtte då bå(t finna fin utråkning
att draga fig och fme penningar ifrån näringsfången, och
göra (lått intet, utan att pafia på tilfålle, att (kinna den
r.ödftålta. Jorden lemnades derföre obrukad, och i van-
Pr is, (torre delen arbeten och rörelfer måfte afftanna, fåd
och andra nödvändighets varor inlkaffaS utifrån,
under det inbyggarne genom ocker (kulle inbördes upåta
hvarannan.En eller flera millioners utgörande tili (kattkam-
maren, bletvo då en tredubbelt drygare tunga på under-
fårarena 5 och för hvar tunn2 guld , fom emot 10 pro¬
cent hit låntes at utlänningen, (kulle riket på 7 år beta¬
la dubbelt, famt inom en mans ålder, eller 70 år, ett tu-
fende tunnor guld, om then uplupne råntan hvart fjer-
dedels år fammanlades med hufvudftolen l). Således åro
och bhfva höga råntor en olycka för hvart och ett land,
når de rikta en ^utarma de tijo, och hvad den rike vin¬
ner på ena Hållet, förlorar han genom banquerouter och
lagföknings koftnader på ett annat. Vilje vi gå några ri¬
ken igenom, (kola vi finna, att alleftådes, hvaiåH hö¬
ga råntor åro eller varit gångbare, finnas jordegodfen
vanlkötte, inbyggarne (ysflelofe, fattige, illa klådde,
till hus och husgeråd på det knappahe förledde, credit,
peringar, handels - och flögderörelfer ganfka (ålifynte. Så
har det Håt till iÅngland och Skottland, medan interefiet
galt 10 procent,! Turkiet, hvareft det varit frå totiil 20,

C
l) Child i Traités fur le commerce bar tabell och utf

räkning derbfver Jidcrn 7q ocb Ho*
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i Spanien och Ryffland 10 och 12 på hundrade. Ja, det
år få fåkert, att alla riken förkofras genom låga pennin-
geråntor, men plågas, tryckas och utblottas af höga ,

att om man vill veta, hvilket land år rikt eller fattigt,
och 1 hvad proportion defs förmögenhet år, behötver
man allenaft utforfka, huru flor penningerånta der be¬
talats. Derutaf kommer det» att båttre jordbruk, mera
rörelfe» handel och beqvåmligheter finnas i Ångland och
Holland ån i Frankrike, i Hamburg, ån i andra Tyfka
och Nordifka orter, i Genua, ån i Turin, i Frankrike,
ån i Spanien /»)

§. xnr.
Åndteligen kan nyttan af låga penningeråntor åfvera

beftyrkas genom den lyckeliga erfarenhet fom åtfkiibga
kloka folkflag haft utaf råntornes nedfåttande. Uti Ång¬
land beråttas penninge InterefTet varit oinfkrånkt till 154 f,
då det utfattes till 10 procent, hvarifrå det genom åtfkil-
liga Förordningar blifvit nedflagit 1625 till och idyi
till 6 för ioo:de. Under hela denna tiden, ifrån i6if,
oktes de handlandes antal och rikedomar anfenligen,
flit, idoghet och handaflögder tillväxte , Landtfködelen
förkofrades och fegelfarten utvidgades, få att Nationens
välmåga och förmögenhet» i Reletyg och betjäning(e-
quipage) i kläder och husgeråd, blef mångfaldigt for-
djbblad »). Sedan de Nationelle fkulderne i itor Britan-
nien 1689 upkommo, hår räntan för bemålte Kronolån
blifvit rnåtKtocken för alt annat InterefTe i riket, hvar-
före ock den farnma genom Parlamentets bearbetande blif¬
vitmed Borgenårernes famtycke tid efter annan få minlkad,
att den ifrån 1758 års början ej betalas högre ån 3 för
hundrade- Den Statsklokhet, hvarmedelit Hollåndarne
oaktat alla Ånglands naturliga förmoner, kunn3t i et litet

vatn-

m) Avant Propos du Traducfeur pnq VIh n) Se Cbild?
Trattes fur leCommene fuU 4X. följ.Avant. Propos. 1. c, ftd*
LXXXIL fblj.
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vattnfjukt land, bemåftra fig ett få flört förfprång i han¬
del och Sjöfart, beror förnåmligalt på deras penninge-
InterefTe , fom de aitid fålt lågre ån Anglands. Ty
1640 nedfattes det rill y, iöy; till 4, och 1669 till j,
för ioo:de, hvarifrå det federmera fallit till pro»
cent o). IntereHet i Frankriket år ifrån 8 f procent,
eller TVdel af hufvudftolen, fom det var 1576, efter
handen minfkat, och fidft 175 j nedlålt till 4 procent.
På de måfta Tyfka orter betalas interefie med 5 pro¬
cent» undantagande det ockrande,. fom Judarne tillftå-
djes. Hår i Riket faftftåltes InterefTet genom Stadgan
af d. 25. Febr. 1598 till 6 Procent; men fom det un¬
der Tyfka kriget ftegrades, förböds uti Placatet af d.
14 Nov. i 6<b, al rånta öfver 8 procent, och 1087.
d. 16 Dec. ne ifattcs all förfkrifven rånta til 6, och u-
ta t förfkrifning till y procent, hvarvid det förblef till
d« i CMob. 1741. Sedermera hafva Rikfens Höglofl.
Ständer lindrar I t^refleine i Banquen , och i fyn-
nerhet vid Riksdagen 17-'6 , giordt den högflberöm-
r eliga förfat?ning» att rånta för lån på Guld - Silfver-
Koppar- och Jernpanter m» m. hädanefter betalas med
3 procent men för alla andra Bancolän erlägges 4 pro¬
cent, (å att allt d t fom deröfver betalas» af kortas af
hutvudftolen p). Hvad fördelar alla näringsgrenar jhår-
Igenom tillfkyndas, hoppas jag en lyckelig och fredelig
framtid lårer utvifa, dä ock förflag kuna upgifvas, att
vidare befrämja detta ändamålet, famt de inkaft ve¬

derläggas, forn fynas ftrida deremot. Lnedlertid får
jag till Låfarens vidare öfvertygelfe åberopa mig, bå¬
de Childs, och Culpepers förr anförde traktater , famt

C 2 Herr
0) Remarquer fur les ovantagef fur les des-

avantager de la France & de la Grand Bretagne: Am-
flerd. iqrq. pag, p) Se Riksdagstidningen N:o fj.
Sid. in.



20 OM RIK.NYTTA AFLÄGAPENNINGERÅNTOR.

Herr BergsRådet ÖRNSKÖLDS vackra Företal tillCulpe-
pers törlvenlkade Afhandling emot högt penninge In*
lereile. Hvarvid kan jåmföras Difcours pour & contre
la Redudtlon de L' interét de 1' argent. Elemens du
Commerce Second Partie Ch. IX. pag. 114. Efiais fur
la Nature du Commerce en General Part. Ii. ch. IX.
pag. 264. Öeccnomifke 1 anker till höjere Eftertanke
Kobenh. 1756. 1 Part. C3p. 4. Om de gamla Romares

IuiereiTen kan man låfa De V Elprit des Loix
AnRterd 1749. i 4to lid. 349.

och lölj.

ÄRA VARE GUDI.
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