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Monfieur,
T es fientimens refpeclueux, que fiai toujours confervfi x

tfi la coufiance, que j'ai aux bontés & aux diver-
/«r ,/örtef bienfaits, «to Vous dt'w /? fiouventes
fois favorififi > w' encouragent de faire connoitre au
public f obligation que m'a impofé longtems le devoir de
la reconoißmce. Agrées donc y Monfieur, que j'ofe ein-
prunter fi Prelat de Votre Nom, dans cet ouvrage Aca¬
démique, fruit de mes veilles , que fiai fi bonêur de Vous
offrir, comme une foible marque de mon entier dévoue¬
ment à Votre fierviceifi le ciel veut bien accomplir mes
foubâiis , je fuis très per/vadé, que Vous jouirès pen¬
dant lonçves années > de tout le bonheur, qui peut con¬
tribuer à Votre félicité i Ce font les vœux., que je ne
teffierai d' adreßer au tout puißant. Je finis avec bien
du rejpeiï

*1 *rA f /■:

Vôtre trés-bmnle if très-
obeïfiant Serviteur,

EjuqueGustaveLaurïN»
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Ampliffimo NobiIißimoqu-e ' \

D:no JOHANNI
LAURI N,

Territorii Gottlandiae Meridionalis JUDICI
iîquiflimo,

PARËNTI Öptimo indulgentiffimo.

'G)uotisr Tuae, Optlme Parens, in me benevolentiœ in-
**\^dulgentiœque recordor, reçordor autem femper > toties
maxima animum fubit anxietas, quod pietatem & reve-
rentiam , quantam optarem , prodere iniquiof fors adbuc-
prohibuit. Altqualis tandem diuque expetita Jefe jam of¬
fert otcafio, dum Dijjertatirniem hane in lucem eäitum eo,
quam tanquam gratißimi animi teßeram atque impenfa-
rum Tuarum in meJaÜarum aIiquantulumfruttum, Tu
bi, Indtiigentiflime Pater, omni, qua decet ,ebfervantià
jacratam volui. Adfpice 1 ut foies, ferena fronte leviffi-
mum, Tuxque bcniqnitati minime refpöndens munujeu-
lum. flenuitatem ejus fupplebunt ardentijjima vota \ quh
pro Tua Cariflimae^«^ Matris incolumitqte & falute o-
mnigena fandere, nunquam fumintermi(furus. Quoad vi-
xero, permanebo

OPTIMI PAREN TIS

'

, Obedientißimus Fiiius,
ÉRicus Gustavus Laurin.



AUDITORI ViCARIO
Ad Lcgionem Uplandiœ pedeftrem,

Confultifjimo DCTMINO,

D:no JOHANNl ADAMO
LAURIN,

ç

FRATRI Carissimo.

r\mnium arttißimo licet nosmet natura conjunxit vin*
culo j firmius tarnen arftiusque me Tibi devinxifti,

Dileéliffime Frater, ßriqulari illo & plus quam frater-
no amore , quo me lemper es amplexus. Qiwd cum ita
fit, ojßicii met prorlus immemcr mihi viderer, fi optatißi-
mam banc eccafionem meum vicißim Tibi declarmdi a-
nimum preetermitterem, nec , quod unum jam in mea
fitum eîl poteftate, bas pagellas Tibi, Melliliflime Fra¬
ter, offerrem & diearem. De cetero Summum rerum bu-
manarum Moderatoreni compeJlabo> velit Te fartum te-
ftumque quam diutißime confervare, Ero Jemper,

CARISSIME FRATER,

TIBI

Addi&ißimns,
Ericus Gustavus Laürin.
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Ç. i.
nfkilte Hushåll och flora Borgerliga
Samfund åga med hvarannan den
likhet, at få mycket de, i fin hus¬
hållning, tåncka på framtiden, och
i lyckan föka at giöra fig motgån¬
gens anfallmindre fvårt, defto klo¬
kare hållas de, och lyckfaügare
lefva de. Denna fanning, fom i

alla hushålls behof finner fin tillämpning, år få mycket
mera otvifvelacktig » når det giåller det aldra angelägna-
fle af alla behof, neml. lifs uppehälle : och ibland althvad
till föda bidrager , år intet mera gemenfamt efterfökt af
den fattiga och rika , inret flera omfkiften af en oblid
våderlek ock deraf följande ofåkerhet underkaflad, ock
ånteligen, intet mera dogeligit at lång tid ofkadt förvaras,ån Spanmål. Når jag altfå år finnad, at i korthet afhan-
dla de ogement flora fördelar, fom Borgerliga Samfund
kunna årnå af Kornhus eller FIrrads hus och Spanwals
Magâziner, finner jag vål fielfmig hafva utvalt ett nyt¬
tigt åmne $ men cm mina fvaga krafter icke förmå det

A (am-

/ v



)* C 53®

famma, Com fig borde 5 värdigt utföra , vill jag dock, i för-
tröftan på ditt benägna omdöme, G. L. därmed giöra
Förfök.

§■ i.
Hvar och en förftår , utan min påminnelfe, at jagunder kornhus icke egenteilgen vill hafva begripit de

giömflållen , dar enfkylte ågare förvara fm fpanrnål, till
förefallande behofj utan menar jagfaft mera fådan inrätt¬
ning uti et Borgerligit Samfund, der defs medlemmar
kunna med fpanmål biifva underflödde, når den för dem
briffer, eller hungers nöd år â fårde, och det för ett bil¬
ligt pris, utur fådane fpanmåls giömor, fom enkanner¬
ligen åro inrättade till nöds och eländes hämmande.

§• 3\At Borgerliga Samfund böra låta det vara en ibland
fina angelågnafte omforger, at befrämja ymnoghetaf fåd,
fidant flyter omedelbart af deras natur, då man tillika
betracktar de obehageliga påfölgder, fom hungers nöd
uti ett Land plågar förorfaka. Ty der år med förfaren-
heten enligitat nåflan ingen Landsplåga plågar medfö¬
ra florre elände ån Hungers nöd: den förtjufar en obarm-
hertig och farnvetslös ockrare, at medelft prifets omåt-
teliga flegring utfuga den fattigas fvett och blod: den
vålier, at en hungrig maga, på olofligt fått» öpnar fig
tillgång till den rikas förråd : den giorat många af yt-terfla nöd tvungne,mâfte gripa till onaturlig (pis, och däri¬
genom förfalla i fmittofamma fiukdomar, fom likna kräf¬
tan, och utbreda fitt dödeliga gift, ibland många tufende
medbröder: den år och åndteiigen ordfaken dertill, att
den arbetande menighet, fom i et Land bör vårdas fom
en ögnaften, och tillika merendels år fattigaft, måfte,till fitt lifs räddning, utflytta, och dermed tillfoga den
Politifka Kroppen ett oboteligit får» Derföre Fager och

Appia-
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Appietnus de hello Punico : famés confiâtrix in rebus alte»
nis peffima y pr£fertiin apuä egenos omnium: Hår med in,
ftåmmer Cicero in Oßciis , då han fåger: Quid non [va-
des vefana & crudeIis famés, quœ res, qu<z caufa major
eft-, quam famés potuit, quam feditio ? och Seneca de bre
vitate vitce , gior en artig anmärkning, då han fåledes
yttrar fig: nec rationem patitur, nec acquitate mitigatur,
ra pra* fleiïitur populus efuriens.

$.4-
Men faPiån olyckan icke alltid kan vara få odrågellg,

at de nu nämnde påföigder blifva fynbara , är likväl et
oftadigt ombyte af Spanmälens ftundom dyrhet ock ftun-
dom låga pris et olyckligt tillftånd för et Land och Ri- —
ke. At dyrhet âr et oftadigt ord , fom år underkaftat
flerahanda uttydningar, år aliment bekant. Mitt egent
teliga åmne på detta ftålle år icke at företaga den afhand-
lingen ; men få mycket bör jag nåmna, at dyrhet hår
flyter aftvånnehufvudkjållor,nemligen , antingen af brift,
den må vara vårkelig eiler updiktad, eller och af ftor ri¬
kedom och penninge förmögenhet uti ett Land. Den
dyrhet, fom härflyter af brift, år en tårande matk i Re-
gements kroppen, och år då fä mycket mera tårande ,

når förrådet val i fig fielf år tilråckeligit till allas behof,
menfynes likvål vara otillråckeligit, igenom det, at fkån-
delige ockrare hâila fine förråd tiilftutne, hvarigenom prl-
fet måfte ftiga. Men deremot, mådetftigande pris, fom
förorfakas af penninge förmögenhetens tillväxt uti ett
Land» då förrådet af alla behof icke brifter, icke kallas
dyrhet: ty fådant år en naturlig påfölgd af makt och ri¬
kedom. f)år föga penningar löpa i den allmänna rörel¬
fen, måfte de nödvändigt vara i högt vårde, och deremot
måfte alla flags varor anfes af föga vårde, få att en kjöpa-
re får mycket varor för litet penningar: men der pennin-

A 2 gar
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gar vankas i ymnighet, förlora de något af fitt vårde ,
fä at mera penningar betalas for famma eller mindre qvan-
titet varor, ån förut varit vanligit, hvilket man plågar
kalla varors ftegring eller dyrhet, då man likvål med lika
ikiål kunde kalla det myntefs förnedring eller fallande.
At detfig fålunda vårkeligenförhåller, derom blifver man
öfvertygad, om man gifver akt på den fkillnad i varors
pris, foin finnas till faiu uti vida aflågne orter, fmårre
och ftörre Råder : den aflågne Landtmannen, fom har
mycket varor , men föga penningar, fkattar penningen
högt och fina varor lågr ; den mera penning-rika Staden
år tvert om mera begiåriig efter varorne, ån efter fina
penningar, och Hufvud Staden, der måft penningar van¬
ka och RörRa rörelfen år, blifver altid, fom vi (aga, dy»
raft at lefva uti , eller myntets värde förnedrat. Lska få
går det till i verlden ibland hela Stater och Republiquer,
at hvareR ymnighet penningar circulerar, der år altid
tillika dyrhet på varor och alla behof, eller , hvilket kom¬
mer på ett ur, myntets vårde fallit igenom fin egen myc¬
kenhet. At åter komma tillbaka till min fats, fom var
at vifa det et oRadigt ombyte, af SpanmålsRundom dyr¬
het och (tunn dom låga pris år ett olyckligt tillRånd för
ett Land och Rike, få vill jag i korthet utreda mig, att
jag hår med dyrhet och lågt pris förRår ettfådant vårde,
fom icke fvarar emot det vårde, hvilket andra varor vid
famma tid aga. Antingen jag vill föreftålla mig Span-
niåls prifet högt eller lågt, aliénait fulkomligt förråd derpå
finnes , få kommer faken på ett ut, i anfende till Landets
invårtes behof, om eljeft prifet får blifva någorlunda Ra«
digt: men ett ofta, och kan fkie i Ror olikhet, förändrat
pris, ödelågger ett Lands invärtes hushållning och han¬
dels omgånge med främlingen» Ty fom värdet af alla
fålgbara varor, måfte i längden af tid, låmpa fig efter
Spanmålens vårde, emedan den år Ibland de oumgångeli-

ga
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gafte behof ; Så giör det i fig fielf ingen ting till faken
om Spanmålen och alla andra varor, i anfende till Lan¬
dets invårtes behof » åro låga eller dyra i fitt pris, når
de likafult uti fitt inbördes vårde emot hvarandra bibe¬
hålla en ltka proportion: Dyrheten utmärker då intet
annat, ån att qvantiteten af mynt och penningar innom
iandet okat fie;, åfven fom ett allmånt lågt pris på varor
betecknar fattigdom på mynt: det år ingen fom föro¬
lämpas af dyrheten, om icke den fom lefver af pennin-
ge förtjånft, och behöfver derfore ftörre inkomft, om
han fkall uthärda med dyrheten: hvaremot nåringsman-
nen giör igenom fin nåring hg fkadeslös for hvad han
mera och dyrare målte kiöpa af anjra. Når jag fåger,
att dyrhet eller lågt pris på Spanmål år en vilkorlig ting,
i anfende till den invårtes rörelfen i ett Land, bör dock
tillika mårkas, at famma omdöme kan icke fällas, dereft
et Land åger handels omgånge med fråmlingen. Det år
en årkånd fanning, at hvar Nation kan trånga fig ki i
andra Nationers handel, i famma proportion fom varor
rîerftâdes med fordel kunna fåljas : men at kunna fåtja
varor med någon vinft , fordrar det^vilkor » at varorne
icke måge falla honom fom fåljer, dyra: och fom få-
dant åter beror på hurudant inkiöps prifet varit på de
rå åmnen fom blifvit förädlade, huru höga arbetslöner
blifvit derfÖre betalte, med mera, hvilket alt fluteligen
ftannar i den hufvudfråga, huru högt eller lågt Spanmåls
prifet varit; Så år döt klarf, at en Nation, fom arbetar
med högt fpanmåls pris innom fig, aldrig kan hålla mark¬
nad med andra Nationer, fom föda fitt fålk med ett lin¬
drigare fjpanmåls pris. Kloka Nationer arbeta derforemed
alla krafter derhån, at kunna hålla fpanmålen innom fig
uti ett få medelmåttigt vårde, at icke allenaft Landtman-
nén må finna fin rakning vid , at drifva åkerbruket, u-
tan och flögdemannen icke få högt pråflas, at handelen

deraf
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deraf ml lida. En fädan medelväg i prifet år (3 mycket
mera angelägen, fom i fall något båttre kiöp flod till
finnande, uti något Land, påfölgdtn villeblifva den, at
de arbetande fmåningom drogo fig dit, ifrån det dyrare
Landet, och fåledes folkrikheten rninfkas på det förra ftåf-
iet: hvaremot, om fpanrr.ålen på något ftålle falleri van¬
pris, det vore oundvikeligit, at arbetare fkulle få anled¬
ning till lattja, i fall de med i och 2 dagars arbetsvinft
fkulle den tredje dagen kunna förförga fig. Når man få¬
ledes finner hvad ölägenheter, et ftåndigt alt for högt
eller lågt Spanmâls pris åftadkommer, mâfte man få myc¬
ket vifiare finna fig öfvertygad , om den fkadan fom et
oftadigt nu högt och nu lågt pris förordfakar. Som det
år åfvaaföre till grund antagit, at prifet] på fpanrrål, få-
fom den oumbårligafte vara , fladgar alla andra varors pris;
Så vill derföre följa, at når fpanmålen * till exempel,
fåldes för defs ymnoghet (kull till et ringa pris, borde
åfven alla andra fålgbara varor i famma proportion falla.
Men fådant hånder likväl icke, och ordfaken ligger der
uti, at emedan den fom flôgdar eller fålljer någon vara
under den tid, fpanmålen finnes för godt kjöp , altid må¬
fte fruckta, det fpanmålen någon kort tid derefter åter
refer fig i prifet ; fördenfkull kan han icke flå af något
mårkeligit i fitt kjöp,hälft fom det för honom blifver fvlrt
och nåftan omöjeligit, at en annan gång vid ett filgande
fpanmåls pris , flegra fin vara eller flôgd," I famma pro¬
portion , då kjöparen altför mycket fkulle blifva fkilna-
den varfe. Och når man hår till lägger den menfkliga
fvagheten , fom ogiårna går utur fina fördelar , de måge
vara båttre eller famre grundade, få finner man klarliga,
at ett ftadgat medelmåttigt pris på fpanmål år det nyttiga-
fte både för den inrikes fammanlefnaden och utlånfka han¬
dels omgånget. Den anmärkning får jag dock låf at giöra,
at fom det, för väderlekens omfkiftllghet och flera înîô-

pan«
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pande ordfaker, år omôjeligit at vånta et få aldefesftad-
gat fpanmåls pris, fom aldrig fkulle andra fig ; Så anfer
jag det lör nog ftadgat, om all förändring af prifet, ftan-
nade innom tre a Sex Dal. på hvar je tunna : ty lådan al¬
tération kan kallas, föga eller ingen , då deremot några
plåtars åtlkillnad på tunnan det ena året emot det andra,
giör en ftor fkakning i hushålls fyftemet.

At i ett Borgerligit Samfund vånta, det hvar och en
def medlem fkulle fielf vara angelägen om, at Ikaffa fig
fitt förråd af Spanmål i den goda tiden, till at nyttja I no-
denes tid, fådant vore at röja fin okunnighet om menni-
Ikiors olika, tillftånd, förmögenhet, tånkefått, och flera
omftåndigheter,forn hindra ettlågodt ändamål; tymången
vill,men förmår icke, och ofta år den måft förmåendeminft
eftertånkfam för framtiden. En (ådan de flåftas antingen
villrådighet eller brift >på tillfälle at kunna giöra fig förråd,
har varit vållande, at i alla vålbeftålte Stater vifta medlem¬
mar företagit fig fpanmåls handelen, låfom ett befynnerligit
närings medel, då de anlkaffadt ftora uplag af fåd, inkjöpt för
ett lindrigt vårde och utfåldt för ett högre, till dem affina
medbröder, fom icke fielfva ågt tillfälle till denna högft nödi¬
ga varan. Så nyttig en fådan näringmå Ikattas uti ett Bor¬
gerligit famfund, få ftor plåga kunna åfven famfunden
kjånna , då lådane handlande , långt ifrån at lindra fina
medbröder uti en allmän nöd , giöra ' fig till deras blod-
iglar : Man finner derföre redan i de ålfta tider, huru il¬
la lucktande lädana fpanmåls-judar varit, då de blifvit
kallade Dardanarit, œrufcatores, fitocapeli, direBarii ,
annonœ flagellaiores, feplaßarii, [med flere namn, fom al¬
la utmärka en fkåndelig håg at giöra fig rika med andras
förtryck. Men fom denne olågenhet omöjeligen kan fö-
rekommas, få hafva kloka Regeringar budit till, att med
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förficktlga inrättningar fåtta den enlkylte (panmåls han¬
delen innom (ädana bommar , at den fattiga aldrig måtte
fucka under den rikas obarmhertighet, hvarom Hiftorien
ofs underrättar. Jofephs omforg ôfver AEgypti Land, år
ofs nogfamt kunnigj af Genef. Cap. 41. Utâf Grekifka
Hiftorien veta vi, at Landsåndarne omkring Athen vo¬
ro få ofrucktfamme, at laden aldrig fot flog till inbyggar¬
nes behof, utan måfte ärligen inlkaffas. Men pä det
förråd altid måtte vara till hands, och ingen oordning
lig yppa, voro ordentelige betjånte tillförordnade , un¬
der namn af vtrovott, &iTo(pvKotY.çç, otyopotvofxct, och andra
dem de kallade epTrè'çluç, och epTrifxeÅtiTcts-, hvilkaalla,
hvar pä fitt fått hade at beftyra om, at invânarne icke
tnåtte flå under lig mera fåd i fånder, |n til egen års
provifion , at hvad fom öfrigt var efter privatorum
kiöp, måtte inläggas i sllmenna Magaziner, till at för¬
varas då brift fig yppade, med mera fom kan låfas hos
Demofltfn, in erat, pro Ctefiph» Sigonius ocb Ket kerman-
nus y med flera. Den Romerfka Hiftorien , befynnerli-
gen i den Borgmåfterllga och Keiferliga regerings tiden,
år upfyld med fä månge exempel af omforg i detta fall,
at det fkulle blifva för vidlöftigt fådant med alla fina om-
ftåndigheter anföra- Ty att gå förbi underfökningen af
de fanfkylldiga drif-fiådrar, fom ledde det Romerfka fåll-
kets Styres-mån in på de tankar, at med fådan tiver för-
fkaffa ymnoghet af Säd i alla fina provincer, och dels bort-
fkånka den famma åt landets inbyggare, dels fållja fpan-
mål.en för et altfor ringa värde, och mera dylikt ; Så år
det nog, då jag anmårcker, at Romerfka Sfären ftädfe
var angelägen om, at hålla Landedt förfetmed tillråcke-
ligfpanmål, och at till den ändan voro lärfkilte ämbets¬
män förordnade, under namn af PrœfeÏÏus annons:, tedi-
les Cereales, Prtefeiïi frumenti dividendi,medflera, hvars
fyfsla var, dels at Jnlkaffa fad, dels at giömma den i Ma-

ga-
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gaziner,fiels ockat utdela den farorna ibland folket: Alt
inftåmtrer till at beftyrka den fats jag hår drifver, neml:
at en Regering altid bör ftyra hushållningen innom Lan¬
det derhån , at fåd aldrig må brifta ; ty det år aldeles
fant hvad en gammal Romare fade, at nihil efl fatius po¬
pulo Romano Jaturo, och en annan: 0/ qvam difficile efl
verba faeere ad ventrem , qui auribus caret. Men når
jag hår berömmer de Romares omforg, a t hålla ftåndigt
förråd af fåd 1 Landet, bör jag tillika icke undgå atnåm-
na de felfteg, fom famma Stat derunder begick, och
hvar igenom den ibland annat lade grunden till fitt fall.
Ty igenom det at fpanmål ftåndigt infkaffades utifrån,
och utfålries af Regeringen måftedels altid för et gsnfka
lindrigt pris, elierock rent af bortikånktes, hvadan man
och i Romerika Hiftorien finner få mångahanda namn at
Spanmåls benådningar, fåfom panis civictts, qradihs ypå¬
lat inus , militaris, oflier.fis » <edium, annona domibus, med
flera; fåhånde deraf, at Skattkammaren bief uttömd, in¬
gen håg använd till egit åkerbruk , menigheten inföfd 1
iåttja och upretad till upror, få fnart någon brifl fpordes,
hvilket alt behjårtade Romare tydeligen förcftålte Sena¬
ten , men utan vårkan. Det år derföre detta exempel,
hvaruti kloka St ter fig fpeglat, då de utvalt det medlet»
fa foui det båfta, at icke oftare, ån i ytterfta nöd och e-
lånde ikiåncka , men derjåmte ftåndigt laga, det fådant
Spanmåls förråd må vara till hands, fom fåtter inbygga¬
re i fåkerhet förfådan plåga. Att fadant kanfåkraft ikie,
dels igenom enikilte lånhus, dels igenom alimånne Maga¬
ziner, ikall nu blifva mittåmne at utföra.

$. 6.
Når jag nämner at et Borgerligit Samfund aldrafa-

kraft kan, i fitt fpanmåls behof, blifva betjånt rnedelft
lånhus och Magaziner, bör jag tillika gifva vid handen

B mina
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mina fkål dertili. Som all fpanmåls hsndel, når inga Län-
hus eller Magaziner åro inrättade, går antingen igenom
Landtmannens eller Borgarens hand, fåfom fålljare , få
år det vid defia perfoner , fom min upmårkfamhet korte-
ligen fåfter fig. Det år en igenom forfarenheten beftyrkt
fanning» at enlkylte fålljare, utan affeende på hvad led-
famma fölgder det måtte medföra hos fina öfriga medbor¬
gare, altld ftyra fin handel derhån , huru demåge få fi¬
na varor nog och dyrt betalte» åfven fom alla enfkilta
kjöpares dicktan och tracktan går derpå ut, at få tfaran
för dec aldrabåfta kjöpet, oacktat det fkulle fkie med fåll-
jarens Ikada: i föllje hvaraf, den fom har ftort förråd af
fpanmål, inkjöpt för lindrigt pris, eller bergad af egen
våxt, fer icke ogiårna at fpanmålenftiger, då den, fom
fielf icke åger landtbruk, och måfie kiöpa hvar tunna»
gläder fig, öfver en få ymnig fkiörd eller få flor tillför-
fell, at fpanmålen måfte falla i pris. Det ankommer då
på en klok Regering, at med den förficktighet bemedla
emellan kjöpares och fålljares nu nämnde olika affickter »
la at de begge blifva beftåndande utifädan jåmnvigt, fom
för Samfundet pröfvas nyttigt : och till det ändamålets
vinnande nyttjas flera medeh Når man anfer faken en-
daft på den fidan , at medelft ymnig tillförfel utifrån, i-
fall Landets egen våxt icke förflår, öka förrådet innom
Landet, brukar man merendels fådana utvägar, at an¬
tingen lindra eller eftergifva de tullar och pålagor, fom
förut varit vanlige, at för inkommande fpanmål erlågga:
man beviljar då ftundom nederlags frihet efler upfkof med
tullens betalande, få långe fpanmålen ligger ofåld, famt
tillftådjer den inkomne, men åter utgående fpanmål, at
utföras tullfri : man öpnar utvägar, hvarigenom den i en-
fkylta hinder liggande fpanmål icke må blifva ett dödt
capita!, utan kunna, fåfom fåker pant, nyttjas till contan¬
ts penningars upnegotierande. Alla födane författningar

åro
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åro lofvårda , ty de vålla, at en kjôpman kan fulleligen
nyttja alla handels fpeculationer', inkjopa fpanmåi uti
främmande Land för god t kjöp, når omftåndigheterna
få medgifva, afvackta tid och tillfalle till forfållgning, och
likafullt nyttja fit t döda capital fom ett lefvande. Det
kan fåledes icke flå felr, at ju fpanmåls förrådet i ett Land
derigenom måfte ökas ; men oaktat alt fådant, ligger lik¬
väl en ftöteften i vågen, fom hindrar, a t et Samfund icke
kommer till vårkeligit åtniutande af et drågeligit fpan¬
måls pris, når mifsvåxt och dyr tid infaller, (a långe
fpanmåls handelen endaft år ftåld i enfkyltas hånder,
hvarigenom den contra-balance faknas, fom nödvändigt
erfordras emellan kiöpare och fålljare , få framt de förra
icke lkola olkiåligen betungas i prifet af de fenare. Ty
låt ofs foreftålla ofs fpanmåls förrådet i knappade laget till-
råckeligit, och kiöpares efterfrågan följakteligen ökas, få
kan det icke flå felt, at ju rycktet giör fpanmålen ånnu
ringare och otiilråckeligare ån den vårkeligen år, hvar¬
igenom han måfte ftiga i fut pris. Når jag hårtill lågger,
at den enfkylta fålljaren, fa fnart han får det ringafte tilU
falle at ftegra prifet, år, i allmenhetat tala, icke obenä¬
gen at dyrka varan, innehålla med förfällningen till be-
hageligare tid , med fiere konftgrep , ehuru i fjg fielf
laftvårde ; Så mårkes klarligen, at ingen annan orfak år
vållande till fådan oreda, ån at enikylta fålljare hafva in¬
gen , fom med dem tåflar i prifets nedflående , hvilket
likväl kunde fkie med vål inrättade komhus,

7*
Att hindra en fådan de enfkylte (älljares fkåndeliga

egennytta , förmedelft vifta af Ôfverheten utfatte taxor,
förbud och fvåra ftraff, det vore at giöra eländet ånnu
fvårare. Man må föka at vånda Mennifkjans förderfva-
de natur, huru man vill, fä uppfinner hon dock hundra-
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de lönnhåll, ' hvaruti hon g'ommer fig , få framt mari
Jcke ftraxt upletar det råtta. Att fatta taxor för kiöpare
och fålljare, år invicklat Lfå många fvårigheter, atderaf
år ingen nytta at vånta. Ty fom mifsvåxten i ett Land
alldrig år få total, at ju dyrheten år ftörre eller mindre i
vifta Landsändar, få måfte och taxorne blifvaolika: och
deraf måfte nödvändigt föll ja , at till den Landsänden,
der fåden för briftens fkull hade en ftörre taxa, måfte
fpanmålen draga fig ifrån den ort, fom hade ymnigare
fåd , och foljakteligen lindrigare taxa, fom fkulle då til¬
lika icke giöra annan värkan , ån at den enas brift, ikulle
fyllas af den andras ofverflod > hvilka fenare åter Ikulle
ftanna uti brift. Och defsutom , hvem fer icke, huru
flåtare och båttre fpanmål af enahanda namn, fordrade
olika taxa , men kunde likvål genom blandning då pafte-
ra under lika pris. Men till at gå förbi mångfaldiga fle¬
ra fkiål, fom vifa ikadligheten af taxors utfåttande for pri¬
vate fålljare, hvilka vidlöftigt åro utförde i De la Mares
Iraité de ta Police Tom. 1. Liv. y. Lit# 14. Cap. 1$. Amflerd.
tdit. få håller 33g det för det våfenteligafle, at fom Ôf-
verheten med all fin ftrånghet, år oförmögen, ataldeles
hindra fpanmålens undangiömmande , i fall taxan fåttes,
efter ockrarens tycke, för knapp $ Så måfte dyrheten ö-
kafig, och et högre pris emellan fyra ögon betalas %

hvarigenom åndamålet blifver fruktlöft, eller ock den fat¬
tige fvålta,kanfkie under nog ftort fpanmåls förråd i Lank-
det* Men dår handelen år fri, och tillika den privata
fåll jaren har någon fom håller tummen på ögat på fig, kan
prifet alldrig ftiga utaf egenvillighet, utan endaft genom
förrådets ftörre eller mindre quantum, famt handelens
egen naturliga ordning. Lånhus och Magaziner åro alt-
få de fåkrafte och endafte medel, at hålla fpanmål i fkiå-
Hgt vårde.

8» §,
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Med enfkylte Lån och förrådshus förftår jag fådan
inrättning, at fpanmåi hålles dem nödlidandom till han-
da, at in natura, få låna och betala, antingen med eller
utan rånta, på någon vifs tid. Når enfkylta perfoner vl-
fa hvarandra denna tjånft af en blott valvilja , och får-
deles når det fkier utan rånta, år det vifTerligen en be-
romlig giårning. Rika Herremän, fom åga ftora Landt-
gods, och många derunder liggande bönder, råkna det
aldrig för någon miftning, om de med (ådane lån kun¬
na bifpringa fina underhafvande, at derigenom fria dem i-
från omilda ockrares blodfugande lån : ty en klok hus¬
bonde vill hållre råda öfver välmående ån fattige under¬
hafvande. På famrna grund har åfven Sveriges Nådiga
Ôfverhet, få ofta lågenhet gifvits, underftödt Allmogen
med lån utur Kronans Förrådshus : och Städernas hand¬
lande Borgerfkap, tillika med andra, fom ågt fpanmåi, haf-
va icke underlåtit at vara den nödlidande till hjålp, med
lindrigare eller ftrångare vilkor , alt fom de kunnat dår*
om förenas. Men det år nog tydeligit, at når hjelpen
endaft fkall grunda fig på välvilja , få kan hoppet blifva
fåfångt, då nöden år fom ftörft, och når den nödlidande
fkall både tigga och låna, få kan det låtteligen hånda, at
den obarmhertiga lörhöger Sickelen, och fatter prifet få
högt, at når den fattige en gång fkall betala, får han å-
ta fina agnar, då den omilda ockraren dragit till fig kiår-
nan. Man fråge landtmannen, få lårer man få veta, at
många hans filfverkofor och redbara kiårill, bofkap och
annan ågendom, gåt bort i betalning för en dyr fåd,
den han om våren nödgats kiöpa » då han icke kunnat få
låna. Man lårer finna hans mifsråkning få mycket ftör-
re, då han ofta vål fått låna en tunna fåd om fommaren,
men till få drygt varde, at han om höften då betalningen
fkulle ikie, har måft antingen fållja, eller i betalning gif-

va
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va fin långifvare 2 a 3 tunnor, innan giålden fôrfvunnit.
Bonden har påfädant (att altid varit höft-rik, och vår-
fattig , och den förfiktiga Borgaren har måt vål begge
tider, utaf Bondens oaktfamhet, men Landet har fuckat
under en allmån plåga , och närings-medlen varit i be¬
tryck. Det år derföre ovederfåjeligic, at de flags Lån-
hus, fom bero på någon förvårfvad rättighet at blifva med
lån underftödd , åro långt fördelaktigare , ån dår lånet
ankommer på vålvillja. Af fådan befkaffenhet åro de
Spanmåis Magaziner, hvartill igenom Höga Ôfverhetens
nådiga förforg , alla focknar i Sveriges Rike blifvit up-
muntrade : de åro lefvande prof af en Faderlig omvård¬
nad för Landets barn : de åro de kiållor , hvarutur Lan¬
dets lyckfalighet med tiden fkall flyta : de åro förmodeli-
gen ett fåkert vårn, emot påkommande hungersnöd.
Den fom vill draga fådant i tvifvelsmål, må allenaft fpeg-
la fig uti vår närvarande fpanmåls brift : ty det kan icke
nekas,at ehuru fvage våra Sockne-Magaziner ånnu mån¬
de vara, de ju likvå! under närvarande elånde, giordt
fin tjånft emot fin ftyrka, det år , om det förråd af fpan-
mål, lom der funnits, icke varit giömt, hade eländet
varit ånnu ftörre : och jag tycker mig vara derom för-
viflad , at om Rikets Inbyggare en gång flippa utur
denna klemma, låra de på alla ftållen få nog öpna ögon*
till at Icke åfido fatta en få fåker hjelp. At fådane för¬
rådshus inråttas icke långre ifrån hvarandra, än i fock-
narne, år af flor nytta i Sverige, fom år ett vidftråckt
Land, gleft bebodtoch med fogaStåder förfedt : ty,fkul-
le Magazinerne vara fiermare ifrån hvarandra belågne,fkul-
leLandtmannen få vidkjånnas alla de ölägenheter fom lång-
vågade foror medföra, och ftundom ftanna i brift. At
de inråttas under focknemånnens egen fria förvaltning,
år en rättighet, hårflytande af fådant bolags fanfkyldiga
natur, och befåft med öfverhetens famtycke. Men at

de
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de nu och i alla tider kunna hos ofs åga beftåttd ock för-
kåfra fig, år en frukt af vår fålla frihet, fom icke tål at
någons ågendom må angripas utan laga dom. Under eri
enväldig konung, år hvar underfåte rådd at vila fin e-
gendom > få frarnt han icke defto mera år förfåkrad om
fin Konungs mildhet : uti fådan Regering vågar ingen at
fammanfkjuta fina medel i få flor flock, fom en gång
kunde blanka Ôfverherren i ögonen, ty det kunde hån-
da at lyftnaden folie derpå, och at våldet urfåcktades där¬
med , at ingen in fpecie ågde fkatten eller ruinerades, då
likväl alla förlorade fitt: hvaremot fria Regeringar åro »i
den art, at hvad enftaka perfoner icke kunna uträtta»
det åftadkommes med förenad ftyrka af flera ; en gemen-
fam vålmåga befrämjas genom enlkylt iammanfkutne me¬
del, och det med famma fakerhet, fom i fall penningar¬
ne lågo i hvars och ens egen pung. Man befinne endafl
våre flora inrättningar , fom drifvas under Affocia-
tioner, våra Handels Compagnier, allecurence Societe-
ter emot fiöfkador och eldsvådor, änke-pupill-och fat-
tig-Caffor, ja fiålfva vår Banko inrättning, lå varder man
éfvertygad, at uti intet fall fmakas frihetens fotma liufii-
gare ån dår ; fom de ock åro vårkellgen utfpruckne tel¬
ningar af frihetens rot, och med frihetens fkakning åfvers
måfte lida förändring, hvarpå vår Banque,! Souveraini-
tets tiden, år ofs et öfvertygeligit vedermåle. Det blif-
ver altfå i mitt finne en öfvertygellg fanning » at i få
flor måtto Sveriges inbyggare förfvara fin frihet, i få
flor mån kunna de vara fåkra, att alla fammanlkott, fom
afdem giöras till Oeconomifka inrättningar, kunna åga be-
flånd 5 Och fåledes förfaller den invånning emot fockne
Magaziner»fomkunde föregifvas af ofåkerhetom femman-
fkåttet.

§• g.
Som inrättningen af fådana fockne Magaziner an¬

kom-
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kommer på deras egit behag fom deruti deltaga, få år
den ock hos ofs olika : jag vill derföre allenaft nåmna
några hufvud reglor, fom vid fådan Magazins inrättning
böra i ackt tagas.

i:mo Till förfta fonden giôres et fammanfkått af et
vift qvantum Spanmål, i proportion af hemmantalens ftor-
lek, at antingen forfkiutas på en gång, eller på flera ter¬
miner. Sådant qvantum år villkorligt» och ankommer
på öfverenskommelfe: men ju tillråckeligare det fam-
tyckes, defto ftörre ftyrka får Magazinet i fin början,
och kan derföre defto fnarare tillväxa.

2:do Spanmålen kan vara af alla flag, faftån måft af
de forter, fom tåla långft at giömmas. Och ändock at
höfthvete och höftråg åro de påliteligafte fåden » tycks
det likvål icke vara orådeligit, om åfven Magazinet agde
något fårråd af vår-hvete och vår-råg, fom kunde tjena
till utlåde , i fall en oblid väderlek ödelagt höftfådet.
Den frucktan fom torde vara, at begge defla flag Ikulle
förderfva hvarannan, medelft blandning , år icke ftörre,
ån at den igenom god upfickt kan afböjas. Men fkulle
defTe fådes-flag Icke behöfvas, innom den tid de kunde
hålla fi g f rödde till utfåde, år iikvål ingen miftning för
Magazinet, emedan de likvål duga till föda, och fårikare
låd i ftället kan anlkaffas.

y Som ändamålet med Sockne Magaziner år, atdet
fkall blifva evårdeligit, och tillika Magazinets fond ökas;
altfå år billigt, at lånet altid bör återftållas in natura »

tillika med någon drågelig rånta i fpanmål.
4:to Hvad i öfrigit angår hushållningen innom Ma¬

gazinet; huru det nrå förhållas med jordägare och åboer,
fom afflytta, och deras rått till andel i förfta infåttnin-
gen; förficktigheten at fmåningom giöra fig af med den
gamla och fkaffa fig ny; tiden då lånmågiöras och be¬
talas ; fåttet at låta alla blifva delacktige af denna för¬

mån;
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mån ; Säkerheten for de undfångne lån ; Upfickten och re¬
dogörandet, med mera; Så emedan deffa omftåndigheter
i många mål kunna vara olika; fördenfkuli nämner jag
dem allenaft fåfom högt nödige vllkor, hvarom de Con-
traherande böra fig förut förena, till förekommande af
mifsnöje och rättegång.

§. 10.
Att den torftiga må i nödenes tid blifva biträddmed

fpanmåls län , är väl den huFvudfakeligafte affickt med de
nu omtalte Sockne Magaziner: Men fom egenfkapen af
alla de flags Corporationer » hvllka årligen öka fin för¬
mögenhet t och alldrig minfka , år fådan , at de, efter
något förlopp af tid och år, måfte tillväxa i ftyrcka
och rikedom; Sä årallfannolikhet, at våra Svenfka Sock¬
ne Magaziner lära, i finom tid, vifa fig för den välbetänk¬
ta Landtmannen uti en ännu högre glänts, då efterkom¬
mande fkola kyfla fina förfäders fiåt, fom lagt grunden
till fådan våihgnelfe. Att min gifsning icke år alldeles
ogrundad, torde deraf kunna flutas, at jag hoppas deruti
vinna bifall, dä jag föreftåller mig, at hvar Sockn må¬
fte , i proportion af ftn folkrikhet, kunna blifva belåten
med ett vift qvantunvSåd, åfven uti den olyckeilgafte
mifsvåxt, fom dem kunde öfverg«; det åra-klä derutaf
klart, at i få ftor-proportion fom Magazinet år rikare på
fåd, år laden åfven onyttig; Men fom Magazinet måfte
iftödaffin inrättning f årligen forkåfra fig; Så år det i
mitt finne otviFvelacktigt, a t Magazinet kan med tiden»
igenom den öFverfiödiga fpanmålens förfalljande till Stä¬
der, eller tör hånda till utlänningen, förlkffa fig tillika
et penninge Capital, fom åfven med fin utlåning , och
deraf flytande ranta, kan öka Magazinetsftyrka, tili en
cbefkrifvelig båtnad för Landet# Till at ytterligare för¬
klara denna fats,^ vill jag nyttja et exempel af en liten
Sockn, beftående af 40mantal, förn vid fin förfta fam-

C man-
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msnfåttning förenat fig at fammanfkiuta hvar fin tunnà
fåd till fond för Magazinet , med vilkor at vid erhållit
fpanmåls lån, betala en fjerding pä tunnan i rånta. Det
år då klart, at de 40 tunnor fåd , fom varit förfte floc¬
ken » måfte innom 8 års förlopp hafva ftigit till alterum
tantum, och innom 50 år, till 500 tunnor fåd, om Ma¬
gazinet årligen blifvit tömt genom utlåning, och åter
fylt. Nu fom jag aldrig kan fkiåligen ponera en få ym-
kèiig håndelfe, at en Socken af40 Mantal, fom vid pafs
kan beftå af 400 Själar , flaille behöfva florre fpanmåls
provifion > både till bröd-föda på några få Månader för
fkiörden, fom och till utfåde > ån högft ?oo tunnor 5 Så
år Magazinets flyrka och vinfl nog tydelig , då det in¬
nom fo år kan rent af bortfållja 200 tunnor fåd, och
förvånda det till et penninge Capital, fom med fin rånta
åter efter en vifs förfluten tid fordublar fig. En fådan
Corporation måfte altfå år ifrån år,blifva rikare och mäk¬
tigare. Så mycket fom Rikedom år et medel till ytterli¬
gare förkåfring, fa otvifvelaktigt år det ock , at en fådan
rikedom kan i finorn tid tjåna till Sockneboernes mäkti¬
ga h jålp. Hår tycker jag mig för framtiden fe et rikt för¬
råds-hus för Socknens fattigftufva » et hjålpfamt fjuk-hus
för den elånda , et Chriftligt medlidande med Änkor och
Faderlöfa barn , et hederligt underftöd för den fattiga,
fom har den olyckan för fig, faftån lyckan för Riket, at
vara vålfignad med många Barn , val underhållna Barn-
Scholar , med flera dylika inrättningar , fom alla i finom
tid och efter handen kunde få fin hjålpaf en fådan Caflas
vinft« Ja , jag lägger och det dertill, at om fådana Ma¬
gaziners förmögenhet med tiden fteg till fådan högd, at
alla förbemålte behof kunde af vinften få fin fyllnad, och
innu något vore öfrigt till délhlng, fä vore det icke tjli
föraktande : ty det kunde tå tjåna de deltagande till tift-
derftöd i brandflod » knektlega, krono - utfkylder, och

dylikt:
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dylikt : och om intet annat behôfdes, få vore det vifler-
ligen en nyttig fond, hvarmed de Sockneboer, fom ville
uprödja olåndig mark, uttappa måffar och kårr, med fle¬
ra hushålls vårf, kunde emot en lindrig, eller tör hånda
ingen rånta, blifva underftödde. At ock åndteligen kro¬
nan fjelf hade båtnad af fådana inrättningar, igenom det
at många vårf , fom kronan eljeft år nodfakad nu at be-
ftå, då kunde underftödjas af et fådant Sockne-Maga&n,
år af fig fjelf klart,

§. fr.
Vid de hårliga frukter, fom jag nu bevift kunna fam¬

las af vål inrättade Sockne - Magaziner, kunde den an¬
märkningen och invändningen giôras , at ånfkiönt hvad
jag nu fagt kunde hafva fin fullkomliga vifshet, få långe
allenaft et eller annat Sockne-Magazin vore inrättat, tor¬
de det dock vara tvifvelaktigt, i fall alla Socknar ågde fitt
enfkyite Magazin. Det är val icke till nekande, at om
alla Socknar hade fina egna Förrådshus , af lika ftyrka,
och alla år blefve en jåmn fpanmålsvåxt öfver hela Lan¬
det, få fkulie hvart och ettMagazins öfverfkott icke kun¬
na fåljas på Landsbygden , utan blifva ett dödt Capital ;
men fârutan det, aten få jåmn fpanmålsvåxtöfveraltfål¬
lan infaller , få hafva likafult Sockne-Magazinerne med
fitt ofverlkott at vänta en ofelbar aflattnlng i Ståderne,
dels till deras egen förnödenhet , dels ock till handels
drifvande utomlands, om de icke fjelfve hade den af nö*
den. Man Ikulle då fä fe vår Svenlka fpanmåls handel
hållas på en rått fot, nemligen at Städer fkulie fylla fine
Magaziner ifrån inrikes orter» i det ftålle tillförne den
förvånda ordning haft fitt lopp , at Landtmannen måfl
ieiva af utlånfk våxt.

§• 12.
AHmånna Spanmåls-Magaziner kallar jag de inrätt¬

ningar , fom , jåmte det de hafva för ändamål at under-
C 2 hålla
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hålla et tillräckligt fpanmåls förråd , hvarmed brift och
hungersnöd må afböijas, åfven låta det vara fin omforg
at hindra fådens omåttcliga ftegring och afflag i prifet»
Huru iedfamma påfölgder et alt for högt eller lagt fpan¬
måls pris med fig förer, år omtalat i 4. $., och at fådant
aldrig flår at hjålpa , få långe fpanmåls handelen år flåld
i privata Perfoners hånder, år till någon del förklarat i f.
§• Ja , fjålfva den ljufva fotnia, fom jag nyfs bevift kun¬
na flyta utaf vål inrättade Sockne-Magaziner, fkulie kun¬
na förvända fig till den bittrafle galla för Ståderne , om
icke allmänna Spanrnåls-Magaziner åro inrättade,fom kun¬
na balancera prifet åfven för dem : ty det fkulie blifva för
Stådernes invånare et dödeligt får, at vara tvungne till
livad pris et fådant Socknc-Magazln behagade åfåtta fin
befparda vinft och ufverlkott, då det till penningar fkulie
förvandlas, hålftfom et fådant Magazin, fom år berätti¬
gat at behålla fin vinft, åfven icke kan undgå enahanda
mlfstanka med enfkylte fpanmåls handlare, nemligen at
icke förfmå den högfta betalning fom ernås kan. Inrätt¬
ningen af allmänna fpanmåls Magaziner år i fynnerhet
den, at icke befatta fig med fpanmåls-kiöpande, innan
fpanmåien förfpörjes, genom fin ymnoghet, förfalla i
vanpris innom Landet, icke eller med fåiljande, innan
fpanmåls prifets ftegring i det dagel. behotvet utmärker
någon brift vara å fårde. Deras ändamål år altfå, at vara
en hjålp i nödenes tid, och under detfamma balancera
prifet. Hvareft fådane Magaziner inråttas, afböjas alla
ölägenheter vid fpanmåls förrådet, fem elljeft i hög måt¬
to plåga famfundet, då de icke finnas ; ty når fkiörden
något år blifver ymnig* då naturligen hånder, at fpanmå¬
len i privata kiöp faller i pris, och ofta få lågt, at Landt-
mannen icke har fin möda betalt, år den råtta tiden at
komma Landtmannen till hjålp, medelft ymnigt Inkiöp
till Magazinerne, Igenom de allmånne Magaziners del¬

tagande
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tagande I upklöpet, vinna de val i förftoneden förmån »
(om icke bör dem mifsunnas mera ån privata Perfoner,
nemligen at få Spmmålen inkiöpt för et drågeligit pris,
hvilket ock för dem år (a mycket nyttigare och nödiga¬
re , föm de måfte tåla, at fåden kanfkie långe nog får lig¬
ga ofäld, då han likvål under fitt liggande bör anfes
(öm et Penninge-Capital , löpande med rånfa : men
under det de allmänna Magaziner i fådana håndel-
fer giöra fig till kiöpare , måfte åfven prifet ftiga^,
och det af famma grund fom i all handel och van¬
del hånder, hvareft man vet at når en vahra ym¬
nigare utbjudes till falu, ån efterfrågan deremot fva-
rar, måfte hon falla, men når efterfrågandet af kjö-
pare ökas, malte hon Riga : Hvårföre ock, medan fpan-
måls prifet fallit af den orfak, at ftörre qvantum blifvit ut-
budit, ån Landets contumtlon på någon vifs tid kråfver,
fördenfkull måfte åter prifet ftiga, når Magazinerna, forrt
fåtta det ymniga förrådet in manum mortuam, begynna
at blanda fig i kjöpet, halft fom det år klart at når öfver-
fkottet af ymnoghefen bkfver i Magazinerne indragit,
få at intet mera år löpande uti den allmänna rörelfen, ån
hvad fom fvarar emot den dageliga efterfrågan måfte
(panmålen ftanna uti et billigt pris, både för kjöpare och
fålljare, hvilket år juft det ändamål» fom med fådana
allmenna Magaziner påfyftas. Skulle ock lådana allmen-
na Magaziner finna nyttigt, at i fin vifta måtto ftraxt t
början ftegra fpanmåls prifet, få år det otvifvelacktigt»
at om privata kjöpare vågra et lika pris, har fålljaren
ftraxt fin tillgång hos fôrrâdshufen. Håraf år då lått at
finna» hurudant upförande de allmenna förrådshus böra
hålla vid mifsvåxt och dyr tid. Ty emedan Landtrnan-
nen och kjöpmannen , igenom det at fpanmåls förrådet
vårkeiigen år i den allmenna rörelfen knappare ån be-
hofvet, har tillfälle at gagna fig af et högt pris, ofta till

Lan-
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Landets förtryck5 fördenfkull komma fådanä förrådshus
Landet då till unrilåttning : Magazinerne öpnas till affa-
lu, för et lindrigare pris, ån private fålljare åro hågade
till : det förråd forn förut legat inneflutit och undandra*
git för allmenna rörelfen, utflåppes ibland menigheten
och fyller dymedelft den brift fom mifsvåxten förordfa-
kat : och fom ordfaken till den privata Spanmåls ftegringen
uphörer, fom år brift, få måfte ockfå effe&en förfvinna,
Com år dyrhet, hviicket år juft det åndamål, fom med
dylika förrådshus fökes. Fåfängt måge private perfoner,
i fall de äga ftora fpanmåls pofter, bjuda till atundergraf-
va et fådant åndamål, medelft det, at de hålla fin fpan-
mål ofåld, under det at förrådshufen utblåttas, i hopp at
fçdan giöra fin fkiörd : ty förutan det , at altid ftora Ma¬
gaziner åro ftarkare i ryggen ån privata, hvarföre de me¬
ra kunna tåla vid en anftotån andra, utan at varda om-
flörtade ; I följe hvaraf, ån fkiönt privati vål någon tid
kunna hålla fin fpanmål inne, de likväl nödgas, förr el¬
ler fenare , fållja den (amma tili famma låga pris med för¬
rådshufen; Så måfte man dock medgifva, at om de all-
menna förrådshufen icke åro få upfyllta med fåd, at de
kunna tvinga den enfkylta fpanmåls handelen till et aide-
les billigt pris, giôra de dock gagn i proportion af lit
förråd, hälft fom prifet i de enfkylta kjöp hade nödvän¬
digt ftigit ånnu högre , om alla de fom utur förrådshufen
blifvit hulpne, åfven hade nödgats rufa till och ftegra för
hvarandra hos private: och altfå kunna fvaga förrådshus
åfven giöra fin proportionella nytta.

§. 13.
Utaf de åndamål, fom med deffa allmenna förråds¬

hus, deras upkjöp ochaffalu» fökes, år nog begripeligit,
at deras inrättning intet kan våntas af enfkylte perfoner.
Inrättningen får icke fyfta på vinft, eller åtminflone må-

fle
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fte Vinften vara få föga, at den för Landets inbyggare
icke blefvebetungande: och dâ fer man ftraxt ordfaken,
hvarföre enlkyllta Perfoner icke kunna därvid finna fin
räkning. Det år vål fant, at rikt fålk under tiden få låf
at hålla fig vid nog knapp vinft, och ofta förluft; ; men
det år tillika fåkert, at fom de då tro ûg hafva giort en
mifsråkning, (å taga de återför fig hvar de kunna komma
åt, och giöra fig en annan gång Ikadeslöfa , hvilket icke
paffar fig vid förrådshus. Det år derföre likaft > at fådan
inrättning faller på public! lott. Att gå in i någon vid-
löftig afhandling öfver den fråga , huruvida Ôfverhets
Perfoner , antingen för egen eller for Statens råkning,,
måge drifva någon näring, fkulle draga mig något ifrån
mitt egenteliga fyftemål på detta ftålle. Jag vet nogfamt,
at alla Förftar åro, för fina egna Perfoner af famma tan*
ka fom AlexanderMagnus, då han fvarade en af fina Ge¬
neraler, ego pecumam quam gloriain mallem , ß Far¬
merno efjem : nune Alexander, de paupertate lecurus [um,
& me non mercatorem memini e[[e, fed Regem, nihil quip-
pe habeo venale: Hvarmed åfven Tiberii utlåtelfe inftåm-
mer, fom fade : Cœteris mortalihus in eo ßare conßlia ,

quid ßbi conducere putent > principum diverfam effe fortem»
quibus pruecipua rerum ad famam dirigenda. Jag år ock
med fullkommeliga fkiål öfvertygad , at faftån vififa in-
komfter åro i alla Stater anflagne den allmånne Skattkam¬
maren fåfom Regale rättigheter, böra likvål aldrig un-
derfåtarne uteftångas ifrån lofiige närings-medel, dem de
förmå idka, eller defamma förklaras för Statens enfkylta
egendom : ty det bör anfes för en orubbad grundval»
hvarpå all Regerings-klokhet figftödjer, atrika under-
fåtare år den rikafte Skattkammare. Men når jag fåle-
des bevift, at Landets inbyggare böra bibehållas vid all»
möjeliga nårings-mede!, kan jag dock likvål icke neka y

at ju det vid viffa omftåndigheter år högfl angelågit, at
Publi-
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Publicum företager närings-medel, fådana nemmeligen
fom åro koftfammare uti fin inrättning och vidmakt hål¬
lande , famt tillika mindre vinft och båtnad medförande,
än at enlkylte Perfoner därvid kunna finna fin rakning:
Xy om någon näring ligger öde, derföre at ingen under-
fäte mäktar honom beftrida, få må ingen underfåte för¬
tryta , om Ôfverheten deraf fôker fin båtnad , och når
famtei. underlåfarne deraf få njuta någon befynnerlig för-
mon i fin fammanlefnad , åro de derföre fin Ôiverhet
få mycket ftörre tack fkyldige. Så fant det derfö¬
re år, at fådane Förråds-hus, fom i la. §. åro be-
fkrefne, fvårligen och nältan omöjeiigen kunna beftri-
das af private ågare, få otvifvelacktigt år det tillika, at
för Publicum biifver det ån lått fak. Publicum kan altid
vara belåtit med en liten vinft, ja åfven med ingen, om
omftåndigheterna icke annatmedgifva. Ty ordfaken hvar-
före privati altid måfte beråkna interefife på fina Capitaler,
år den, at antingen åro Capitalerne tagne på lån, och
måfte derföre rånta betalas, eller om de åro egne, vill
agaren altid föka någon förkofran, få vida det koftar ho¬
nom at lefva, och han ingen penning kan vånta fig utan
arbete. Men Publicum, långt ifrån at behöiva befvåra fig
med fådan omforg, har tufende utvågar at fkaffa fig pen¬
ningar, når defs hushållning ftålies på förnuftiga finance
principier: Publicum dör aldrig, och behöfver derföre
icke giöra fina uträkningar på kort Iifslångd, fom privati
likväl nödgas vara betånckte på : Om vinften icke kan
erhållas förr ån efter et halft eller helt feculurn, det o-
roar icke publicum, allenaft uträkningen likväl en gång
ilar in ; och om änteligen ödet vore få fvårt, at Publicum
nödvändigt måfte underhålla inrättningen med förluft, få
må jag väl fråga, huru vida en fådan förluft , fom län¬
der Rikets inbyggare till gagp, ftannar innom Riket,
och ricktar utlänningen icke pfr en halföre, må egente-
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ligen kunna båra namn ai förluft, når publicum fom förr
år fagt, har nog långa armar, at på många andra ftållen
taga erfåttning, for hvad hon på et enda ftålle förlorar?
I fynnerhet år giörligheten aidralåttafl uti de Stater, fom
förut aga våi rotade och accrediterade Banquer, famt an¬
dra Penninge - corporationer, fom för hvarandra åga cre¬
dit : ty om det i det förra fallet kunde förordfaka någon
ftörre omtanka, hvar fonden måtte tagas, få kan det i
den fenare håndelfen vårkftållas med minfta befvår och 1
tyfthet. Naturen af fådane penninge-giömmor år i gemen
den, at ftora capitaler ligga inneflutne i hvalfoch kiålla-
re , fom aliénait genom alfkrifning ifrån den enas rakning
till den andras blifva flyttade : lån kunna dår giöras till
omåteliga fummor , endaft genom penninge betydande
fedlar : den flora penninge rörelfe, fom dår förefaller,
medelft dagelig infattning och utragning, giörat pennin¬
gar alldrig tryta , och få långe åra och tro har fm gång,
kan hvar och en i fådana penninge giommor låmna fm
egendom, med flörre fåkerhet, ån i fin egen pung och
kifta. Når fådana Banquer och andra corporationer, än¬
nu till ftörre ftyrka, åro garanterade af hela Staten, få
at deras vålfård eller rubning årgemenfam, hvad flarka-
re garantie kan man då begiåra ? och hvad mtfstanka, om
felaktig adminiftration kan man då hyfa, når fådane cor¬
porationer handteras fom Statens ömafte ögnaften ? .Jag
fkaîl ait iôr lått begifva inig ifrån den fatfen, at tillftyr-
ka, det privatorum i fådana penninge giommor infatfe
medel, fkulle nyttjas tiil den rörelfens underhållande, fom
fordras till förrådshus af Spanmål, ehuru jag fer intet ondt
deruti, om få fkiedde : Men jag fer Iikafult all möjelig-
het, at fådana flora ting fkulle kunna företagas af fådana
Banquers och andra corporationers egen vinfl. Det år
begripeligit ,at den fom tager penningar till lån for min¬
dre intereffe , och utlånar famma penningar till högre

D rån ta,
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ranta, måfte i längd af tid och ftorlek af Capital, blifva
omåteligen rik, når han tillika få hushållar med fin vinft,
at han, fedati ftat och betjäning år aflönt , årliga lågger
anfenligen å fido , fom for egen räkning åter kan giöras
fruktbart och låggas till Capital : det år då icke fvårt at
blifva rik for en , fom handterar årligen många millio¬
ner. Jag har, och bor fom en redelig underfåte hafva
den tanka om vår Svenfka Banque, at ingen Banque i he¬
la Europa upgår emot honom, 2 egen ftyrka, därmed
gjort ftorre gagn, eller år bygd på fåkrare bottn. Men
fom det icke år mitt åmne at nu derom tala , få går jag
tillbaka till mme anmärkningar ôfver Banquer i allmän¬
het. Jag fade, at defle penninge-giömmor kunna af egen
fond årligen öka fm enlkylta rikedom, och därmed bor
jag icke gå förbi den anmärkning, at når Banquer årli¬
gen och idkeligen famla och oka for egen rakning , men
icke använda famma vundna C3pitaler till annat ån utlå¬
ning, få kunna de på flutet, endaft igenom vunnit in-
tereffe, upfluka alt rikets mynt, få framt icke nya gruf-
vor upfinnas , eller mynt kan utifrån förtjänas : fådant
år en naturlig pafolgd af den hushållningen, fom altid ta¬
ger in mera ån utgifves. Hvad kan då vara mera låmpe-
lig fyfsla för en rik Banque, ån at igenom de nu omtalte
Spanmåls Magaziner, och derved flytande medelmåttiga
vinft, fått ja fma penninge Capitaler i rörelfe ? Jag torde
beböfva giöra denna min tanka tydelig med et exempel,
och ponerar derföre aten förmögen Banque, företog fig
lo a 20 Spanmåls Magaziners underhållande uti diverfe
Landsändar, af fin egen behållna vinft, till en total fum-
ma af j,cqo, 000. tunnor fåd, upkiöpte till diverfe pris,
fom efter et medium giorde 19 Daler Krmt tunnan , då
hela inkiöps-fumman heftiger fig till 4f,000,000, Daler
K:mt. Om jag då beräknar intereflet af Capitalet icke hö¬
gre åa till 2 Procent, hvilket tyckes vara nog tillråcke-Bglt
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lig]t För etfådant vårk, fom aldrig dör, (3# 1 fall Span¬
nmålen låge oförfåldi 3f-Ar, och intereffe räknades emed-
lertid på Capitalet, kan likväl både Capital och intereffe
återkomma, blått derigenom, at fpanmålen, fom vid in-
kjöpet kortat ty, blefve fôrfâld till \6 daler kopp:mt tun¬
nan. Hvem fer då icke, at en fâdan fôrhôgning i pris,
fom aldeles kan hålla vårket uppe, bör räknas för ingen
ting? och hvem finner icke, at om hela fpanmåls förrå¬
det under den tiden icke kunde utfalljas, utan många år
blifva liggande , få kan vårket likafult bära fig, at vid
den aidrartörrta brirt, en tunna fpanmål alldrlg fkulle höga
fitt pris mera ån till några få daler.

§■ '4-
Når jag nu förklarat de hårliga påfölgder, fom val

inrättade Lånhus och Spanmåls Magaziner medföra uti en
Stat, förefalla åfven nya fvårigheter at utreda. Enlkylta
Landtbrukare, fom fielfva hafva fpanmål at fållja at egen
afvel, Spanmåls handlare i Städer, fom endaft af fpanmåls
kjöp och faiu måfte letva , indelnings hafvare, hvars för¬
mån tyckes vara at fåden år dyr, låra alla gemenfatnt fö-
reftålla fig, at fådana förrådshus åro dem hinderliga. Men
med det ringa begrep jagåger, kan jag icke fe påfölgden
biifva fâdan. Jag kan vål icke neka , at ju den omåtte-
liga vinft, fom Städer niuta af en tvungen Landtman >
då han om höften fåiljer fm fåd till Stadsmannen för 6
daler och om våren kjöper famma fåd tillbaka för i S da¬
ter , måfta uphora , når Landtmannenfår fållja till förråds-
hufet och låna i Sockne Magazinet ; men jag tror ock
alldrig, at någon med fkjål kan vifa det vara hvarken
förnuftigt eller Chrifteligt, at underftödja en lådan vinft,
fom den nödftålte alldrig famtyckte till, om han icke vo¬
re i betryck : och alt få kan om den frågan icke blifva nå¬
gon tvift, utan endaft derom, huruvida en regelbundenD i fpan-
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fpanmåls handel ödelågges igenom Magaziner? Når;jagmed regelbunden handel förftår, at kjöpare och fåll-
jare niuta fult fkiål för fina varor och penningar, och
alldrig ftegring eller vanpris kan få rum , (å år det af
hvad ofvanföre fagt år tydeligit, at dertill åro Magazi¬
ner det endafte medlet. Landtmannen och indelnings
hafvaren kan icke med fin fpanmåls provifion vånda fig
till Sockne Magazinerne, ty de kjopa icke, utan måfte
alt förrådet gå till Ståderne, Bergflagenoch dylika orter»
fedanfom förut, då fpanmåls handlaren har ingen fvårig-het vid at providera fig, och tinga fitt kjöp. Icke eller
kan Landtmannen och indelnings hafvaren utbjuda fin
fpanmål till de allmenna förrådshus, ty de kjopa icke el¬ler förr, ån fåden börjar något mårkeligen falla i pris. All
fpanmål måfte akfå, få långe prifet håller fig medelmåt¬
tigt, råtta fig efter handelens drift, och löpa igenom
kjöpmannens hånder : kjöprnannen vågar icke at mifsbiu-
da Landtmannen i prifet få framt icke kjöprnannen år för¬
ut nog providerad, ty. om det fkier, få vänder Landt¬
mannen fig till Magazinet, och det måfte då vara et vift
tecken till ftort förråd hos kjöprnannen, om han vågar
at giora något mifsbud: Landtmannen åfven få vågar icke
atpåftå för hög betalning, af frucktan, at både kjöprnan¬
nen och Magazinet fkall fåtta fig i harnelk emot honom
och fålla prifet. Sift år åfven till mårkande , at fom de
allmenne förrådshus icke öpnas, hvarken till inkjöp elleraffalu » innan någon mårkelig irregularitet vifar fig i fpan¬måls prifet j Så kunna och både kjôpare och fålljare föka
fig vinning ooh förmon af den variation i pris, fom kan
förefalla, innan prifet kan kallas betungande för nogon-dera. Till uplyfning i min fats vill jag ponera, at man
hölle det nyttigt, det fpanmåls prifet aldrig måtte falla
under 15 daler, och aldrig ftiga öfver 20 daler kopp:mt
tunnan, utan raedelprifet vara 18 daler: det år då tyde¬

ligit»
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flgît, ât fom kjöpmannen for hvar daler, fom fpanmåfs
tunnan ftiger ôfver i f daler vinner 6f procent, fom pä
totaliteten af ali variation i prifet belöper fig till 40 pro¬
cent, få år fådant utrymme nog tillråckeligit fôr fpanmâls
handlaren, a t den ena gången taga igen, hvad han en
annan gång tyckt fig halva fått för litet ; finner kjöpman-
nen fig icke vara belåten med 1 dalers vinft på tunnan,
få dröjer han till defshan får 2 dalers vinft eller pro¬
cent: kan Landtmannen underfålja honom, få giör han,
men kan han icke, få nyttjar kjöpmannen conjundluren
oeh ftegrar ånnu en eller flera daler, till defs prifet ftig.it
till den högd, at förrådshufet giör flag i faken, och regle¬
rar prifet åter till fitt medium. Det år val fant, at når
menigheten blifver varie, huru korta eller langa tömmar
publicum vanligen lämnar åt den privata fpanmâls hande¬
len och defs pris, få tåfla kjöpare och fålljare hurtigt med
hvarannan, den ena at refa och den andra at fålla prifetr
fåljaren vill hålla fig det nårmafle han kan i granfkapet
med det höga prifet, och kjöparen traektar efter intet
annat ån det låga prifet, dår han år valin at publicum
plågar öpna fine förrådshus till förfållgning: men den fåll¬
jare tager aStid öfverhanden, fom har fpanmâls britten
fig, till hjelp, åfven fom alt deras ymfom fiksnde blifver
•frucktlöft, få länge förrådet år fvarande emot efterfrågan,
och hvar och en fom handlar med fpanmål blifver altid
förficktig nog at icke belafta fig med flora partier dyrt
inkjöptfåd, in emot den tid han mårker prifet ttiga få
högt, at Magazinerne öpnas. Och fåledes hoppas jag
vara tydeligen bevift, at privat fpanmâls handel kan åga
heftånd, åndock at Magaziner inråttas»

§. i ?.
Ett icke ringa hinder för Spanmals-Magaziner år fvå-

flgheten at förvara Spanmalen ofkadd ifrån alla tillfällig*
heter,.
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heter, fom antingen omilda händer, roôfs, foglar och
infe&er, eller ock väderlekens förändring kunna åftad-
komma. Men fom detta ämne fordrar en fårfkilt afhand-
ling , (1 vill jag aliénait däraf röra det allrnånnafte. All
fpanmäl, fom i Förrådshus glömmes, bor vara få befkaf-
fad , at han långe kan förvaras, och duga både till utfåde
och lifs uppehälle : och fådant fkier antingen igenom
torkning eller vädring. At fåd förlorar fin gronings-
kraft, når all defs fuktighet år urtorkad , år åfven få fä-
kärt', fom det ännu icke år med tillråckeliga rön ftadgat,
huru ftor grad af torka fordras till hvart flags fåd : ty at
det förhåller fig olika, derom har man ingen orfak at
tvifla» Herr Duhamel uti fin Traité de la confervation
des grains p. 164. på/tår , i anledning af anftålta för-
fök, at hvete icke alldeles förlorar fin egenlkap at gro *
faftån det utftår en dylik hetta, fom giör ägg hårdkoka¬
de , menat hvetetlikväl fedan långfamt gror. Vårafpan-
inåls Magaziner vänta denna fanning fullkomligen utrönt
af de naturkunnige, och det med få mycket ftörre läng¬
tan, fom de derefter med otrolig nytta kunna lämpa fin
hushållning. At rå eller otorkad fåd kan förvaras fri för
ornande, om han får ligga innefluten i torra agnar, om¬
talar Herr Lagerlbf i fina tankar om fpannemål p. 36.
och beftyrkes ån ytterligare i Vet. Acad. Handl 1743.
Qy. 1. och ordfaken år förmodeligen den , at agnarne
hindra fåden at packa fig , och glöra fåledes öpning för
de fuktiga utdunftningar 5 famt tillflåppa frifk luft, får-^
deles om något våderdrag tillika giöres : men fådant
pallar fig icke för Magaziner. A t nyttja den fed , fom
Varro redan i fin tid befkrifver hafva varit brukelig i Thra-
cienoch Cappadocien och ännu nyttjas i Turkiet,Barbariet,
vifia ftållen af Italien, och åfven i Poland, at nemligen gråf-
va gropar i jorden,fom kallades Horrea defoßa>fodra våggar-
neoch bottnen med halm, ifylla fåd, betåcka med halm och

där
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dår ofvanpå med jord eller kalk,fådant förhindrar vål faden
at helt och hållen orna; ty den innerfta fuktigheten fli-
ger frnåningom upp, och giôr den fåden, fom innerft
ligger, torr; men på fidorne och åfvantill blir en tjock
fkårpa af forderfvad fåd : något kan det taga lag i fand-
jord, men aldrig i lera och fuktig jordmon, Det åter-
ftår fåledes ingen annan utvåg, hvarigenom otorkad fåd
kan hållas fri från ornande, ån vådring. Men den ut¬
vägen år, (årdeles i flora Förrådshus, underkaftad flora o-
lågenheter. Ty dår måfle flora rum låmnas lediga för
kallning och vådring , emedan, efter Herr D'ùhamels för-
fok, fpanmålen icke tår ligga tjockare , ån vid pafs 3.
quarter , om man icke fkall defto oftare hafva befvår at
kafla och vånda. Man kan då lått fluta , huruledes flo¬
ra och koftfamma Bygnader måfle underhållas, fom lik¬
väl giomma foga quantum fpannemåi. Det har derföre
1 de nyare tider varit et ibland de Lårdas nyttiga arbeten
at inventera machiner och bygnader, till at antingen
med foga befvår vådra fåden, eller halva honom i nog
fmå hus inncfluten, och likafuit åftadkomma vader väx¬
ling, fom man fer af framledne öfver-Intendcntens Herr
Baron Harlemans inventum i Vet. Acad. Handl. 174 f.
Qy. 3. Herr Deslandes uti fin recueil de differens traités
de PbyfiqUe & dJ Hifloire naturelle, men i fynnerhet af
den namnkunniga Englåndaren Herr Stephan Haies uti
fin Bok kallad a Defcription of Ventilators , fåfom och
af den välförtjänte Franfofen Herr Duhamel, forn med
flit utarbetat fin Iraitê de la confervation des grains,
hvilka machiner man kan få tillfälle a t befkåda uti Kon-
gel. Academiens Modell-kammare i Upfala. Att möfs
och råttor åro ohyggelige giåfler i fpanmåls-bodar, år
allmännare kunnigt, ån konften at blifva af med dem:
ty dår hjålper ftundom inga dödande medel, inga giller
och fållor, utan det endafte man vid fmå Fori åd* hus

nyttjar
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nyttjar, år at bygga dem få, at råttor hafva fvårighet at
komma fort. Äfvenfå år det befkaffadt med infeäerne :

emot dem förflår nâftan ingen tåthet, emedan de fmala-
fle fpringor åro ofta för dem de vidafte portar : De föll-
ja ofta in med fåden, yngla och klåcka fig mil lion-tals,
famt giöra fafelig Ikada. En upfats på defïa infeâer fin¬
nes i Herr Arch. och Ridd. Linnet Difput. angående «0-
xa infecforum ijfz. Så har ockfå vår, i mfect-kunfkapen
vida namnkunnige Kammar-Herre, Herr De GeeriVe.it*
Acad. Handl. 174Ö. Qy. 1. utförligen derom handlat,
och den upmårckfamhet, fom Herr Duhamel åfven giordt
på deffa omflåndigheter vid fina machinersconftrudtion,
låfva ofs, at fkadan icke år alldeles omöjelig at hindra.
Att otrogna Förvaltare af Förrådshus åro deras gruiveli-
gafte fiender , år fa fåkert , fom det tillika år faft, at
Lagen kan hålla dem i ftyr» hvilket jag icke giör till
mitt åtnne. Men at inga vårre fiender finnas emot fam-
fundet, ån de (om aldeles emotfla deras inrättning,

med den fatfen giör jag pä mitt enfaldiga
arbete flut. v

Politißimo
Domino A U C T O R I,

Patrueli fuo dilecliffimo,
Gaudia quae cumulas nunc cano magna ParenffFraternus noftro peftore verßt amor.
Is fua, quae repleas olim , veftigia monftrat ,

Tu, rnea quem cupide vota fèquantur , cris,.
Non celebro folus firmatas mencis honorem

Concinit excelio culmine dofta cohors.
Te videt eniti, pofito quo pignore virtus

Ingenuo ci'nftum ismine tota vocat.
Ad metam veniet , meus hic quem duxerit ardor ,

Nec fift\i tumidus laude vigebit , ait.

Gustavus Laurin,
Laur, Fil,
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