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föIis. Vi hoppas ocksi föga af dem, vi här lemnat. Men del Lir klari,
ali ja längre vira kolleger fortgi pi den belrädda banan. desto mera
skola dc förvarra sin sak. Ty dci är Försi der, skul tryta, livarjehanda
personliga beskyllningar vidtaga. Alimänheten iorde icke vara blind
nog ali icke finna. hvad iillflvkten till en sidan polernik har ali betyda.
Afven den del af denna alimänhet, som l’örmir inse. ali polernik miste
finnas. om Tidningsliiteraturen icke skall vara betydelselös. lärer lätiasi
inse. ali ali polemik, som bloit afser en Tidnings enskilda angelägen
heter. icke en allmän princip eiler sak, är lika betydelselös. Denna skall,
i stället för ati höja dc af Saima ansaita Tidningarnes anseende,
nedsätia del. Vi förneka det icke, ali det äfven skali iterverka pi
Saimas kredil. Men vi tvifla, aH deLla kan gifva dess moistindare
nigon serdeles irösi. och försäkra dem, att Saima likväi skail veta
undgi den omedelbara verkan af deras uppbragta lynnes utgjuielser.
Äfven hoppet ali derigenom kunna ulirölla kcnnes krilik är illusoriski.
Vi miste. sä länge denna kriiik framkallar bloti sjelfförsvar, icke eli
lifiigare bemödande ali afiijeipa det bristande, anse vira pisiienden
angiende Tidningslitteraturens närvarande skick vara otillräckligt
bebevisade och forifarande arbeta för deras erkannande. Detta syfte
mii skall blifva det sista Saima liter fara. Sä fasi är vir öfverlygelse om 20
den vigi för landet, en vaI virdad Tidningspress och den offentliga
diskussionen ega.

Och den del af alimänheten, som önskar andligen lefva i maklig ro,
rida vi ali vackeri bespara sina lvi Rubel och Ry Saimas granskap som
pesten. Vi begripa del vai, ali man vid osiron och chambertin oroas af
ali tmnka pi barkbrödsäiarena, vid ioddygiaset icke gerna piminnes
om Gnäfenbergerkuren, di man en ging lyckiigen absolverat sina
examina, förargar sig öfver pim innelsen ali hära, di man ingen vidare
ulsigi har iIII löneförhöjning, ger dem goddag, hvilka tala om det
allmmnna bäsia, di man för lärdom fiit en orden, anser recensenterna 30
för jakobiner, och, di man fiti pastorat, pielisterna för kättare, ali
ahlmänna opinionen är eli spöke för dem, hvilka finna till och mcd den
enskilda vara onödig, och polemiserande Tidningar en harskramla för
den, som är redebogen till sin middagslur — mcd eli ord, ali tänka och
dö för mingen aro lvi irikiga ling. Men di Saima, om hon ville
rådfriua deras afsky för den förra irikigheten. skulle sje)f nödgas
bereda sig pi den sednare, S1 kan hon icke vara artig nog ali afse deras
makiiga ro.

40
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För dem af vira läsare. hvilka icke hilla Svenska Tidningar. ar kanske
Iikvdl den förlägenhet. hvari Svenska Banken för närvarande befinner
sig. bckanl genoni en par koria underrätielser derom i Fini. A.
Tidning. Förhillandet är likväl si läroriki, att nigra flera ord om
detsamma icke iorde vara ovälkomna — desto mindre. iii mera nYtL
mmnet är sisom föremil för offentlighetcn i Finland. 50

Sedan ir 1 S34, di Svenska bankens metalliska fond utgjorde 2/5
delar af den utlöpande sedelsiocken, har den varit öpnad För utvexling
af klingande mynt mot sedlar. Man har kallat bankens försätiande i
deita skick för realisationen, emedan erfarenheien Iän, ali det cirku—
lerande sedelmyntet för dess beqvämligheis skuld icke till nigon större
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del titbytes mot k 1 ingande mynt, samt ait vissheten aH nir som helst
kunna göra detta utbyte ilr tilIricklig, För ali uppehlla pappersmyntcts
vUrde. Dc öl’riga 3/5 delarne ui’ sedelstocken iro dii naturligtvis
grundade cndast pii hiin och ui l’vu säkerhet Förnimi gust genom
intcckning 1 Fastigl1eter. mcii vaniigen äfven till niigon del punt ui’
mcli 11cr och horuen. Sii lemnar Svenska banken hiin mot elYekter aF
guld och silfvcr suon nol koppar och jcrn, insutt metailviigen.

Fuäral’ synes. ait pappersmyntets siikerhet Liii en stor dcl miiste bero
ui’ bankcns Förvaltning. Om nemligcn lin utgifvas motsvarundc en högi

10 iisuit värde ii den hisia egendomen eller metalien, ehler mot osäker
borgen. så blir äl’ven sedelmynteis säkerhet mindre ilm vid en motsatt
förFurandc. \1issg nnunde konjunkturer kunnu nedsäitlL i’ustigheternas
värdc, förorsuka cii större uniul Failissementer o. 5. v., hvarigenom dii
en större eller mindre del ui’ pappcrsmyntct biir otan moisvurande
valita, Föriroendet till banken och dess papper i’örsvinner, detta
utbytes moL metulliskt mynt, och den i’öregii’na realisationen biir
Lillintetgjord. Ty det är khurt, att sii snart t. cx. 1/5 del ui’ sedelstocken
blifviL utbytt mol bunkens klingunde mynt, sä ätersiär i dennu melallisk
vaLita endust motsvurande 1/4 del ui’ den än no utelöpande sedelmus

20 sun, och realisationens grund är silunda upphäi’ven. Sä länge derlbre
ingen utvcxling sker, gii’va dc nämnda 2/5 dclur i klingande rnynt
säkerhet, men sä snurt det minsta derui’ blii’vit utvexladt är i’örhiillundet
rubbadt. Sädane hväli’ningur hai’va i’örekommit i dc flesia länder, i
hvilka pappersmynt linnes, och ingen menskhig mukt kun gii’va en
borgen, att dc i en liamtid aldrig skola inträffii. Dc kunna aflLtgsnus
och mitdras gemom kloka miii och steg, mcm Föga kunna skaknungar 1
pennincväscndet nuigonsun i’örckommas.

Det har oi’ta händt, utt rcgcringurnc under svuiru krig, stundom bloit
till följd ui’ slösaktig hushuihlning, ncdsatt det klingandc mvntcts skrot

31) och kom ellcr titgii’vit sedlur i sädun mängd. aLi dessus värdc hastigt
l’ulhit. Man hade ocksi i Sverigc härpi hui’t lieru cxcmpel och hum
dcrl’örc stälIt riksbunkcn under Rikcts Ständers styrclse, sä utt dcssus
i’ullmäktigaäi’ven mcllun riksdugarne i’örcstå bankens l’örvaltning. Mcm
äi’ven sölunda hur nu [jo :ir ei’tcr den sisLa rculisutionen en Förlägenhet

penningeväsendet inirädi, som hotar mcd vidttiscende följder.Ai’
bankcns metallisku vulutu hum sedan dcnna tid ungcl’är häIi’ten För—
svunnit, dels genom dci fordom i Finland eirk tlerundc sedelmyn tets
inlöscn, dcls genom cxport till andru utländsku orter för utt bciäcka
handclsimportcn Fmuin dcssu. Härigenom ilm no rcalisutionens grtind

40 rubbud. Sedelstockcn Lir väl rnunskad mcd lika myckct, som klingunde
mynt utgitt i’’uin bankcn, cller mcd 1/15 del, men för det itcrstiende
flnncs blott iredje delen motsvarandc valuta i bunkens livul i’.

Svenska scdclmyntets indragning i Finland ilm en ui’ dcssa händelscr,
hvilku man kunskc icke l’ömutsett, dii man hängii’vit sig iii i’örhoppnung—
en pii reulisationens i’usta bestind. SiIi’vemutvcxIingen i i’öljd ui’ densam—
ma har dock hui’t sin bestämdu, läLL bcräknude gräns. Sä i’ömhällcr sig
icke mcd den öi’riga sili’vei’exporten. Skulle alla lUi’hälhnden vara
orubbade. sä borde liandelscxporten motsvara importcn, dcnna icke
behöfvu beiäckus mcd kontuntem, och siledes ingen utl’ömscl ui’ klingan—

50 dc mynt egu rum. 1 Iadc niura utländsku Iän l’unnits, För hvilku under
loppct ai’ dc [jo ären ilbctalning eller rinta utgiitt. sä hadc sili’vemut—
l’örseln härui’vurit lbrklarlig. Men no hur tvärtom undem summa iid eLi
utlämdskt luin till lie millioner blii’vit gjordl ui’ en i’örening jcmnbruks—
cgame, livilket säledcs mcd en liku summa ökut klingande mvntct i
Iandei. Det times säledes ingem annan i’örkluring öl’ver det unl’ördu
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lörhållandel, än ali sednare ärens handelsimporl öFversligil exporicn,
ali det cirkulcrande genom nyssnämnda Iån Föräkade klingandc myntel
ickc räckt Liii ali betäcka denna öfverimport, utan ali silfret För della
Lindaniäl bliFvil ultagil ur banken och ulskeppadl.

‘.1 a n ha r sä k t Förk la ri ii ga r Ii 1 della ovLi n la dc förh lande sa ml ick e
tilan hög grad aF sannolikhcl anFöri: ali cii hastigi ökad penningelili—
gng, genom öFvcrdriFna utiäningar ur banken. genom inrätiandel aF
priva Ihan ker och genom redan nämnda uiländska Iän, Fören ing mcd
(tel scdvanliga ulkrcdilerandci oli inrikes—handcln uppdrifvit Iyxcn och
jemlc den imporien aF alla För dcss lillFredsslällandc bchöfliga varor.
Genom oFliciela uppgi Fier har man Fven in tygal, ali in Förscln aF vissa
lyartiklar undcr sednasie åren stigil ii Iomordcnll igL, men man slular
dels aF ailmänna sägcn dels omvändt aF klingandc mynicis öfvcrgäng
till uliänningen, ali denna inFörsel pä olaglig väg varit större, än den
Framstä r i iuilspccialerna.

Sanoi är, ali man i Finland ser dessa Förhä llandcn Framställda cndasl
Frän en sida, sarnl ali dcl tydligen märkes, huru framsläl In ingcn
verkligen är gjord i Fabriksinlressels ljcnsi, För ali äsladkomrna sträng
a re band på inFörscln aF manuFak iurarlik la r. Alli della oak tadI synes
man likväi kunna Förlita till sanningscnlighelcn aFdc huFvudsakIigasie 21)
här omrörda Fakta. Dc visa dä aLI bankFörvaltningen ickc ensam kan
göras ansvarig För inlräFFande oordningar i penningeväsendet, utan ali
dessa äFven bero aF hvarje lands lagsliFlning och styrclscåtgärder i
öFrigl, hvarlill För dc länder, hvilka i större skala dcllaga 1 verldshan
deln, konimer beroendel aFdcnnas skiFiningar. Dock visar alla bankcrs
hisloria, aLi eli omätiligi uigifvandc aF sedcimynl orsakal dctias
Faliande mol det klingande mynlcl sami dermed bankrutter och en
Försiörd kredii. Ty äFven dä scdclmyntei har en skcnbar säkcrhci uti
hypotck pä Fasiighetcr ellcr oli borgen, äsladkommer en öFver behoFvel
ökad penningetillgång vägsama Föreiag. hvarigcnom iåntagarena göras 31)

insolvcnla och denna säkerhcl Försvinncr, sanil öFverflödig inFörscl aF
va ror, emol hvil ka klingande myn tel utFöres, och Förlrocndel lilI
bankscdiarne upphörcr. Det sednare verkas äFvcn derigenom, ali
penningelillgängen inom landct gör alla varor omätiligt dyra, hvarFöre
dcssas inFörande Från utiandel blir sä myckct indrägtigarc. När sedan
sedelmynlet ickc mcra kan inlösas, och i Följe dcraF handlanden icke
har ntigon uiväg aLI bclala uttänningen, Faller det i värdc. Dä hitler
äFven smäningom värdcl pä Faslighelcr och varor, ehuru högt det än
kan stä oli dci värdelösa sedelmyntet. Della, som bliFvii ullänadi niot
säkcrhct i samma Fasligheter, medan dessa ännu hade cli högrc värdc, 40
och mot enskildas kredii, medan deras Förrnögcnhci 1 Förhållandc lilI
penningen var siörre, har nu Förlorai en dcl aF denna säkerhet, och
detia vcrkar dcss ytterligare Fal lande.

Till denna punkl har det För närvarande ännu icke kommit i Sverige.
Vien silFrcts utströmmande ur banken har likväl väckl uppmärksam—
heten pä dessa Faror. Ali Förekomma dem är icke lälI. Sedelmynlels
indragning genom uppsägande aF gjorda hin skulle haFva lilI Följd
enskildas ruin och en rubbning aF allmänna krediten, vådlig äFven För
banken, som derigenom skulle Förlora i suikerhei För sina utlåningar.
Den andra ulvägen, alI öka ban kcns metal 1 iska Förräder, hvi ken man 50

äFven tillgripit, har ocksä sina svårigheler. Ty detta kan nalurligtvis ske
endasl genom utländskl Iän eller genom uppköp aF metaller inom
landel. Del sednare r deisamma som utgiFvandei aF sedclmynt,
emedan na lu rligivis endasi della kunde anvä ndas som betain ingsme—
del. Säväl i detia Fali som vid Iän Frän utrikes on mäsle nietallen bliFva
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banken dyrare, an dess pris bestilmmes aF den gällande kursen mcl km
klingande och sedelmynt. Man har derföre nödgats vidtaga Försigtig—
hetsnii tt tilL ii in d ru. det ic ke leve ra n törerna UI lvex 1tt si g aF ba Ii kens
terstdende silfvertörrtid och wr suju detta till densamma. Men om
bloLt tiet högre priset utom kostnaden för transporten äfven betucker
räntan För den dubbla onisättningen, sä fir det leverantörernu likgiltigt,
antingen dc uttuga siifver [rän banken dagen före efler dagcn efter dess
inlemnande. Dä nu akkord om leverunsen blifvit triiffttdt mcd inhems—
ka mUn. d. ä. dä silfrct köpes mot sediar eller obiigationer, sä kun vUl

10 bunkens metalliska valuta äter bringas upp till 2’5 delur mot den äter
förökade sedelstockcn: men det viIl synas, som om summa orsaker,
hvilka haFL ökad handclsiniport och klingande mvntets utförande till
följd, ±1 sktille Fortfara. Tillgängen pä penningar blir nernligen den
summa som Förr: varornas pris bibehälles stiledes vid summa höjd, och
vinsien pai deras införande Frin utlandet blir densamma. Eller mcd
andra ord: penningens pris i förhållande till varor Förblir lika lägt, och
utförseln ui’ klingande mynt siledes Fortfarande ett lockande Företag.
Mm deLLa resonnement kun vul unföras. att t. cx. Englunds Bank likusä
invexlat metallisk vulutu mcd en förlust aF 2 1 till 3 procent: men

1(1 dertill kun dä äfven tilläggas. att dess kritiska belugenhet dyliku fttll
hvarken varit vällad nE För stark sedelemission eller nE öfverflödiga
omloppsmedel öfverhufvud. Detta bevisas enkeli deraf, aLi Englands
export under halftunnut sekel (Engelska Banken grundludes 1694)
oa[brutet öfverstigii importen mcm, Un detta varil Förhällandct i nägot
annat land. Vi tala dä icke om privntbankerna i Englund, aF hvilka en
mängd gtitt under aFven genom oFömsigtigt sedelemission. Om dessa och
dylika exempel i andra lander viLtna mm nyttan nE bunker, grundlagda
aF bunkbolag, sä visar dcremot just Engelska Banken (Bank oF
Englund) icke mindre än den Fmanska och dc fiesta öfriga Iänders, som

30 bestä aFenskilda bolag, att dessa vid cii lärnplig kontrol Erän rcgering
ens sida mcd största säkerhet driFva sina affärer. Ty den enskiidus
omedeiburu Fördel manar krafligare till tillbörlig Försigtighet än pligt—
känslan i förhäl lande till det ullmänna.

Mcd siirskildt uFseende pä det omnämnda ui’ Svenska bruksegure
gjorda utländska lånet. nödgas mun tro, att detta verkligen äFven
bidragit till den iräkade Förlägenheten. Det synes vii, som om ett Iän till
lägre ränteFot än den 1 landet gällande ovilkorligen borde medibra vinst
för detsummu, Otvifveluktigt är, att läntagaren, antingen det är
statskussan eller ett bolag, skördar denna vinst. Men om penningetill—

10 gången i ett land är sä stor. den vid giFna FörMllanden vara bör, sä
mäste dess förökunde genom en utländskt iän medföra dc följder för
landet, om hvilka vi ofvunFöre lalat. Det hastigt ökade penningFörrädet
måste öka varornus pris. d. ä. i FörhaUlande till dessa ncdsatia
penninuens, samt uppmuna till inFörsel aF dc Förra. till utförsel tiE den
sednare. Sprides det tillkomna penningEörrädct i lundcL säsom klingun
dc mynt, sä gär detta snart äter ui: utgiFves det såsom sedelmynt. sä
strömmar detta till banken För utt vexlas mot metallisk valuta, hvilken
Försändes till utiänningen. Enda motvigten mot en sädan inverkun uF
ett utländskt Iän. oni della blir ui’ nöden, synes derFöre vara den. att till

50 ungeflir lika belopp md ruga aF det redan kurserunde myntet. Dettu
svnes äter. der pappersmynt utgil’vet mm hpotek flnnes, lättast kunna
verkstallas. om nya utläningar undvikas eller Försvärus genom ait
Fordra större sakerliet. Vid eit Iän i Frcdstid torde denna omsorg varat
sä mycket nödvandigare. Ty aFett Iän För krigs Förande gär vunligen en
del omedelba mi u t ur 1tt ndct För k rigets behoF, otan at 1 sä edes öka den
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ci rkulerande penningmassan. S ha Fva 1. cx. Englands sia tshn u tgtitt

ssom krigsomkostnader och subsidier; hvarförutan en del deraF utgör
Bankens grundFond.

Synnerligt ldrorik För Finsk’t Förhilianden är den uppmiirksamhet,
För hvilken den närvarande penningekrisen gjordt kreditlagstiftningen
till Föremål. Ehuru nemiigen kreditlagarne i Sverigc till en del äro
strängare än tie Finsk’d, har man Iikväl mcd Fullt skdl ansett det till sed
vordna utkrediterandet af varor vid inrikes handeln vara lika Förderf—
ligt För industrin som uppmuntrandc till öfverdriFven lyx och eLi
förstörande lefnadssätt. Vi haFva vid ett Föregäende tillFäile omnämnt 10

den reform, man i detta hänseende föreslagil, nemligen upphörandet aF
handelsböckers beviskraft samt införandet afanvisningar, hvilka borde
siä under vexelrätt. Ait en tjenlig reform häruli Mdc i industrieli och
moraliskt hänseende vore välgörande äfven i Finland, torde blolt
behöfva antydas, För alI medgifvas.

Ingen afvära läsare iärer underlåtii alI vid tanken pä dc svärigheter,
För hvilka penningeväsendet och allmänna krediten i Sverige nu är
utsati, äfvcn tänka pä lyckan För eget land ali genom den här skedda
real isationen vara befriadt Frän alla ftirhåtor pä den sidan. M ätte icke
ens en aflägsen Framtid medföra någon liolande utsigl För Frukterna aF 20
detta sä utomordeniligt gagneliga Företag, hvars genomförande då
skall räknas till dc För Fosierlandet lyckligastc tilldragelser.

148 ÄRO FRANSOSERNE FÖRSTÅNDIOT FOLK?
Sujuu, “:0 42 17. X 1844

Mängen af vära värda iäsare tordc aldrig gjort sig denna magtpälig
gande Fräga. Och dc, som gjort den, kunna i en mängd skrifter kisa, ali 30

Franska f’olket är eLI sällskap aF lii itsinn iga pra ta re och dansmästarc.
Man kan ocksä knappi iro annai om cli slägte, som säger uni, istäl ei
För alI räit och slätt säga jag, och som biott raisonnera, ±1 dc borde iala
FörnuFtigt. Hvar man veI dessulom, alI FörsttndeI, som säledes också
icke hörer oss Finnar till, är ren Svenska, aLi det kommit till Sverige
Frän Tyskland, och tul Fransoserna aF sina kära grannar icke tagit
annat än pengar och ämne För siIl löje. Pä sin höjd kan man ännu
iillägga, alI dc mcd omild hand bcröFvat dc beskedliga Tyskarne deras
stänpiskor; men ali dc skullc oroat dci under sanima loyala prydnad
belägna, mcd citationsiecken behörigen Försedda Förståndet, derom veI 40

man Föga atl berätta.
Och dä pti den vägen intet Försttind hunnit till dc anna Fransorerna,

sä är det hort nära omöjligt ali utgrunda, hvariFrån något aF varan
skullc tillkommit dem. Vi vilja vissl icke ncka, alI ju deraF f5nnes stori
öFverflöd i en viss verldsberömd tidning, i den, livilken väl blygsami
tilit Förstä, ali äFvcn mcd »andra Iidningar i landct saken är densam—

ma,» som mcd dcss egna värdcrika spaltcr, undantagandc bloll en
cndas »lä isade sak känncdom,» mcn hvars utomordentl iga modesti vi
ingalunda kunna tilläta sä djupt nedsätia dcss cgel öFver ali jcmFörelsc
upphöjda värdc — mcd eli ord i Borgä Tidning. Mcn ty värr fnncs 50

hvarken Borgä eiler J-Ierr Vidcrhoims tryckcri i Frankrikc, den goda
staden knappt nog pä en Fransk karu. Ocksä Fordras redan nägol
Förständ ali väija en Förständig läsning, och man har derFöre skdl
belvifla, ali Fransoserna Försttiui Faita sin iycka och tiilhöra den
lyckliga allniänheten, som »genom eli ärligt ökadt antal prenumeranler


