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§. i.

\om ändamålet af all fåll och Borgerlig
i ftmmanlefnad , år en okrånkt Borgcr-
j lig frihet, nödig ftyrka och förmö-

! genhet famt oftörd fåkerhet, för lif,
åra och egendom, få hafva ock Bor-

gerliga Lagar deffe trenne omftåndigheter, för des
Hufvudåndamål. Frihet utan Borgerlig fåkerhet,
år en liten förfmak af månfklig fålihet, utan des
beftåndiga nyttjande; fåkerhet utan Borgerlig fri-
het» år kropp utan lif och anda; fåkerhet utan
nödig (.yrka och förmögenhet, år et infegsi på
amiod och ufelhet.

§. 2-

Borgerliga Lagar, åro de råttefnören, hvaref-
ter Medborgare i et Samhälle utöfva fina fkyid-g*
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heter, at vinna ändamålet af en fåll Borgerlig fam-
manlefnad §. r. och Lagftiftande kallas den Mag*
ten, fom äger rättighet, och hvilken åligger, at
både ftadga och främja til fulltölgd (like Samhäl-
lets Lagar.

Jemte talrikhet af fediga och arbetsfamma In-
byggare, beftår et Samhälles flyrka och förmögen-
het i jordens tiltagande afkomfter, nyttige handa-
flögder, handel och tilråckelige bytespanter eller
Penningar, famt kallas den vetenfkapen, fom un-
derrättar ofs om medel at vinna alt detta, Oeco-
nomie eller Hushhlls vetenjkap. Förutan behörig
Folkrikhet kan et Lands naturliga förmoner ej
håfdas och upodias, eller des rättigheter förfvaras»
XJppå lordens afkomft, nyttiga fiögder och handel,
grundar (ig folkets näring ; nyttiga näringar öka
Folkftamroen; men deffe kunna åter icke upbrin-
gas eller ftållas i gång, utan nödige bytespanter el-
ler Penningar.

§" 4.
Den del af Hushålls vetenfkapen, fom i des

vidd i får-, meddelar ofs kundlkap at rått kunna med
förmon idka Landtfkötfel, (kota Bergverk och fyf-
felfåtta ofs med nyttiga handaflögder och handel,
kallas Qeconomia Privata*

Oeconomia Publica ,' upgifver och handhafver
åter de medel, hvarigenom inbyggarenas talrikhet
kan ökas, deras göromål, med lampa och ordning
ledas til nyttiga näringars upkooift, famt utmär-

ker



3
ler fåttet huru få nödige inkomfter til Samhållets
allmänna behof, kunna famlas, fom ock huru lan-
dets Penningerörelfe fkai (lyras och ledas til gag-
nande näringars upkomft, rörelfe, beftånd och til-
växt.

§. *'Den allmänna Hushålls vetenlkapen fördelas i
grund håraf af Publicilterne med råtta i Politic
och Gswm7/-Vetenfkap; den förra vårdar Hg om
Inbyggarenas underhåll, hålfa; har förforg om de
fattiga och odygdigas förbättring; bibehåller god
ordning emellan dem och näringsfången, famt för-
jer få för deras fom Inbyggarenas beqvåmlighet.
Cameral Vetenfkapen upgifver åter de låmpeligafte
fått til Skatt och Utlagor, famt vifar huru i Staten
Penningerörelfen(kal ledas til nåringarnes upkomft.

§. 6.
Som Borgerliga Lagarne', åro de råttefnören,

hvarigenom ändamålet af en fåll Borgerlig famman-
lefnad vinnes §. 2. ändamålet af enfåll borgerlig fam-
manlefnad år nödig ftyrka och förmögenhet i Sta-
ten §. i. Vetenfkapen fom underrättar ofs om me-
del at vinna nödig ftyrka och förmögenhet i et
Samhålle , år Oeconomifk kund(kap §. 3. Lag-
ftiftande Magten kallas den, hvilken äger rättighet
och det åligger at ftadga och främja til vårkliällig-
het fådana Lagar, hvarigenom ändamålet af en.
fåll Borgerlig fammanlefnad vinnes §♦ 2. få fö.jer
firaxt af alt detta tydeligen, at ingen Veten(kap

A % för
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för den Lagftiftande Magten, kan vara mera nö-
dig och oumbärlig, ån oeconomifk kundfkap. At
dock något närmare bevifa detta, få åtager jag
rmg friheten» at i en och annan del af Lagftif*
tände M grens utöfning» fådant ådaga lågga, hvil-
ket til d<-n Gunftige Låfarens bevågna omdöme
hår underftålles.

§" 7-
I et vå'bf(_ålt Samhälle förefala Lagar, fotn

bafva affeende få på Oeconomia Publica fom Priva-
ta; i fynnerhet år Lanckfkötfelens upkom.fl och
trefna.i et värdigt föremål, för den Lagfuftande
Magten, Förrän några förnuftiga, och nyttiga La-
gar til denna närings uphjelpande kunna ftadgas,
få år ftraxt nödigt at veta förut, hviika Landt-
jfkörfelens afkomfter kunna vara tilråckelige, få för
inrikes confumtion, fom til utrikes utfkeppning,
hviika end..ft förftå til inrikes behof, och hvad
flags Land.sprodue.er icke en gång kunna undfåt-
ta egna nödrorfter; hv_i__a Landtbrukets afdråg-
ter de åro, fota vål kunde fvara emot inlåndfkt
bruk ; men fom dock i Landet tj vårdas , famt
hvad dags utrikes afvel och växter i Landets Oii-
mat igenom fluig ans och fkötfel kunna updlif-
vas: men at rått kunna pröfva aila defle onatån-
digbeter, därtil fordras ej rinsra välgrundad och
vidftråckt kundfkap i Oeconom.ien.

<?. 8.
I anfeende til åkerbruket, fom år den förnån-

fta näring, hyaraf ttöuta myckenheten månnUkor
hafi
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hafva fin föda, fåårhögft angelågit, at den Lagftif-
tande Magten §. 2. år kännare af de hufvudfakeliga
omftåndigheter, hvarpå des råtta ftåfd beror, och
hvad fom måft kan lågga hinder för frodig växt
och Gröda i Landet. 1 vår allmänna Lag, och i
Byggn, 81. år mycket vålgrundadt fiadgat, om hus-
bygnad, ftångfel, dikning, om åverkan i åker, ång,
(log, fifkevatn och dylikt, famt år i fynnerhet i
B. 81. VI. och XXVII. Cap. utmärkt, huru åker
och ång vid anfvar fkola håfdas; men månne å-
boe, fom igenom nyttige jordblanningar ur akt
låtit förbättra fin åkerjord, förfummat råtta få-
nings - famt fkördetiden, och hvilken efterfatt at
ploga fin åkerjord trenne gångor om året, ( fand
och klappurmylla undantagit,) famt hviiken mifs-
vårdat at göra nyttiga gödfel famlingar; ej gödt
och befådt ången åfven fom åkergårdet, icke ån
mera gjordt fig förfallen til laga pligt och anfyar.

§" 9.
Som Sverige i anfeende til des bördiga åker-

jord och låmpeliga Climate , af fielfva naturen år
åmnadt och danat, för et indrågtigt åkerbruk och
en trefven Landtfkötfel, få förtjenar få mycket
mera denna näring, hos o*s, Lag_t.ift-.nde Mag'
tens upmårkfamhet. Den har ock ifrån äl-
dre tider tVlh^ka, var.t i öraafle åtanka ; Så år
af vår 3håfdahandlingar bekant, at den mskalöfa
och ftora Konung Guftav den Förfta i d_rs Man-
dat af den 19 April 15H redan (karpfynt .infett

A 3 de



6
de omftåndigheter, hvarpå LandtOcötfelens upkomft
måft grundar fig. Af honom förmanas i detta På-
bud Landets inbyggare til Hemmans klyfning;
dem fora vilja anlägga Nybyggen, lofvas Publik
hjelp och underftöd ; men varnas tillika at icke
mera uptaga ån åt förmå håfda. Konung Erich
den XIV yrkar på det farorna i des förordnande,
gifvit Stockholm den i Maji 15Ö3. Och fom då i
Sverige af mycketr rågn efter- fkördetiden, Säden
allmänt biifvit (kadd pä åkrarne; få upmuntras In-
vånarena , at efter hans Salige Herr Faders råd,
antaga och Iågga (ig til Rior, fåfom i Finland bru-
Kehgit var.

§. 10.

I Romerfke Lagarne finner man redan anled-
ning dårtil, huru under Lagens noga upfigt var
tagit, at i olaga tid och af vida (lags få, äng och
betesmark ej måtte upbetas; Plinius gör redan en
anmärkning härom i fin tid, och vifte, at gåfs och
ankor i fynnerhet förftöra gräsväxten, famt at de-
ras tråck uttorka gråfet, 1 och at de med fin ftarka
hals uprycka gråsrötterne. Tå kale uhr jorden år,
fkola Swijn ringade warda, at de ej må böka up
gråsmareken, ttadgar vår allmänna Lag iB, 81.
XI Gap. 4 §. men om Landbo och åboe fielf med
fentida höftbete eller otidig bolkaps trampning om
våren upbökat gråsrötterne, dem afbetat, och (kade
fine ångar, dårföre år, (oanfedt 1719 års förnyade
Qyartcriordning 1 yårbctet af ångar, vid fyratio

mark
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mark Silfvermynts plikt andra förbjuder,) han dock
ej ftåld til Laga anfvar i famma Balks XXVII.
Capitel.

§. ii.

Så i allhånna Lagen , fom i våra Skogsord*
ninga;', och åfven i 1739 års förnyade Skogsord-
ning, få år Ek, Bok, Apel och Oxel, fåfom båran-
de tråd i fynnerhet tagne under Lagens helgd: men
Alm, fom år den ådlafte och ypperfta trådart hvil-
ken Norden frambringar ; och ibm tilvåxer mång-
falt långfammare ån de förra, famt i (lögder och
annat, vida öfvertråffar dem alla i varde, har i
brift af Oeconomifk underråttelfe härom, dock ej
kommit i lika öm åtanka.

§. I2_

Vide, Pil, Sålg och Ljung anfes för den fåm-
(la fiags fkog, famt åro de ock undantagne det La-
ga förfvar, hvarmed annan Ikogvåxt befredad år;
men fom dcffe trådarter blomma tidigaft och åro
de förnåmfta, om ej de endafte, fom vårtiden med
fina Blommor gifva Bien föda; Ljung åfven för
Bi år en alt för tjenlig och oumbärlig våxt; få
borde fåkert den, fom flik fkogvåxt, uppenbart el-
ler hemligen utöder, på de orter dår Bi underhäl-
les, ej med mindre rått plikta efter Mifsg. Balkens
XLII. Cap.s. §. ån fom nu om Biens bortfnappan-
de dår Itadgac är.
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§" »?"

At bränna up (kogen til markens afrödning;
det år et af Nordens åldiia åkerbruksfått. Sedan,
mera Oeconon.ifk kundfkap uplyft ofs, har den
Lagftiftande Magten dock funnit nyttigt at därmed
göra nyttiga inlkrånkningar; få förmår B. 81. XIV,
Cap. i. §. at igenom fvedjande ej bör bårande trä,
maftetrå, (keps- eller timmervirke (kådas. Utom
hägnad får ingen fvedja, utan för muhlbete eller
han åker och ång rödja vil §. 2. naen trenne om-
ftåndigheter tyckes barbos ock förtjena all Lagens
upmårkfamhet, 1) Svedjandets inlkrånkning efter
jordmonernes art, alt efter det de mer eller min-
dre dåraf kunna (kådas, 2) Svedjefåttets befkaffen-
het, af hvilka det ena år mångfallt mera (kogö-
dande och (kadeligt ån det andra, 3) Orternas får-
fkildta befkaffenhet» hvarefter (kogen år mer eller
mindre oumbärlig, och huru vida, i dem, Skogs
gfdrågter med beqvåmlighet och på något lönan-
de fått kunna affåttas och användas til annan nyt-
ta eller icke.

§" i4.
I anfeende til Bergverks näringen, få år Oe-

conomifk kundfkap för Lagftiftande Magten ån
mera oumbärlig. Vid ftadgande om nya grufvors
tiptagande år ttraxt nödigr, at veta både befkaf-
fenheten af Malmens fårfkikka halt, lager och gång;
om i anfeende dårril dier för medföljande ftrång-
iu.åi.e bergarcer och andra oartige mineralier, det

kan-
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km anfes åga företräde för et annat verk eller icke?
Om fkyldigheten för Bergslagen at underhålla des
Odal grufvor, i hvilka god malm finnes på djupet,
bör ftraxt uphåfvas, för det, malmen gemenligen
up i dagen i dem, och i början af grufvans bryt-
ning, år oartig och fårare, m.m. hvarom få Kongl.
Förordningen om Järnverk af den 15.December lÖ7I
§. 3. fom ock Kongl. Bergs-Collegii Bref af den 2
s>ept. 1693 närmare ftadga.

§. i;*
Som Järn, år et af Rikets förnåmfta produfler

både til egit behof och til export i handel; få lig-
ger i fynnerhet hos ofs mycken magt därpå, at
Lagftiftande Magten äger ttiråckeligt Oeconomilkt
ljus om alt det, fom igenom goda Lagars ftadgan-
de kan bidraga til des råtta halt och godhet.
Trenne omftåndigheter tyckes i fynnerhét de va-
ra, fom härvid förtjena Lagens upfikt, 1) en vål
grundad urlkilning vid malmens brytning, 2) til—
fyn öfver masmåftarne, vid Tackjärnets blåsning
och 3) öfver hammarfmedarne vid fielfva Stångjår*
nets utfmide.

§. 16.
Hvad den förfta on.ftåndighetén angår, Finnes

vål i lnftru£iion för Bergmåftare af den 26 No-
vembr. iötlp. något anfört, fom dårtil hörer; men
i anfeende til vår tids kundlkap om inblandade
bergarters och mineraliers (kiljaktiga verkan vid
malmens roltning och fmåltning, fä vore häri dock

B myc-
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fnycket at tillägga. Huruvida masmåftaren må til-
hållas at rått fullgöra fin Skyldighet, det år åfven
ej mindre granlaga. Om fielfva malmblanningen,
och i hvad proportion fåmre malm til den goda
får inblandas, dårom torde ock fordras närmare
förefkrift, ån Förordningen angående jårnverck
af den 15 December 1671 och des 2. §. innehål-
ler, at ej förtiga det tippa mas- eller fmåltugnens
bygnad , figur , kolens proportion emot malmen
och fielfva bålgarnes famt formlagets Hållning,
tackjärnets godhet mycket beror.

Som för Konung Guftav Adolphs tid i Sverige,
den råtta järnmalms fmåltningskonften var föga
bekant, utan i brift dåraf mycket malm och kol
förlkåmdes, få anfåg Högftbemålte Konung ock
denne fak, värdig fin ömma åtanka, och inkalla-
de flammande masmåftarc, famt utkom redan då
år i6?S den 6 November en Masmåftare ordning
och den 25 November 1664 en Förordning, hvar-
efter Småltarc och Råftvåndare borde råtta fig.

§. 17.
År fåledes Oeconomifk kundfkap §. 4, nödig

för Lagftiftande Magten, i anfeende til LandtlkÖt-
fel och Bergverks näringen,' få år den ej mindre
angelägen i anfeende til goda Lagars ftadgande
för Manufaåurer och Fabriquer. Huru nödvändig
icke kundfkapen om flögdcrs fårfkilta art cch be-
skaffenhet år, för Lagftiftande Magten, det år all-
månt bek?nt; giundtn til deras väl eller illa läm-
pade Privilegier igeniinncs hår och icke annoifiå-

des,
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fles. Hvarifrån (kal i et Samhälle famlas ljns til
Slögders lyckeliga och treffamma inrättning, om icke
ifrån denne vetenfkapenJ den utmärker få de låov
peligafte orter för dem i landet, utreder det fam-
manhang den ena flögdearten har med den andra
fom ock utvifar fåttet huru manufa&urer och Fa-
briquer i et Land få kunna inråttas, at igenom
dem, Landtmans och de Handlandes interefie, hål-
les i en nyttig och gagnande jåmnvigt.

§. "8.
Hvad hinder; hafva icke olåmpeliga Skråord-

ningar lagt för (lögders upkomft, åfven fom mår.g*
flögd och en aldeles oinfkrånkt (lögdefrihet föror-
fakat klåperi i Slögder, och förfkåmt de ådlafte rå
åmnen; men at rått kunna vidtaga en nyttig och
efter omftåndigheterne lämpad medelvåg håruti,
det kan endaft en grundelig Oeconomifk kundfkap
utftaka. Hvarifrån fås underråttelfe huruvida en
eller annan flögd i mer eller mindre mon verkat
på Samhållets väl? hvilka åro de hinder, fom qvåf-
ja deras upkomft och trefnad, famt igenom hvad
medel de kunna uphjelpas, i fall icke af Oeconomi-
(k* vetenlkapcr hårtil upfökes bjelpredor.

§. 19.
Lika nödig år Oeconomifk kundfkap för Lag-

jftiftande Magten vid Handelens handhafvande ige-
nom godaLagar. Utan ljus i Handels Hiftorien och
kunlkap om de i Handelen medtåflande Nationers
interefte, famlar man hår i mörker om altfammans.
Den upriktigaftc nit, det ömafte hjeru för Fader-

B % nes*
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.neslandets väl, far vilfe om råtta ändamålet, famtgör
stiera Ikada ån gagn utan en fådan nödig kundlkap.

.§. 20.
Som hvart och et Land har af Naturen fin

fårlkildta belägenhet för handel; det åger förrr.o-
ner och ölägenheter håruti framför et annat; få
böra Lagarne til Handelens, upkomft.alt därefter
dämpas. Om Sjö " och Stapelftåder emellan i an-
feende til Handelens okonftlade och tvångfria lopp
bör vara någon (kiknad eller icke? om förbud emot
Landsköp hindrar eller främjar I-land. lens til växt j
deffe och flere betydande omftåndigheter, om dem
kan af Lagftiftandt. Magten ej behörigt beflut fat-
tas utan en vidftråckt grunddig inligt i Oecono-
ruien.

§. It,
I hvad geftalt, form och Ikapnad Landets pro-

du&er, efter utlänningars fm ak, tycke och behag
böra uparbetas', om de i handel fkola kunna vigt
och med förmon affåctas. Til hvad grad förädla-
de, utan Landets fkada de kunna bortföras, til
hvad myckenhet; hviika varor få utfkeppas med
iit;ånd(ka Fartyg, och hviika endaft inhemfka hö-
ra vara förbehåline; fådartt och mångt annat flo-
der fig alt på en grundelig Oeconomilk kundfkap.

§. 22.
Icke mindre vifar (ig nödvändigheten af Oeco-

nomilk kundfkap för Lagftiftare vid Politiens Lagli-
ga vård i et Land. Hvad för et ömt och vidftråckt
föremål för Politien, år icke omforgen för Inbyg-

ga:
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garenas upfoftran til nyttiga medborgare i Samhål*
let ? Huru mångfaldig kundikap ock utöfning af
fårfkUdte handalag fordras icke til underhållande af
nödiga näringar och til beftridande af (ki.jaktiga äm-
beten? Om hvilket alt dock denne del af Oecono-
mien lämnar underråctelfe. Hvad Lagar kan ock
den ftadga om folkets lefnad, fom ej känner orfa-
kerne hvaraf de hårröra, eller vet medel och än-
damålet hvarigenom och hvartil de (kola ledas och
flyras.

Politiens åtgärd år, at igenom goda Lagar af-
vårja alt det fom kan gifva anledning til ohälfa och
ofundhet för Inbyggarena, det fom förorfakar dyr-
het i Landet och brift på brödföda , lamt hvaraf
fkadeliga fölgder kunna upkomma för den allmän-
na trygg-och fåkerheten: men med hvad fåkerhet
om ändamålets vinnande och öfvertygelfe om Lag-
lydnad kan Lagftiftande Magten i alt detta vidtaga
nödige mått och fteg, i fall icke af Oeconomifk.
kundikap, den år nog uplyft om råtta orfakerne tit
flike månnifkofråtande ölägenheter, har fig bekant
de fåkrafte utvägar at kunna förekomma dem och
tillika förftår at vara upmårkfam åfven på ringa
anledningar, då de åro förknippade med omftån-
digheter af åfventyrliga fölgder.

§■ 24.
Beqvåmlig lefnad år ej mindre en billig, ån

angenäm fölgd, af rnånfklig kund(kap och omtan-
kaj den år en vederqveckande belöning för flit och

B 3 fkickv
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Skicklighet. Nödig beqvåmlighet fordras ock til
ilelfva näringsfångens obehindrade drift; deras be-
ftånd och treffamrna tilvåxt: men om de fom ftad-
ga Lagar i denna del af Politien, icke af Oeco-
nomiftu grunder rått kanna belkaffenheten af en
beqvåmlig lefnad, eller förmå infe des verkan på
näringsfången, folkets flit och induftrie, famt åro
ej kunniga om hvad (lags beqvåmlighet hvar och
en näring efter fin fårfkildta art fordrar, och hu-
ru få därefter, fom ort, tid och tilfålle den bör
afmåtas; få främja (like Lagar, oaktat all välme-
ning, minft det påfyftade ändamålet.

§" a*.
Lagar fom angå et Lands Cameral författnin-

gar, fordra ej mindre grundelig infigt i Oecono-
n.ien. Utan kundlkap håruti, fåttes all ting i oreda,
och de nyttigafte näringar qvåfjas mera ån de up-
hjelpas af olåmpeliga Cameralftadgar. At igenom
(katt och pålagor infamla Penningar til Staters all-
männa behof, det år både billigt och högftnödigt;
men at det må (ke utan inbyggarenas förtryck och
näringsfångens (kåda, dårtil fordras mycken väl-
grundad Oeconomifk kundlkap. Förbruknings rån-
tor åro de allmånnafte hos alla nationer och kun»
ra defla lått utgöras, allenaft de oumbårligafte nöd*
torfts varor ej mycket därmed betungas; men få
vida defje ej följa nåringarnes värde åt, få åro af-
vågnings råntor åfven nödige, fom ock Taxerings,
råntor, hvilka utgöras af näringar» foai pä en ti4

och
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och ort åro nyttiga: men på en annan mindre an-
gelägne.

§. 7.6.
Åkerbruk, fpåda flögder och nyfs uptagne (ten-

och malmbrott, böra i fynnerhet fkonas, om ej al-
deles befrias för utgifter, famt år nödigt, at efter
nåringarnes befkafiénhet och tilvåxt, (katten utgö-
res; få beräknas ock hos ofs efter Refolution på
Allmogens befvår 1734 §34, Tiondejårnet tre da-
gar efter blåsningen; men vid nya masugnars up-
fattande förft efter fiunde dygnet, förutan de förut
omnämnde trenne, få kallade ierblåsningsdygnen.

§. 27.
Vid Mynt Förordningars utfärdande år ock Oe-

conomifk kundfkap högftnödig. Som Guld- och
Silfvermynt åro de fåkrafte bytespanter i handel,
få fordrar förfigtigheten, at myntfoten i et Sam-
hälle råttas få i proportion efter andra medhand-
lande Nationers mynts varde och godhet, fom ock
at myntforterne fig emellan efter hufvudmyntet,
åro i behörigt förhållande, famt at myntet til fit
råknevårde ej förhöjes eller fålles, fom altid med-
förer (kadeliga fölgder, och ofta förftör et Lands
utrikes handel.

§. aS.
1 fall, i et famhålle faknas Pennin gerÖrelfe af

reelt mynt i proportion emot den Penningeftock_,
fom emot lika varumängd hos andra mcdhandlan-
de Nationer röres, få lan väl uppå allminna Cre-
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ditens' grund, Penningerörelfen i Landet igénonr
Creditmynt med all fåkerhet och allmän förmon
ökas; men då bör ock förut vara utredt, om Sam-
hållet år i undervigt med handelen eller icke; rov»
lancen af det repradentative myntet, bör inlkrån-
kas inom vifs tid; ju kortare des båttre; Efcer ut-
rönt förfarenhet bör det'emellan näringarna löpan-
de Creditmyntet ej utgöra mera ån högft trefierde*
delar emot den redbara myntftocken. 1 fall ock
Creditmynt, fom grundar (ig på Landtågendomars
värde, antages at roulera til näringsfångens up-
komft; få kan fådant åfven altid (ke til et Lands
förmon; men då år ock nödigt, at den därige-
nom ökte Penningeftocken användes til näringars
utvidgande, fom tilverka effecter af förfta nödvän-
dighets graden för inbyggarena, och at Penninge-
lånen på faft ågendom ej (ke på en gång, utan
efter det de bevisligen och verkeligen blifvit an-
vände, til famma faftigheters förbättring, och va-
rumängdens ökande i Landet, få at Penninge-
rörelfe och arbetsrörelfe altid följas åt. Hvilket

alt med mångt annat nog utmärker huru nöd-
vändig Oeconomifk kundfkap år för

den Lagftiftandc Magten.

G. A. Å.
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