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KONGL. MAJTS
TRO -MAN och COMMERCE-RÅD,

HÖGÅDLE-HERREN

H* 10HÉN FREDRIC
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HöGGUNSTIGSTE GYNNARE.

Om någonfin vålgjerningar fordra årkånfla, fk
fordra vift de, Herr Commerce-Rådet behagat

mig bevifa,både den fullkomligafte och beftåndigafte.
Jag kunde ånnu hvarken tanka eller tala,-då Herr
Commerce-Rådet bevifte mig den ftörfta vålgjerning,
fom kan af månnifkjor åftadkommas, och alt fedan
har Herr Commerce-Rådet låtit mig oaflåteligen år-
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fara de tydéligafte Vedennålen af en huldhet och god
het, fom jag aldrig kan ■befkrifva, mindre aftjena. Det
år under Herr Commerce-Rådets vila och ömma öf-
verinfeende, fom jag i minModers hus, efter min Sal.
Faders tidiga fråniålle, både börjat och fortfatt mitt
bemödande at vinna infigt i nyttiga Vettenfkaper,
och framfteg i goda feder: och ledan, på Herr Com-
merce-Rådets goda och mogna råd, jag begifvit mig
til Kongl. Hög-Seholan hårftådes, hafva Herr Com-
merce-Rådets upbyggeliga fl.rifvelfer årfatt briften
af de munteliga upmuntrmgar til vett och d)»rgd,hvar-
med jagförut beftåndigt blefbåde hedrad och hugnad.

Uptag derföre, Högådle Herr Commerce-Råd,
med vanlig ynneft detta ringa vedermåle af min flora
och djupa vördnad, fom jag ibrift af annat tilfålleföker
ådagalägga, då jag härmed har den åran at upoflra
Eder förfta frukten af det fnille, fom J fjeif upam-
mat. Den ftore och gode GUDeil, fom rikeliga för-
mår göra öfver alt hvad vi tanka och önfka, fkal jag
oaflåteligen bedja, det täckes Han, ånnu i många år,
uppehålla Herr Commerce-Rådet vid hålfa och kraf-
ter, famt derunder med få mycken nåd och vålfig-
nelfe hugna, fom på någon dödeligs lott falla kan.

I fädan önfkan har jag åran framhärda med
djupafte vördnad in til mitt ytterfta

HÖGÅDLE Herr COMMERCE-RÅDETS

Alilraödmjukafte tjeiiarc
FREDRIC BRANDELL.



Areorna och' Dygdadia Frueri,
Fru ANNA MARIA BRANDELL,

Född SCHUTZ,
Min Huldafte Aldrakärafte Moder!

~W Wkru glad bör icke jag nu i)ära, då jag ändteligen hun-
■ JH» nit upnä det önfkade titfatlet, at offenteligen fä lägga
Si m å daga min öJJlmjukafte tackfägelfe för all den ömhet
och godhet, hvarmed j,min Huldafte Moder, alt ifrån vag-
gan til närvarande ftund, behagat omfamna mig. Mitt
hjerta brinner af den lifligafte kärlek och vördnad, men
■mina ord vilja pä långt när ej förfta at rätt tolka de öm-
ma känjlor, hvaraf det u/Jylles få ofta jag befinnar, hu-
ru jaldrigfpart hvarken ömforg, möda ellerkoftnaäatbefordra
min välfärd, och det går jag alla dagar, efter Jagftuncfe-
ligen upfkär frugten af Eder moderliga kärlek och om-
vårdnad. Tillåt, Huldafte Moder, at detta mitt förfta
fnille -prof, fom jag härmed har den äran at i barnflig
vördnad frambära , må vara et ofullkomligt vedermäle af
min fullkomliga tackfamhet. Hos den Alsmägtige HERren,
fom jl dageligen tilbedjen, vil jag ouphörligen bönfalla
det täckes Han förläna min Huldafte Moder få mänga ocb
fä fälla lefnadsdagar i tiden , fom min önfkan är bäde np-
riktig och beftändig, famt den vördnad oaflätelig, hvarmed
jag har äran atframhärda til mitt ytterfta

Min Huldafte Aldrakärafte Moders

Ödmjuk-IyJigfte Son
FREDRIC BRANDELL,



§. i.

Hvad fiälen år uti en Naturlig, det äro Närings-
fången uti en Borgelig kropp. Intet famhålie
kan aga bcftånd och trefnad, med mindre fol-
ket vårdar (ig om Näringarnas upkomft och för-
kofran. De åro grunden hvarpå famhåliens in-

vårtes välmåga och utvårtes anfeende bör byggas. Pa
deras antingen förfiktiga vårdande eller van(kjot(el be-
ror få vål de ftörfta Monarchiers, fom de minfta Re-
f)ubliquers upkomft och förfall Nåringarne i famhållen
ikna Solen i naturen. Hon uplifvar hela jorden, och

framlåckar med fin varma alla de rikedomar, fom Na-
turens tredubbla rike meddelar. Defle åter upleta, hop-
famla , förädla och använda deffa (katter til all-
mån och enfkild båtnad; Hon gör, at få vål högfta
berg, fom lågfta dåld prydes med nyttiga örter och
präktiga blommor. De förfkaffa. alt det, fom i timme-
lig måtto gör både hög och låg lyckfalig. De utgjuta
ymnoghet öfver hela landet, och upfylla få vål Torpa-
rens koja, fom Flerrens palats med vålfignelfe. De fyl-
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la Köpmannens kiftor med guld och fijfver och Åker-
mannens lårar med korn och kärna. Alt det goda och (kö-
na, alt det nyttiga och behageliga, alt det gagneliga och
angenäma, fom finnes i Furftars fkattkamrar, i Köp-
måns förrådshus, i vifthus och källare, år Näringarnas
alfter och gåfva.

Furftens krona och Herdens krants, Rådsherrens
purpur och Dagakarlens vallmar åro deras (l<ånker. De
vackrafle Städer och ftarkafte murar åro Näringarnas
upförde konftftycken: Hvilken fer då icke, hvad vårkan
Nåringarne äga, och hvad heder deras trefne idkare
förtjena. Den fom icke vil, eller kan finna fig.uti des-
fa klara fanningar, han år en olyckelig aftalling ifrån et
fundt förnuft, och vet föga, hvad antingen månnifke-
lighet, eller borgelighet betyder. Men den dråpeliga
nytta, Nåringarne tillkynda Borgeliga Samhällen, innefat-
tas ånnu icke innom defle granfor. De göra ock vår
fiål fund och vår kropp fri(k och alla finnen glada och
muntra. De fylla förftåndet med förut obekanta begrep
och gjuta ädla och ljufva begår i hjertat. De leda våra
béjeKer från vildhet til fromhet, och fylla våra kanflor
med ädelmod. De uphöja ofs til en värdig höghet of>
ver kreaturen. Hvaråft de fara fram, gå tacka feder
och rena dygder i deras fp år. De åro laften et förgift
och odygden en plåga. Grofheten trifs icke i deras fåli-
fkap, och hårdheten flyr för deras umgänge. Ja, det
fom ånnu mer år, de befordra ock det ljus, fom gör
ofs lyckliga uti fielfva den oåndeliga evigheten; ty de
fkingra okunnoghetens mörker ifrån Länder och Riken,
Utrota inkomna vidfkeppelfer ibland folket, famt ige-
nom en otvungen anledning til flit och arbete förekom-
ma en myckenhet af de gudlöfa griller, fom i åldre och
nyare tider blifvit verlden påtrugade, och hvilka endaft
och allenaft flutit ur fyfiolöfa mennifkjors hiernor.

j.imtör
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Jämför Herr Commerce-Rådet Kri/gcrs för Kongl. Vet. Acad. Sr

176 > l.alliie 'Val om Larrarius or/i Scdrrnrs värkan vä Bari?c!i<rn- Nå-» . ■r3 . . <.. ■-■ r:,
'ringar pag. %6 och följ. där jWiringariies lärkan pa Sederne tilbaka
vila* med mycken ftyrka och gruiuiciighet.

§. 2.
Håraf år det en oftridig fanning, at om Nåringarne

.verkeligen (kola (Vara emot få många, ftora och höga
ändamål, få böra de med all förfigtighet anläggas, och
med all forgfållighet handhafvas. Brifter någotdera af
detla tu; (å kunna de åtminftone ej äga beftånd och
trefnad i längden, ehuru de til en tid (kulle fynas grön-
fkas och blomftras. Det år fåiedes en ibland de vigti-
gafte frågor, (om kunna en Stats-klok och Oeconom
föreläggas, huru man bör inråtta och vårda Nåringarne,
.at landet deraf må kunna hämta de ymnogafte frugter
och ftörfta förmåner, fom möjeliga åro. Uti vårt kära
Fädernesland har denna frågan ofta blifvit både fram-
ftåld och befv^rad, i fynnerhet defle fenare femtio åren;
men fvaren hafva ofta varit ganfka olika, alt efter fom
de (Varande ägt mer eller mindre infigt och erfarenhet,
.eller varit den ena, eller andra Näringen mer eller
mindre tilgifna. Om ibland deflä fvar åfven några blif-
vit framgifne, fom hårflutit utur (å grumliga källor, få-
fom egennytta, håmdgirighet eller utiåndfke ingifvelfer
och annat dylikt, hvilka hatare af vår upkomft konftigt
vetat inlmyga i Svenfl.ce munnar och pennor, det år ej
min fak at nu utröna eller bevifa. Så mycket vet man
vift, at alle, fom befvarat denna frågan, förmodat fig
hafva (kål til fin öfvertygelfe, och at alle flitigt fördt
Landfens båfta på tungan; men at, detta oagtadt, frågas
och tviftas dock ånnu om mycket, fom lått nog kunde
afgöras, allenaft man något närmare granfkar (amman-
'hanget af tviftemålet och behörigt i akttager det, fom
fanning och medborgelighet fordia. Ibland andra frå-

A 2gor,
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gor, (om i detta ämnet blifvit gjorde år den hvarketi
den fift ankomna eller den minft vidrörda, fom går ut
på Nåringarnes inbördes förhållande och deras ftörre
eller mindre vårkan på det allmänna båda. Det år fant,
at alla. Näringar ej åro lika hufvudfakeliga uti alla Län-
der; I anfeende til hvart och et Lands- naturs formoner
och beqvåmlighet vid Näringars idkande, år häruti my-
ket fkillfång;"men det år ock fant, at alle fom äro
lofli°*e och nyttige böra vårdas och (kåtas. Innan man
akfå vacker den frågan, hvilken man förft bör befräm-
ja, bör med Ml en annan förut afgöras, nemligen, om
det icke är omöjeiigit, at bringa en enda Näring til defs-
rätta högd, utan de andras biträde, famt om det icke
går ann, at på en gång bringa dem alla I rörelfe, få at
de i fakta mak nalkas fin möjeligafte högd? Jag fer in-
tet , fom hindrar mig at bejaka alt detta.

Jag åtager mig den friheten ati närvarande afhandling
något närmare utreda och bevifa fådant, hvaraf jag ock
hoppas kunna intagas, at mera af fördommar och biaf-
figter våra tvifter om Nåringarnes företråden fins e-
mellan blifvit yrkade, ån i anledning af Nåringarnes råt-
ta art och befkaftenhet.

§. 3>
Hela Närings- Syftemet kan I det måfta och huf-vudfakeligafte liknas vid et uhrverk. Uti et fådant vårk

vet man at hvar del vårkar pä den andra i en oförryktordning, anda från och med' vigtema eller loden, fomfortdnfva hela machrnen, jämte pendelen, hvilken fedangifver dcxi en mera afmått och til ändamålet afpaftadrorelfe, til orh med vifaren eller hammaren, fom no-ga afdelar och utmärker tiden. All drift,all rorelfe der-
uti beror pa delames afmåtta ftorlek, (kapnad och med-värkan. En af de minfta tånderne eller'kuggarne kan

når
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når den blir afnött, förorfaka famma vårkan i det hela,
fom om något af de ftörfta hjulen borttoges. Det gif-
ves vål delar uti et uhr, fom endaft bidraga til granlat
och prydnad, hvilka hvar och en efter rad och lågenhet
kan hafva eller mifta; men ibland de våfenteliga^delar-
ne år ingen, fom ej bör med förfigtighet inpaflas och
med forgfåilighet aktas, at den ej tager ikada. Om man
anfer Landtfkötféls och Bergverks handteringar för vig-
terne eller loden, fom gifva Närings-fyftemet den för-
fta rörelfen, pendclen för handelen, (om icke allenad
underhåller och öker denfamma, utan ock afmåter den
efter Samhållens ändamål, få kunna ock konfter och
flögder liknas vid hjulen och deras mångfaldiga fkap-
lynne, fom åftadkomma och afpafla röreifen efter med-
borgelighetens fårlkildta behof. Folkets välmåga och
ymnoghet på ägodelar och rikedommar år åter ända-
målet, hvarpå alt fyftar. Håraf år fåiedes ej fvåft at
begripa, huru litet den ena Näringen kan umbära den
andra, om råtta affigten med Närings-fyftemet (kal kun-
na vinnas.

Fäder man fin upmårkfamhet något vid Nåringar-
nes början och upkomft i allmänhet, få intyga alla ti-
ders håfder och erfarenhet, at de förfta vål beftådt ån i
lamling af villa växter och frugter, dem naturen fielf-
mant utbudit, ån i herda-lefnad,fifkerier ochjagt; men vil-
la folkflågter, hvilka ån i dag lefva utan all medborge-
lighet i deras naturliga tiiftånd, hafva icke långe
med denna enfaldiga och innom få behof inflcrånkta lef-
nad kunnat, när folkmängden mer tikagit, nära eller fö-
da fig; ån mindre hafva de formadt upbringa defle Nä-
ringar utom biträde af Konfter, Slogder och Handel til
någon betydande högd eller fullkomlighet. (af Denåldfta bok, verlden kan upvifa, Bibelen, underrättar ofseck tydeligen om denna (armingen. Cam och Abel de

A 3 förfta
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förfta månniflcjorne ifrån Adam, af dem var den^ förfta
ftraxt Åkerman och den andra Fåraherde. Men la (hart

Jabal började (kåta bofkap och bygga herde-tjåll, up-
fan jubal, hans broder, harpor och pipor, (b) Den rykt-
bara'Tubal-Cains (midja., var redan inrättad til verldens
tjenft, innan folket, för brift på Näringsmedel, behöfde
mycket kifvas om mitt och ditt. At han (kånkte och
gaf bort åt de andra fina konftftycken för nitet, ar ej
fatt at tro. Derföre måfteHandel redan vid denna tiden
tagit fin början med byte. Guldet var bekant förut,
och ho vet, om det icke då redan bruktes fåfom et
allmänt varuvärde, faft det ej förr än omkring Abrahams
tid, lårer hafva blifvit myntadt til ordenteliga penningar (ef

(a) Anton Tves Goguet, Unterjuchung von dem Urjprung der Ge-
fetze, Kiinfle und Viflenfchaftm., Tora.. 1. pag. %i.

(/;) Genef. 4 Cap. v. stx.
(t) Hiftoirc du Commerce ek de la Navigation des Anciens, par

Huet pag. 5 ik 19.

§.4.
I verldens förfta ålder och månnifkjornas naturliga

tilftånd, finner man fåiedes tydeliga fpår af detta Nä-
ringames famband och deras medvärkan på hvarandra.
Skårlkåde vi dem fådana fom de böra vara, och de åf-
ven nu i allmänhet förekomma i Borgeliga Samhållen,
blifver denna omftandighet ån mångfalt mera updagad
och fatt i fult ljus. Hos Folkätter fom lefva utan med-
borgelighet år hvar och en fin egen , Herre; hvar
man tiger en oinflcrånkt frihet at nåra fig det båfta han
gitter och förftår, utan någon annan lag, än denna en-
da, fom Naturen präglat i alias hjertan: gör din näfta in-
genfkada. I Borgeliga Samhållen årkånner man Ofver-
het, fom hårtil lagt et nytt bud, (å lydande: Befrämja
tillika enfkildt och allmänt väl, och lät det fenare äga fö-

reträde,
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retråde, när bägge ej pä en gäug hinna vinnas. Allmänt
väl i Borgeliga Samhällen innefattar trenne vigtiga och
ftora föremål; fom äro: Borgeligfäkerhet, Borgelig frihet
och Borgelig förmögenhet. Borgeliga Fri-och Säkerheten
kan förftöras på tu {ht, genom utvårtes rån och anfall,
famt invårtes oro, våjd och upror. At bemöta det för-
ra fordras talrika Krigshärar, Skepsflåttor och ftarka
Fällningar, och til förekommande af det lenare, behöfvas
förftåndiga och vakfamma Ämbetsman. Detta alt for-
drar ftora omkoftningar, i fynnerhet fedan de Borgeli-
ga Samhällen, fom man har at frugta före, blifvit få fto-
ra, fom de nu åro. At famla Borgelig Förmögenhet, ic-
ke allenaft til nödiga behof af lifsuppehålle, hus och klä-
der, utan ock at främja en beqvåm och angenäm lef-
nad, famt at tillika kunna förmå behörigen förlkjuta nå-
got til allmänna fri-och fåkerhetens vidmagt hållande,
fordras, många och dryga anftalter och utgifter.
Det" man upflcjår af Åkem och upgråfver utur Bergen
förfiår ej til få många ändamål, med mindre Slog-
der och Handel dels förädla, dels föröka förrådet, och
defle Näringar både inbördes underftödja och uphjel-
pa hvarandra, famt at Landets inhåmflce naturshåf-
vor i fynnerhet blifva för den arbetande* folkmäng-
dens flit och idoghet, Nåringarnes hufvud ändamål. Så-
ledes åro ock fyra Flufvud-Nåringar, Landtbruk, Berg-
verk, Slogder och Handel nu mera oumgångeligen nö-
dige i hvart Samhälle, fom vil åga Borgelig förmögen-
het, fielfbeftånd famt fri-och fåket-het utom och inom
defs grånfor. Hvad vår fofterjord har i Norden angår,
medgifver man garna, at Landt-och Bergsbruk åro fielf-
va grunden, hvarpå både Slogder och Handel (kola byg-
gas, och hvarförutan de ej kunna åga beftånd och tref-
nad i längden; men ehuru deile indrågtige Näringar,
hvilka framräcka rå-åmnen ifrån alla 3:ne Naturens Ri-

ken
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kei-, åt Slogder och Handel, ej mindre hos ofs ån i an-
dra Samhåiien, lika (bm vigterne eller loden i vågguh-
ret, författa Närings - fyftemet i defs förfta drift
och rörelfe, få (kulle dock icke allenaft defle Närin-
gars egit lif vara mycket (Vagt och vanmägtigt, utanock
deras drift och verkan på långt når ej (Vara emot af-
fikten med en värdig medborgelig lefnad, och defs
mångfaldiga behof, i fall icke alla de ymnoge Naturs
håfvor, hvilka vårt Landtbruk och våra Bergverk fram-
bringa, tillika genom konfter oah flögder (kulle föräd-
las och förökas, och dereft icke Handelen (kulle kring-
fprida det nådiga af dem innom Riket, och utföra det
ofverfiödiga, eller hvad vi fielfve kunna umbära, til ut-
byte emot andra varor eller penningar, åt andra utrikes
når eller fierran belågne Riken och Länder.

§" 5.
At ånnu något närmare utreda alt detta, och tilfe,

huru Närings-fången, inbördes likföm räcka hvarandra
hjeipfamma händer, och befordra hvarandras upkomft,
beftånd och trefnad, vil man i får litet (kårfkåda
hvart och et af de fyra allmänna Nåringsgrenarnes för-
hållande, och medvärkan på hvarje Hufvud-Näring, famt
i hvad ordning defle Hufvud-Nåringarnes drift och ver-
kan, leder fig fram och uthbrider fig til Näringarnas in-
bördes beftånd, upkomft och tilvåxt.

I anfeende til det, fom redan förut blifvit anmärkt,
förfaller af fig fielf den mera i fördommar och tom-
ma ord, ån i fielfva faken grundade rang-tviften emel-
lan Hufvud-Nåringarne (a). At börja med någon af
defla Näringar och deras granfkning, vil jag nu förft en-
daft fafta min upmårkfamhet vid

Landtfkötfelen.
Denna Näring lårer famla och vårda förråd af Jor-

dens
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dens växter och allLandetscafvel;Hon har til föremål och
umgår med Åkerbruket, Ångtkötféln, Planteringar, Sko-
games ans, Jagt och Djur-fång, Stuterier, Bolkapstkjöt-
leln, Infiö-fi-kerier, villa fogiars fånge och tamas ans,
Bifkötfeln och Silkes afvelens värd. Alla detle Närings-
grenar utmärka vidden, nyttan och anfeendet af Landt-
fkötfein; men de hafva afven fig emellan et famband,
och kunna deras idkare icke vara -treftamme, utan at
räcka hvarandra hjeipfamma händer. En Åkerman kari
med all fin ymnoga (åd och defs många jordfrukter ic-
ke lefva fuileligen" fåll, i fall icke herden och fifkaren
äfven til en del fylla defs behof. Och få är det tvertom..
Ingen Boikapsfköttel äger rum utan Ångfködel; Ingen
Silkes afvel kan hafva betland utan plantering af Mul-
bårs-trån, och få vidare Efter Climatets belkafténhet
och den fkiljaktiga lått af naturs håfvor, Riken och Län-
der fådt på i\n lått, kunna åfven detle LandlkötfelnsNä-
ringsgrenar med mycket olika lätthet och förmon idkas,
ofta ock sldekes icke vidtagas: mycket beror akfå Landt-
fkötfelns upkomft i et Rike af val och ordning med
detle Näringsgrenar, innom deras egen krets, famt at de
med upmårkumhet af orters och Länders naturliga be-
lägenhet kringfpridas antagas och fortfattas: Ak detta
kan vara godt;at gifva Landrikötfeln en laglig och låm-
pelig födfel; men at vidare underhålla den i lif och ro-
relfe, främja defs tilväxt ifrån den ena åldern til den
andra, och värdigt updrifva den til defs råtta högd, der-
til måtte de öfrige Hufvud-Näringarne, hvar timma och
{lund göra et förenadt kraftigt biträde.

1:0 Huru kunde fkogen afrödjas utan ftålfatt järn i
Landtmans händer: hvarmed (kulle han uprifta jordens
fvål och bereda den, at emottaga fåd och frön af jord-
frukter, utan järn? Hvarmed uphämtar han bördiga ax
och hopfamlar all markens härlighet til foder för Bo-

B ikapen,
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feapen, om icke med (kära och lia? Kan han fånga fl-
iken utan nåt, fålla luftens- fiåder floftk, och taga fatt pä'
fkogens villa djur utan krokar, drag,, fpjut', krut, kulor
pch tkjutgevår. Grytan, fom (luder pä elden, för ma-
tens tilredning, år til fitt gry ur berget,.och til fin fkap-
nad tii danad af konften. All Landtmuns husgeråd och
bohagstyg, defs refedon til fiols och lands, de kläder,
fom nan fkyler fig med,, och den bädd, han hvilar på,
.höra allefammans' de andre Hufvud Nåringarne til; af
dem och deras tjenare hafVa de blifvit tilredde;. Sådan
är Landtkötfelns befkaffenhet til de andra Nåringarnes
biträde, åfven vid de enfaldigafte och nödigafte göro-
.|nålens utofning. Vil man gä längre tilbaka til fielfva
Landtfkötfelns barna-ålder och den enfaldighet, hvarmed
den ännu idkas af en del villa folkflag, få. finner man
Tal at de afßofkaps (kötfel och med villa» växters nyttjande'
kunna föda och nära fig, famt idka et flags Landfköt-
fel; men detta enfaldiga kfnadsfåttet år ibland menni-
ikjor långe fedan förfvunnit. Frågan år nu fäledes icke
mera den, i hvad fkick Nåringarne kunde vara, om
månni{kjornalefdeienfald;detår,om de voro afet helt an-
n»at Siägte, an det närvarande år, utan huru de böra'
vara i den belägenhet, månnifkjorne nu fammantrådt i
Borgelrga Samhållen. Landtman behöfver i detta til—
ftånd, utom fin» föda af egen afvel,. kläder och bohags-
tyg,, verktyg och husgeråd med mera, fom jorden icke
omedelbarligen af lig käftar;: en del deraf tjenar til hans
nödtorft; men det öfriga til någon (förre beqvåmlighet.
Skulle han (ielf tilverka alt fådant; fä borde han ej al-
lenafl. förfta hundrade tals Slogder och Konfter, utan
ikulle ock förfumma fitt hufvud göromål- Alla varor, fom
fordras til mennitkjors lifsuppehålle, finnas icke pä et
ilålle; de måfte hämtas ifrån många fårfkildta orter, ej
sllenaft innom Riket, utan ock från främmande Lånder,

Det-
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.Vetta, blifver för Landtmannen, dels ak för koftfamt och
befvärligit; dels för hans dageliga fyflor fkull omöjeli-
■git. Älta deffa omftåndigheter, lammanlagde, be vita nöd-
vändigheten af vifta nederlags platfer, där Landtmannen'
får tjfräcke!ig betalning för fin afvel, och deremot kaa;
ti.handia hg ak det, fom han fielf ej kan, eller hinner
med at tilverka. Ju närmare deffe nederlags-platfer el-
ler fläder åro för honom, ju mindre blifver hans för-
furnmeife och förtäring på refan, ju båttre pris kan han
lämna på fin vsara och ju fördelaktigare :år hans inkjöp'
;-på andra varor, når alt annat år lika. Ju folkrikare .åter'
-ftäderne åro.; ju ftörre år deras förtäring, ju flere fin-»
nas dar k>A\e köpare och fåljare, och ju qvickare blifver.
rörelfen Stader och Landsbygd emellan (b). Af alla »de.
Landtmanna varar„ fom Staderna icke behöfva til egen
förbrukning, göras uplagor i Sjö-Ståderne til utrikes af-
fåttning.

2:0 :Land_köt'felns håfvor blifva nogare ef
terfpanade, och til antalet ymnogare, når Slogder och
Handel :i et oafbrutit famband tillika upmuntras och
uphjelpas. Silkes mafken hade i alla tider fått i villa1

fkogar fpinna fin våf, i fall icke Konfter .och Slogder
ådagalagt defs nytta til våfnad och prydfamma klädna-
der; detta har gifvit anledning i Södra verldens delar
för Landtman, at med flit och omkugfan upföda defle
annars föraktade kråk, famt at anlägga och underhålla'
vidlöftiga Plantager af Mullbärs trän. Italien och Frank-
rike harva nu hårutaf mera nytta, ån af alla fina vin-
ber?. Hertigdömmet Savojen fom år et gantka litet
land, af ingen fynnerlig fruktbarhet, anfes jårligen-kun-
na utföra af defle matkars filke til 7600000 Dalers vär-
de,och kan nu,fedan det börjat idka Silkes afv,elen,.mycr
ket båttre och med mera beqvåmligket .underhålla en
ftåndig armée af 30000 inan, ån tilförene 10000. Hvad

B 2 myc-
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myckenhet rå ämnen kunna icke famlas til öfverflöd p 5landet, hvilka dock icke lönade mödan at förvara, el-
ler förtjente någon upmårkfamhet, om icke Slögdaren
och Köpmannen frågade efter dem. Alla de afkom-
fter, fom Bofkapen lämnar, fåfom ull, hår, hudar, bord,
tagel, horn, ben och andre perfedlar, emottagas och för-
ädlas af Slögde idkarne i Ståderne, fåfom är Klådesväf-
vare, Garfvare, Borlfbindare, Kammakare m. f. måtta
delen af defle varor voro annars LandtmannCn til laft. Af-
fättningen, fom år f jålenuti alla näringar,främjar ock tåledes
Landtmannens vålmägo. Ju fnarare hans ull handla*
utaf honom, defto ftövre blir defs vind, och clefto fna-
rare blir han i ftånd fatt, at genom båttre flag af får och
«etter föröka ullens godhet och fin egen förtjenft. Jagt
ock Djurfånge, då de rått fkjötes, gifva honom åfven»
åtfkiiUga nyttiga rå ämnen, hvilka han fåkerligen inga-
lunda förfummar, allenaft de efterfrågas, och då hans
möda och arbetet honom förfkylles; då hans öfverflöd
honom aftages, och upbrukas innom Riket eller föres
ut (c), Af Skogarne drager han mycken nytta, dels til
egen förbrukning, dels derigenom, at han förfer Bergs-
bruken och Ståderne med tilråckelig ved och kål; då
defle betalas honom vål,då tkogen genom tåt huggning
och kälning blifver gles och börjar minlkas, få blir han
omtånkt, at medelft ny plantering, årfåtta det bort-
tagne. De af honom fönderfågade (lockar och bräder
tager Stadsmannen emot; en del behålles och användes
til Fartyg, Husbyggnad och mångfaldiga {lags Slogder ;
en del utikeppas til Utlänningen, (om drager tilbaka (fo-
ra Rikedomar. Det famma får man åfven {äga om harts,
beck och tjära. Ju ftörre efterfrågan och affåttningen
»r, defto mera håg och luft får han, at öka fm vind
genom anläggande af fådane verk, hvarigenom ftock-
"ch bråd - fågningen, famt beck - och tjåru-kokningen,

ma
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må förråttas med minda förluft af ämne, tid och koft-
nad.

3:tio I anfeende til affåttningen af Landsfkötfclns
ofverflöds varor, och deras utbyte emot andra nödiga
åmnen, fom Slogder och Handel frambringa, år åfven
et ftåndigt famband emellan detle näringar oumbärligt
och högft nödigt. En arbetare på landet anfes, efter
farmolika uträkningar, åftadkomma åtminftone få många
Landtmanna varor, (om förflå til i 7perfons underhåll,
Utom hans egk; derföre, om han (kal få fin möda be-
tald, och upmuntras til vidare flit, få måtte han finna
aflåttning för öfver(kåttet. Utom matvaror alftrar Lands-
bygden allehanda rå ämnen, fom tjena til förädling vid
handaflögderne: detta förarbetas i Ståderne dels til egen
förbrukning, dels til aflåttning, hade in-och utrikes. Ju
flere tilverkare af (lögde varor gifvas i Ståderne; ju
mera beflitar fig Landtmannen om tjenliga rå ämnens
frambringande och ihopfamlande til Stådemes behof.
Ju ifrigare Stadsmannen drifver Slogder och Mandel; de-
fto flitigare föker, och defto rikeligare betalar han Landt-
mannens varor, och ju bättre denna fenare åter (er fin
möda och fitt arbete belönt; ju flitigare blifver han i fin
handtering. Sak famma år det med Slögde idkaren.
Ju fortare och båttre han får fit arbete affatt och betalt,
ju mer öker han fin omhugfamhet at fkaffa mer arbe-
te färdigt. Köpmannen åter, fom fer bägges flit öka fit
capital, blir på alt fått omtånkt at utvidga fin handel.
Ja åtrån efter vinning (kårper hans. eftertänka, at upföka
nya handels-åmnen och beföka nya handels platfer, faft
refan (kulle fkje til verldens ända (_7).

Jag vil, i anfeende til Stadsmanna nåringarnes ftora
medverkan på Landtfkjödeln, ån tydeligare uplyfa detta
med följande exempel; En Bryggare i Stockholm rö-
ner och finner, at veden år dyr, {edan Närings rörel-

B 3 ferne
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férne i Hufvudftaden blifvit förökte, och den vanliga
tiitörften af ved från Finland, i följe deraf, ej förflår
til alla behof. lian begår en (kutläft ved af en befuf-
tgn Finfk Landtman. Denne har mänga angår, fbm ftå
öfvervåxte med ftor (kog, den kan <ej kan nyttja, ,men
hans få Torpare hinna ej med at fälla mera (kutved, ån'
hvad han årligen år van m föra til Stockholm; förlag
äger han ock ej, at lega arbetare för dagspenning, til
vedhygget. Bryggaren öfverfånder honom en hop i-
doga Dalkarlar, och tilbjuder honom fötfkott at lega
delfas arbete. Han (tager emot vilkåren, Dalkarlarne by-
rås, de rödja en äng; Stockarne huggas til ved och fö-
ras til Stockholm at betala Bryggarns förfkått, qviftar
ock toppar brånnes upp, och i den a(kb!andade jorden
fås fåd, fom nåda år betalar lånet andra gången. Ef-
ter kand blir af denna »mark åker och äng til »et
torp. Hårutaf har ägaren få många dagsverk til om a-
ret, fom dem han i början legde af Dalkarlarne. Så
långe fkogen år för mycken på defs oarker, rödjes han
bort af detle Dagsverkshjon, den föres til Stockholm
och riktar Markägaren årligen på flera hundrade och
kanfkje tufende Daler. Emedlertid år tilgången på ved
i Stockholm ökad. Efter .24 år kan Torparen gitta bort
4 å 6 barn, fom ej blifvit födde, om nan ej fått gifta
fig, innan Huftrun blifvit för gammal, at föröka (lagtet.
Genom delfas fi.hjelp har han fedan .uptagit et nytt torp
för en af dem, de öfrige göra Riket gagn i andra Nä-
ringsgrenar. En far til fiös, en annan idkar handtverk,
en förfvarar med tapper arm allmänna fåkerheten.

Når nu fåledes Landtmannens idoghet /upmuntrar
Stadsmannens, och Stadsmannens tilbaka Landtmannens,
få göra de bägge mera gagn hvar på fit dålle ån förut.
Och detta år då få godt, fom om folkhopen hade ver-
keligen blifvit förökt,både på Landet och i Staden, men

Man
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I&lare kan ock tillika fåga, at en- liflig rörelfe I Slogder
©ch Handel uti Ståderne, jämväl til antalet, föröker ar-
betarne på Landet, och at en lika nit och flit på Landet
åt ranfaka jordens (köte,, och at derutur uptaga nyttiga.
Slögde- och Handels åmnen, afven tilbaka öker* antalet
af -Stadfens- Invånare{e). Alla männifkjor äga, vid en vits-
ålder,-, böjelfle och (kickelighet at bygga ågtenlkan och
föröka flågtet, men ftörfta hindret, fom ligger i vågen för
folkets förökelfe, år brift pä Näring. Når nu iåledes
Stads- och Landt-mannen göra hvarandra förmögne, fä
båfva de med det (amma detta hindret. Man plågar of-
ta klaga, at en hop fbik, för hvarjehanda orfakef ock
affigter fkull, fkocka fig til Ståderne,. och fåledes för-
minfka antalet af arbetarne på landet; men når ingen ar-
mod hindrar ungdomen, at i rastan tid gifta fig på lan-
det, få uphöra ock ordfakernay fom förmå dem at flyt-
ta til Ståderne-; fkulle ock någon tro,, at äter Ståderne
derigenom komme at lida; fä bör han tillika befinna,
at akid de Städer fä Invånare, fom flitigt Slögda och»
Handla, ock följakteligeu lämna hvar och en, tom der
fåtter fig ned, hopp om god utkomft..' Hit lockas flo-
ra hopar; af utlänningar, fom rikeligen arlatta (kådan af
folkets» flyttning til Staden, Deremot flyr folket ifrån de
örter,, därLandokötfel, Slogder ochFlandel vantrifvas. Jag
onfkade, at det.feltes (anning i denna min uti3telfe; ty
da (kulle ej (a mänga idoga händer nu rikta våra gran-
isar, fom förut hos ofs varit nyttiga arbetare: men hvil-
ka, för brift' på bröd, nödgas öfvergifva värt land, och
befanna detta mitt påftående, pä cc fått, fom ingen år-
lig Svenfk kan ön_ka.

' (oj l den» fä kallade Traitéde la-popidation, oth AuEJorcme til L' ami
desBömmes , och les hiterets de la France mal enteiidus, med flere få
Fran»fyfka, forn inheroflie hushalls författare, :,r detta Nåringarnes före-
träde fir_s emellan, utan» grurtd oth med myekcij onödig ifver och iiwng-
faUiga »ifstag påyrkat. {b\
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(b) Se Herr Co'iun.erceß..d«t Krygers ar 1761 utgifne filta fkriftj

kallad Samtal emellan ni Landtman och en Fabriques idkare, angående
Svenfka Fabriojuernc pag. 26 och 27.

(c) Uti Hen* Bertrands Praemii fvar, pä den af Oeco.lon.ifka
Soctete» i Bern foe är 176., »tfatte frågan: af livt-.J, får befJ.atfenhet
håra de lagar larajivilkafkoict upmuntra Åkerbruket och den ftg cter-
få grundadefolkrikheten, fatitt Konfer, Mam.fnclurer och Handel? or-
das om Åkerbruket. nödvändighet i (ig fielf, oc!i defs nytta för andra
Näringar, fålrdes pag. 7. Die Souvcraine ko.mcn tiiclit kräftiger an

der glucklichkät ihrer Fålker arbeitcn , als tvenn jie den Ackerbau ,
„die Kttnjle und die Handlung bcglinfligcn. Beij dtm gegenvårtigen

der Dinge, fchmachten die Provitiz.cn ohne Handlung; iftdaji Land ohne MamtfaUwen arm, und ohne den Ackerbau der die„Grundlage von der Gliicklichket und der iVlacht eines Staates ijl, kån-
y,nen weder Handlung noch Mamtfacturen feijn." Samt vidare pag. 52.
-,Alk Kiinfte- Handiverke und Mannfaiiliren haben einiges VerhältniJJ

zu dem Ackerbaue, venigftens mittelbar inrett äie Bevolkerung, durch„die Confumtion der Lebcnsmittel, durch den Gcfchmack, den Jie an der„Arbeit einfojien, und durch dafi Gcld, welches jie verfehaffen, woraus
y-nothwendig eine Vermehrung des ertrags der Länder7jen entjleht,

Man hat angetnerket, dafi in England der Ertrag der Grundftiiche
-Jich im jahre 1600 auf 6 miltonen bclief.fcit diefer zeit, ift er von
t,6 auf S. von 8 eiuf 10, von 10 auf 14. geftiegen, und zu diefem
vwcrthe jehlågt man denfelben heutiges Tages an. Der Ackerbau hat
valfo nach dem Madfie zugenommen, als die Manufakturen und der

gebliiliet haben.
(.i.) Herr Correvon, infUraiuer, i defs fvar på äfvannåmde fräga,

åfven nåttan pä fammafitt, dä han fig falunda utlåter, om Åkerbru-
kets, Konfternas, Manufachirernas och Handelens famband med hvar-
andra : Der Ackerbau erzeugt alle fiir unfere BediirfnifSe nothige und
„nnumgängliche Materialien, venn wir auch die Produkte der Tidere
y,dahin reehnen, welche den menfchen die Nahrung, Kleidm.g und Bc~
v dechung, und feinen Ländem/en die Diingung verfehaffen, wodurch„ der erfcliopfte Boden neue fruchtbarkeit emphångt.

Die Kun/le iiberheiupt erwecken die Indiifirie, veredcln dafi rohe„Material, machen cs zu taufcndfaclien Anwendwig brauchbar, öder er-*
„thei!en demfelben eincn weit höhem Wierth.

Die Manufacf.uren umfafien die nUtzlichften Kunfte und eben daher
y,dic reclcfien und driugc.idcjlen Bediirfnifie; diefe 'kojibaren Etablifie.
„mens ohne welche die Handlung fchmachten wiirde, reizai die Ar-
„beitfamkeit der menfchen, weit Jie beqwemiiclikeiten und Reichthlimer
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gewitirtni und daher verurjachen die Manufakturen, dafl diejenigen',l{
die Jie errichten, und die gejchichten Minifler die Jie imterfluzen, dem"
Staate Jo theuer Jind.

Die Handlung Jezet alle Erzeugnifle der Natur und Kilnfl ab;"
Jie motcht dajl die Gitter und Annehmlichkeiten, welche die indiiflrie"
hervorbringt , flch in einem ununterbrochenen Umlaufe befinden.

(e) Herr Pagan, uti defs fvar på ofvan anförde fråga, yttrar
fig om de fyra Hufvudnärijigarnes famband fäledes pag. 410 och 411.
Die viér gcgen-flånde, die man zu Bcarbeitung vorjchlägt flnd mit"
em änder anjs genauefle verbunden. Manfletle fich em imbeträchtliches"
Folk vor, welckesJich nur von der £fagd und von Jeinen Heerden an-"
terhält. So länge daflelbe jich nicht vervicijältiget, werden die wil-"
den friichte, dajl fleijeh und die Milch jeiner Heerden'alle Jelne __?_"-"
diirjnijje reichlich befricdigen: Jo bald es aber flark anwåchfl, wird"

ficb der mangel Jpiiren luften. Diefl eräuget Jich wirklich untcr den"
wilden Folkerti. Als den flnd die Einwohner genåthiget, zur kurifl"
ihre zujlucht zu r.ehmen, vm die Erzeugnifle des Ländes zu ver-"
tnehren, vm die icälder auszurotten und die Låndereijen urbur zu"
machen. Der Aclierbau erfordcrt Jckr viel Geräthe, man'mufl aitch"
Pferde und Ochjen haben, die zum Feldoaue abgerichtet flnd. Dieu

iiandiverke-r Jind aljo nothwendig vm alle Geräthjchafften zu verJerti-"
gen, die der L^andbau erjbrdert. Der Ackersmanjeibft kan Jich al-"
le diefeBedilrfnifle nicht vcrfchajfen. DerHandwerker ifl nicht gewohnt,"
die Feldarbeiten zu verriiehten. Daher muflen jie jich unter einan-"
der heljen: Der eine wird dem andern lebens mittel liejern und. dic~"

fe wird dajlirgenem die zu jeinem verrichtung nattågen werkzeuge"
gehen.

§.r,
Hittils har jag i korthet tak, i fynnerhet om den

inbördes verkan, fom Landt-och Stadsmanna Nåringar-
ne utöfva på.hvarandra til deras gemenfamma upkomft
och forkofran. Nu vil jag ock något orda om den för-
mon, fom bägge defla alimånne Näringsfången tiifkynda

Bergver eken,
Och detilbaka utafdem bekomma. Bergshandteringen

utgjör enfNåfing, hvilken år likfommidtemellan de två förra.
Den liknarLandtmanna Näringen deruti, at den utur jordens
iköte uptager de åmnen, hvaraffå vål Slögde-idkaren fom

1 - ■■■"■' " C Köpman
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Köpman fedan åker fin rorelfe; med Stadsmanna-Nåringeii
år den deremot deruti lik, at defle Ikatter ofta på ftallet
undergå en flags förädling, genom konftens åtgärd., in*
nan de gå in uti forberörde Näringsrörelfer. Ju mera fnil-
le man använder på Bergverkens upodlande, defto ftor-
re vinning låfva de famma Lande- och Stadsmannen.
Hvilken har lärt och gifvit åt Lanndtman och Stadsboen
tjenliga och fafta Byggnings-ämnen, om icke Bergs-
handteringen? Hvarifrån tager Slögde-idkaren ämnen til
valk-leror, pipleror, rå ämnen til åkta och oåkta Por-
cellaine, eld fafta Stenkåril, glafiet och en oåndelig mängd
Slögde-tilverkningar, om icke af denna Näring? Hvar
Ikulle Sjöman på Landet och i Ståderne taga vågen u-
tan Bergverks-ämnen, då låder-och bark-båtar, ej åro
tilförlåteliga til fvåra låfters dragande och ftora hafs
öfverfart. Åkermannen fielf kråfver med fkål plog och
pil afBergsmannen, i byte for den fenares föda. Ju
ftarkare en Bergsman arbetar, ju mer kläder fliter han,
och defsmera föda fordrar han. Härigenom okes åfven
Landtmannens affåttning på alla de varor, fom hans å-
ker och Ladugård käftar utaf fig, fåfom oft, fimor, kött,
fiåfk, råg, korn, malt, lin, ull m. m. Detta oker Landt-
mannens idoghet och formogenhet at båttre drifva fin
Näring; ja, det fkårper fnillet at upfinna och använda nya
utvägar til at anfkafFa, hvad Bergsmannen af honom å-
ftundar.

Nödigt kolande, for Bergverkens behof, medtager
flcogen, detta gifver honom åter anledning at påtänka
och vidtaga nyttiga och nödiga planteringsfått deraf,
famt atumgå med veden fparfamtvid kols bränning, m. m.
Ju lättare och billigare Landtmannen kan fålja fina varor
til Bergsmannen; defs lindrigare pris kan han åter läm-
na på det fmide, fom Konftnåren och Handelsmannen
upköper, och härigenom vinna de bagge. Når nu Köp-

mannen



19
mannen faledes kan med ftörre vinft fålja fitt järn U-
tomlands, få vinner Bergsmannen åter tilbaka den för-
monen, at han får utlånfk fpannemål för billigt pris,
famt andra matvaror, dem inhemfk Landtman ej måg-
tar förfe honom med. I anfeende til detta defle Närin-
gars famband, få finner man ock altid Landtfkötfeln
Slogder och Handel måft i flor där Bergverk finnes up-
tagne; i Bergslagens Stader, förekommer altid en liflig
närings röreifé: både Slögde idkaren och Köpmannen åro
i dem välmående. På defle orter kan väl fållan någon
'ftörre rögfel (kje för åkerbruk, ån til fmå jordågor i
dalar och fluttningar emellan fkarpa berg och ofruckt-
famma högder; dock finnes på ingen ort i Svea Rike,
Åkerbruket och Ånglkötfeln bragt til ftörre högd, ån
upp uti Bergslagen, i Dalarne och Wermeland. Hvad
ibm i vidd, utrymme och beqvåmlighet uppå defle or-
ter brifter i anfeende til Landfkötfelns idkande, derföre
har natuten få hos ofs fom utrikes gifvit Bergslagens
olåndiga mark, et ymnogt vederlag, af en hop nyttiga
malmer i jordens innandömme. Ingen köld, inga va-
derlekslkiften, inga årstider hindra grufarbetet; de fom
hålft med någon flit idka det, hafva dervid p.ll (kåiig
bergning och vålmågo. Af förfarenheten år ock beftyrkt
at, efter vanliga arbetslöner, en arbetskarl med defs hu-
ftru och hushåll, vid Bergvårks handteringen, förtjenar
til det minda vid de vanlige Europeilke Gullverken: 4
lod Gull om året; vid Silfververken 4 (kålp. Silfver-j
Kopparverken l (kepp. Koppar; Tenvårken | dito; Bly-
verken 37 (kepp. och vid Jarnvårken 8 fkeppund Järn,
eller defs värde. Bergslags orterne har fåledes naturen
"danat för en ej ringa flock och fkara af månnifkjor,
hvilka ur hårda bergen kunna taga fitt bröd, famt af
dem uphåmta rikedom mar och ymniga (katter, andra
'Näringar til hjelp och underftöd. {a)

C 2 Sedan
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Sedan nu mera åfven hela verlden erkänt de ädlare

Metaller, Käppar och adla ftenar, fom vi taga ur ber-
gen, för beqvämaft at mäta alla andra varors "^årde ef-
ter, och at nu mera et obeqvåmt varubyte uphört, fe-
dan af dem myntas penningar, och de galla för mått-
flock af alla (lags varors och Slögde-tilverkningars halt
och värde; få år Bergshandteringens medverkan på alla
de andre Näringarne, i famn .a mån ock få mycket ftör-
re: men alt detta år jcke nog. Jårnet, den minft dyr-
bara Metall, hvad gagn och nytta famt lif och rorelfe
förordfakar icke den ibland de andre Nåringarne. År
1767 fåges Sveriges hela ftång jerns tilverkning til utri-

kes förlålgning och inrikes behof ftigit til innemot 400,000
Skepp. Detta fyffelfatte då åfven, efter påliteliga an-
märkningar och öfverflag,'» igenom malmbrytning,' kål-
ning, malmforor, tackjärnets (måltning och defs utfmid-
ning 25,600 arbetare, (b) Lägger man hårtil ånnu ak
la de Handtverkare och Konftnårer hvilka fyfiofattes med
Jårnflögder; den myckenhet fartyg, fom bygges och up-
tacklas, (keppsfolkets antal, och deras utredning med
fkepps provifion, hvilken årligen nyttjas och fom haf-
va fin näring af järnets utikeppning, famt fluteligen detthvad vare Köpmän vinna af utlänningen igenom den-
na metalls affåttning i utrikes hamnar, få blifver man
fnart nog varfe, det nära famband. (om år emellan Bergr
verks handteringen och de öfrige allmänna Närings fån-
gen , famt finner af hvad dråpelig och härlig nytta defs
medvårkan år. .

{aj Se Hans hxcelknceUrefve Stockenftröms Prxfidii Tal iKongk
Svenfk. Vett. Acad. år 1749, pag. 4.

(by Samma Herr Grefve och Riks-Råds andra vackra och grtm-
d«liga Pracfidii Tal derftädes, 1767 pag. 10 och 13.

i 7.
Hvad Slogder eller Manufaflurer och Fahiquer att-1

gSra
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går, ihvilkas utöfningej mindre de lyckeligafte fynd,ån men-
nilkliga fnillets och defs handalags ypperfta måflerftycken
förekomma, (å hedrar och riktar detta Näringsfång åfvenßi-
ken ochLänder medymnog fällhet, rikedom och välmåga',
famt år defs medvårkan på de andra Näringarnas lif,rorelfe
och drift, ej ringare ån deras famfak tilbakapå det famma.

Slogderne,
Skada i et Samhälle et lönande arbete åt alla mennifkjor,

päflac efter deras olika fnillen, böjelfer, flyrka och förmå-
ga. En hop ofårdiga, haka, blinda och vanföra
perfoner, jåmte qvinnor och barn hvilka icke förmS
göra gagn vid Åkerbruket, vid ManufaQarer och
Verkftåder tildelas dem (yflor, lämpade efter hvars och
ens krafter, lamt tilråckelige til deras underhåll. De få
der göra nytta med tålgande, filande, polerande, får-

fors (totande, rafpande, figtande, rifvande, ulls ploc-
ande, kammande, kardande, lin-och hampas håklande,

{pinnande, fpolande, borftars bindande, Tobaks karf-
vrnde, fnus malande, lers trampande m. m. och varda
ialedes ingom til olågenhet; ty der alle arbeta och för-
tjena, gör ingen ondt och ingen lider nöd.

Förutan detta, huru mångfak förädla icke Slogder
de rå åmnen, fom Land(köt(eln och Bergverken fram-
bringa? I England fåljes intet (keppund groft fmide un-
der 50 Dalers Nationel vinning, och af det finafte ej
ringare ån 180,000 Daler: tager man en medel pro-
portion håruti, få blifver vinden på hvart (keppund
3,742 Daler; det flnade Jern och Stålfmidet fördas ic-
ke hårunder, emedan et enda ikålpund då förädlas til
81,920 Dalers värde; Til de aldrafinade kondflycken
och indrumenter, föregifves det diga til 400 tufende
Daler för fkålpundet. I den lilla Berg-Staden Solingen *och på en mils vidd dar omkring^, arbeta emellan 4 a
5000 måftare wti jern och dål. Ar 1750 hade åfven i

C 3 Syer*
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Sverige mera ån 200,000 Inbyggare deras näring af jern
och (tål tilverkningen (amt defs förädling (a). Föru-
tan koppar fordras til ftycke-och klock metall, en vifs
tiifats af Tenn; men då denna fenare metallen, fåfom
Främmande rå vara, uparbetas til (tycken och klåckor,
iker det altid åfven hos ofs med 150 Daler kopp:mts
Nationel vind på (keppundet {b). Til våra Svenfka Si-
dentygs Fabriquer hämtas, fom bekant år, ak rå ämnet
ifrån utrikes orter; men i följe af en på fåkra och go-
da grunder andåld calcule, år tydeligen bevid, at om
ock et (kålpund rått filke beräknas til inkjöp efter £o
niarks cours, blifver likväl Nationel-vinden när det, un-
flögdas och användes til fidentygers våfnad, fåfom Dro-
gvetter &c. 107 Daler k:mt. Och fåfom Rikets årliga
förbrukning på rått Silke anfes diga til 36,000 {kålpund,
blifver fåiedes likvål, fad hårtil ånnu beråcknas det hvad
utlåndfka Fårgedofter koda, Rikets verkeliga vind, når
rå Silket af våra Siden arbetare upvåfves til tyger, 2

millioner och 536,980 Dal. kopp:mt, eller inemot 81
Tunnor Gull (c). Når man hårjemte ånnu befinnar
den mängd af Ylle och Linne Manufakturer hos ofs
förekomma, famt hvad af In-och Utlåndfka rå-åmnen
defsutom i Riket genom allehanda (lags Slogder föräd-
las, få tyckes den Grundlårde och Upmårkfamme Herr
Commerce- Badet Krygers anmärkning vara mycket vål
grundad, hvarmed han bevifar, at oagtat alla Manufactur
fmiden undantages, fom tilverkas vid de under Kongl.
Bergs-Collegio lydande Bruken, har likvål hela Rikets
Tilverknings-quantum på Manufadur-varor, år 1762
fig beftigit til in emot 85 tunnor gull, hvaraf fedan en
tredje del fålom det högfta för rudimaterien afdrages,
blifver ändock Rikets årliga behållning genom Manufa-
kturer éfver 564 tunnor gull. De mennifkjor fom årli-
gen hos ofs fyfsellåttas vid Manufaåurerne och af dem

nära
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nära fig, utgör? efter hans upgift 45,000 perfbner.til an-
talet, och detta torde icke eller vara för mycket tikagit.

Når härvid ånnu anmårkes hvad drift Slögde-yrken-
gifva Landtbruket igenom confumtion af matvaror och
upköp af en myckenhet rå- ämnen ifrån Landet ock
Bergverken, hvarom förut år förmält, famt hvad lif
och nåringsrörelfe af kringfpridde fpinnerier och half-
flögders förfärdigande i landet upkommer; få år nog ty-
deligt huru mycken värkan Slögderne hafva på Landt-
fkötfeln och Bergverken, famt at de (amma utan före-
ning med dem icke kunna uphjelpas til någon fynnerlig
högd; hvad Landtfkötfeln i fynnerhet angår, (å beftyr-
ker alla tiders häfder- och förfarenhet afven detta. Moy-
land, Tofcana, Flandern och Spanien hafva varit vaggan
for Konfter och Slogder i Europa, och få långe de på
defla orter underhöllos, främjades och utvidgades åfven
deras jordbruk.

Hugenotteme i Frankrike voro måft alla Manufa-
cfturifter ochKonftnärer, få långe de tåldes i Landet drefs
jordbruket åfven med den flit i detta Rike, at det årli-

ten förmådde utfkeppa anfenligen Spannemål, både til
ngland och Holland; men fedan Hugenotternes utdrif-

vande har Frankrikes Landtfkötfel förfallit, famt ofta va-
rit nödfakadt at för penningar tigga om brödföda afdet
folket, hvilket förut var afnåmare af deras ymnoga
Spanmåls förråd. Engelsmånnernas tideböcker upte jäm-
väl lika tydeliga vedennålen om Slögdernas varde och
medvårkan på de andre Nåringarne; Lord Baco berättar
at Konung EDVARDS den Ilkdjes författningar med
Slögders inrättning och utförfel, halp upp handelen, och
derefter hjelptes Landtfkötfeln genom dem begge, fa
at på det 28 året af Hans Regering, flod Engelfka Han-
delsvågen uti Pund Sterling til 294,184 Liv. 17 Schl. 2.
d. utföriel, och allenaft til 38,970 Liv.. 3 Schl. 6 d.

inför-
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införfel, med ren behållen öfvervigt til 25 5,214 Liv. 13 Schl. 8
d. År 1754 hade Sverige jof dels tunnor Gulls mera ut-
förfel ån England den tiden med Naturens och Kondens
förenade krafter fötmådde upbringa. (f)

Denna Slögdernes förundrans vårda nytta och kraf-
tiga med värkan på alla andra Näringar, har i fenare ti-
der uphögt dem til det värde, at man inrymt dem kög-
fåtet framför de andre allmånne Närings fången, ja man
bar gådt få långt, at man trodt Rikens ochT Samhällens
flor och trefnad i Näringar, Rikedom famt välmåga en-
dad igenom dem kunna främjas. Hollands exempel tyc-
kes jämväl, i förda påfeendet bedyrka, at der intet fat-
tas, hvad til nödtorft och öfverflöd fordras, ånfkjönt
Landtfkötfeln derdådes ej kan för(kaffa födan åt en ti-
onde del af hela Landets invånare: men vid närmare
granfkning lårer man dock finna, at denna Republique
i dels nu varande belägenhet icke kan an.es fom et
mönder, eller för något påliteligt och värdigt efterdöm-
me af et Samhälle, (om fielf år ägare af fin trefnad och
välmåga: Denna Republiques rikedom och välmåga må
vara fa flor hon någonfin vill, få år den likvål icke
fielfdändig, (at jag få må fäga) utan beror på lyckeli-
ga händeifer, på andra Nationers fmak, vån(kap, cUer
ock blindhet at taga af defs Inbyggare, hvad de kunde
förikaffa fig fielfva. Andra folkflag kunde undgå, at
båmta varor ifrån Hollåndarne; ty de hafva inga (bra
åro Landets egna: men ej kunna defle begå fig, utan at
hämta fpannemål, lin, hampa, järn, bräder, med hun-
drade perfedlar ur främmande länder. Krig, mifsvåxt,
eller fundare hushålls tankar hos andra Nationer kunna
en gång tvinga Hollåndarne, at antingen fvåka ihjäl el-
ler ock flytta ur landet (g). At Staäs-och Landtmanna
Nåringarne böra jämt följas åt uti tilvåxt och (örkofran;
år akfå en afgjord fanning, om de annars bagge (kola

hinna
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hinna til 'våkrefnad och Samhållet anfes för lyckeligt
Med tillämpning på Sverige yttrar fig Herr Commerce-
Rådet jf-oh. Fred. Kryger makalöft vål hårom, då Han
uti 2 delen af fina Tankar vid lediga Stunder pag. 182
fålunda fager: "Denne grundfatfen torde hos ofs ej blif-
vit behörigen i akt tagen, vid de andaker, fom tid"
efter annan åro gjorde til förbättring af Stadernas ro-"
relfer, genom handel och handaflögder; ty författnin-"
gar til Landsbygdens uppodling hafva dervid blifvit"
bortglömde. Det år likvål troligt, at om famma Pa-"
triotifka omforg, hvilken med få mycken drift befor-"
drat Fabriquernes tilvåxt, tillika varit (y(lo(att med nyt"
tiga andaker til Landtbrukets upkomd; få (kulle ej al-"
lenad Fabriquerne fieifve med andra Stads näringar,"
derigenom verkeligen hunnit til mera dyrka,utan ock"
hela vår allmänna hushåldning redan haft et behagli- "gare utfeende. Hade för trettio år fedan, under det"
famma, Fabriquerne uphjelptes genom lagar och upmun-"
tringar, jämväl kraftiga andaker blifvit fogade och med"eftertryck under hela den tiden verkftålde, til ftorfkifts"
delning, hemmans klyfning, nybyggens, flere torps och"
backflufvors inrättning; hade friheter - och förmåner"
lockat folket på landet til flere hjonelags byggande,"
och alt hinderligt tvång blifvit affkaffadt;hade mansfpil-"
lan blifvit, uti alla landsorter, på ak möjeligt fått,"
förekommen; och hade de fvårigheter, fom hårtils för-"
mått folket, at hopetals flytta utrikes, blifvit undan-"
rögde; ho kan tvifla derpå, at icke både Stader och"
Landsbygd då (kulle redan hunnit til långt ftörre vål-"
måga? Och om icke defla til Landtbrukets bättring och"
folknummerns ökning oundgångelige medel blifva hå-"
danefter, til alla delar vidtagne, få kan man vara vils"
derpå, at Fabriquerne ej kunna beftå i längden, få"
&amt de icke altid (kola fkötas (om våxterne i et drif-"

D hus,
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"hus: ja at Stadernas näringar (kola fmåningomaftaga,?
"i famma mon, fom Landtbruket ån mera förvårras, hvil-
",ket lenare blifver en naturlig påfölgd, om inga1 krafti->
"ga. botemedel komma emellan.

(a) Herr Ekflråms Pracfidii Tal i Kongl. Vett. Acad. år 1750, orft
gjårn Jorädlingens nytta &c. pag. 10.

(b) Herr Gerh. Meijers Preiidii Tal om Svenjka Metall arbetets
förkofring år 1747 pag. 20,

(c) Samtal emellan en Landt. och en Fabriques idk. angående.
Svenfka Fabriq. pag. iz.

'{dy Samma Patriotifka hushålls fkrift pag. 54.
(ey Herr Salanders Prxfidii Tal år 1754 Om Slogder pag. ij.
(f) Herr Com. Rådet ffoh. Fred. Krygers Tankar vid lediga-.

Jhtnder 2, del. pag. 16$.
§. 8.

Sedan vi uti de föregående §. §. vifat förbindelfen
emellan Landtbruk, Bergsbruk och Slögder, fkole vi uti
denna §, med några ord, åfven föreftålla det ouplöfeliga
famband, fom år och bör vara uti et Borgeligt Samhål-
le emellan defle trenne ofvannåmde Närings fången, och
det fierde, fom är

Handelen.
hvarvid med fkål åfven förenas Sjöfarten och Haft*.

Fifkerierne.Det år en bekant fak, at den Stat år rik, fom kan
utfkeppa de flefta egna producter, utan at ändock lida
någon brift, och at den Stat deremot, fom emottager
flera främmande varor, ån han fielf kan utföra, blifver
oförmårkt fine grannars fkuldnår. Når han alla år ut-
för mindre, få blifver han alt fattigare och fattigare,
och får til flut ingen ting af dem tilbaka. På det^icke
Staten fåledes må råka uti fattigdom, och utlänningens
importer ej éfverftiga defs egna exporter, få måfte den
famma beflita fig om at, åga en behörig varumängd in-

nora
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hörn fig freif både til nödtorft och öfverflöd. 'DefthäfVarumängd kommer ingalunda af fig fielf, utan måfté
genom kloka medel och utvägar anfkaftas. Inga båttre
Och vifläre medel lära kunna gifvas, ån at förvårfva fig
det genom blomftrande Jordbruk, indrågtiga Bergverk
Och riktande Slogder: men huru (kola defla Näringar
och Inrättningar kunna fvara emot ändamålet, då de
nödgas fakna det, fbm utgör fiålen och förnåmda drif-
fiådern, jag menar, en god och qvick affåttning. Af-
fättningen år ju den, fom upvåcker idogheten, fom för-
mår alla Närings-idkare, at beflita fig om at lämna de
båda varor för båda pris, och detta i det fortade fom
år möjeligit, och fom fåiedes framlockar öfverflöd på
alla varor. Hvad år affåttning annat, ån Handel, den
må befkrifvas huru man vil. Antingen den då naå an-
fes för en förening emellan flere månnifkjor at igenom va-
rubyte förfkaffa fig andras ågendom, och föryttra denfederr
mera åt andra, eller om man med en Melon fager.
Handelen beflå i /' C/jange du fuperflu pour le ne-
teffarie; i bortbyte af det åfverfiodiga for det nödvändigaj
Handelen år fåiedes altid den, (om upmuntrar och up-
lifvar alla Näringar (a). At nogare blifva öfvertygad
bm detta, få låtom ofs allenad käfta några ögnabiick
på hvart och et af de allmånnafte Närings fången. Af
Landtbruket få vi icke allenad det, fom tjenar til klä-
der och föda, utan ock åtfkillige rå åmnen, fom kun-
na användas til många andra behof, fom antingen vår
nytta, eller vårt nöje fordra. Ju flitigare Landtmannen
år at hopfamla delta rå åmnen, och ju tikåckeligare
myckenhet han kan lämna Stadtmannen deraf; dedo fkynd-
fammare och rikare år hans betalning derföre; Ju ftör-
re betalning och ju mera penningar han får för fin va-
ra; dedo förmögnare blir han, och dedo (torre luft får
l_an at öka fina inkomfte-r, dels til mera beqvåmlighet

D 2 - och
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feck vållefhad ån förut, dels til at gömma något tH
fma efterkommandes underftöd och behof. Genom hans
tikagande arbete och derpå följande vinft, blir han mer
omtänkt at uptaga och uprödja all den édesmark fom
kan förbättras: på fådant fått blir han dag från dag ri-
kare, och tillika för Staten nyttigare. Enda orfaken der-
til år den, at Stadsmannen fkyndar fig at emottaga hans
varor, och fedan förädla och utfkeppa dem"; vore ic-
ke denna handel eller affåttning, hvilken likfom påfkyn-
dar honom, få (kulle han fåkerligen ingalunda vara få
flitig och arbetfam. Han plögde, fådde och famlade
då intet mer, ån fom knappaft kunde vara tilråckeligt
för hans egit och defs barns närvarande uppehålle; all
tåflan, all idoghet, fkulle hos honom utftockna, hvari-
genom fattigdom och elände (måningom blefve defs lott,
jorden, fom förut då han var flitig, och hade afgång
{>å fina varor, gaf i ymnoghet honom fina frugter, fkul-
e då blifva njugg och fpar(am, och han innan korf öf>

vergifva en handtering, fom ej kunde föda honom; Ja
han (kulle utmanas at föka fin utkomft i främmande
land. Huru flor och anfenlig Statens férluft därigenom
måfte blifva, det faller hvar och en lått i ögonen.

På Bergsmannen och Slögde idkaren kan man läm-
pa ak det (amma fom om Landtmannen blifvit fagt,
Hvad år det, fom förmår Bergskarlen at lika fom en flafar-
beta uti Jordens djupafte gömmor, där han föga eller
näftan aldrig fer fölens ljus, om icke hopp, at den Her-
ren, (om ftådt] honom, (kal vål och rikeligen betala
hans arbete? Hvad år fom förmår Bruks - agaren at an-
lägga dyra verk, och at betala många arbetare om ic-
ke hopp, at med fördel igen få affåtta fina tilverkningar
til Handelsmannen, (b). Men uphörer Handelen, af-
flannar dårmed ock tillika deras idoghet och arbetfam-
het, och deras hopp förlorar fig i en utfigt af fattigdom,
wfelhet och elände. Men,
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Men,-den värkan Handelen äger at genom en vig

Och (kyndfam affåttning gifva de andra allmänna Nä-
ringsfången lif och drift, blir ån mångfak tydeligare, då
dörmed åfven förenas kraften, dyrkan och medverkan
af Hafsfi(kerierne, Skeppsbyggerierne och Sjöfarten, hvil-
ka åro at råkna ibland de måft riktande Stadsmanna-Nä-
ringar. Hafs-Fifkerierne utgöra i alla Samhällen et myc-
ket betydande Näringsfång. De {käfta föda af flere dag.
De rikta och underhålla många tufénde händer (c).
Landtman, Slögde kikaren och Köpman få alla fin fa-
kra utkomft af dem; ja Bergsmannen blifver icke eller
lottlös uti vinft och inkomft. Til deffa Fifkeriers id-
kande, fordras nödvändigt vålbygda fartyg, famt at de
åro förfedde med godt tackel och tyg, fåfom fegel, tåg^
verk, linor m. m.; ftarka Nåt, Tunnor, hvaruti fifken
må låggas, famt föda och vicftualier för Sjöfolket, fom
brukas dertil; Til at anfkaflfa och förfärdiga alt detta,
fattas de flefte Närings-idkare uti rörelfe; plankor och
bräder til fartygen lämnar Landtmannen til Skeppsbyg-
garen i Staden; deras uptackling, fom nyfs nåmdes,
kommer Landtmannen åfven til vinft; fegelen och tå-
gen göras ju af lin och hampa, ju högre han kan drif-
va defle tvånne högdnödiga växters fkötfel; dedo mera
ämne har han at affamna til Buldans våfvaren och Rep-
ilagaren i Staden at upflögda, hvarefter de lämnas til
Köpmannen, hvilken belönar bagges flit och idoghet.
Affåttning på allehanda dags matvaror fåfom {panne-
mål; kött, flåfk m. m. utgjör dock härvid förnåmda
delen af Landtmannens vind på detta Näringsfång. Bergs-
mannens och Slögde-idkarens förtjenft är härvid ej rin-
ga, ehuru dock icke få flor fom Landtmannens, i fyn-
nerhet om det Landet der Fftkerierne idkas, har innom
fig fielf de nu upråknade rå-åmnen och matvaror. Slög-
de-idkarens förtjenft beftår åter måftadels, fom fagt år,
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titi förädlandet at de rudimaterier, fom Landtman läm-
nar til fifkeriernes drifvande, och Bergsmannens nåftan
blott uti affåttning på det jårn, fom kan fordras til far-
tygens utredande och några inftrumenters behof. Vi
hafve redan fett, huru Buldans väfvare, Repflagare och
Tunnbindare iyfleifåttas, der Fifkerierne idkas. Vil man
lägga hårtil Timmerkarlar, Snickare, Smeder, Målare»
Glasmåftare och en mängd andra dags Handtverkare,
hvilka vid Sill Buyfernes utredande åro nödige, få rö-
jer fig ånnu mera Fifkeriernes vårkanpå Slögderne. Köp-
mannen utrullar fartygen fom behörvas, går i förfkott
för alla omkoftningar, och lagar at ak kommer i fin
fulla gång. Sedan fångften år förrättad och fartygen
hemkommit, förfåljer han en del innom riket och fät-
tes hårkenom i ftånd at återbetala Landtman, Bergs-
man och Slögde-idkarne, hvad han af dem, til Farty-
gens i ftånd fattande, länt, dels utfkeppar han något
deraf til främmande Nationer, hvaremot han återbekom-
mer och införer andra varor dem hans landsmän förut
och innon Landet icke åga, men hvilka de likvål nöd-
vändigt behöfva. Til ånnu närmare uplyfande af Filke-
riernas vårkan på de andre Näringsfången, vil man an-
föra några ord ur en beråttelfe om Saltfiö-Fifkerierne
i Sverige fom finnes införd i Svenfka Mercurius för år
1756, Febr. månad. Sedan der genom klara och tyde-
liga uträkningar år bevift, "at Rikets nationella avance ge-
nom Sill-Fifkerierne til år 1755 (tigit til 4,596,510 D:r
K:mt fager han vidare, hårtil kommer en annan för-
jnon, fom år ej mindre fördelaktig för et rike, ån in-
komft af penningar; det år, at Rikes fiöfart derigenom
mårkeligen uplifvas, och et anfenligit antal Sjöfolk, fom
eljeft i brift af arbete vore nödfakat at föka fin föda
\jtomlands, få den (amma hår hemma, (å vål genom
transporten af Sillen til förfålgnings orten, fom genom

fielfva
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fielfva. fifkandet, til hvilket et mångdubbelt dörre antal,
folk behöfvas. I anfeende til de många fmårre fartyg
och båtar, (bm til fifkande i Bohuslånlka Skärgården bru-
kas, kan man ej upge en noga förtekning på de fartyg,'
fom brukas til fielfva flikandet, utan endaft meddela un-
derråttelfe om huru många fartyg kunna fyftéilättas en-
daft med transporten af förledit års Sill-fångft. Hela
fangflen var 74791 tunnor. Håraf dragés för den Sill
fom confumeras i orten och transporteras landvägen,
20,000 tr. ak(å flår qvar 54,791 tr. Til defias transpor-*
terande.behöfs 137 fartyg, när man tar det medium at
fartyget bör vara af 400 tunrs drågtighet. Hvart fådant
fartyg kan ej föras utan med 6 man i det minfta, fom
gör 822 förfarna fiömån. Den tiden på året, då deda
fårtyg ej fyflelfåttas med transporten af fifk, få hämta
4e tun-ftåfver, hampa och dylikt, fom behöfs, och
hämtas i fynnerhet ifrån Oflergöthland, Småland och
Blekingen. An en förmon af fkkerierna för riket ock
vår allmänna Handels-rörelfe. Flere af våra Spanie-fa-
rare bringas i gång, genom en promt affåttning på de-
ras hembringade fak, och kan man uträkna at til 7479*
tr. Sill behöfs 18700 tunnor fak, hvilka utgöra lad för
j Spaniefarare af 200 låders dorlek. At förtiga den vinj
ningen, fom Tunnbindare, Nåtfpinnare och alla de hafva
fom til et fkepps utredande behöfva låna fina handen
Man finner t. e. på de orter, der i Bohuslånfka Skär-
gården tilförene ej tants en enda Tunnbindare verk (tad j
at der nu fedan fifkerierne kommo i gång, åro 8 til 10
fådane. Men jag {par det båda til dut. Det år ci nog,
at vi bringat Hollendaren och Skotten til lagda pris, fom
nådan år möjeligit, utan det fom mera år vi hafve ut-
flceppat anfenliga partier Sill til alla de förnamde Ty(ka,
Preufifka och Liflåndfka hamnar vid Öderfiön."

tivad åter Sjöfarten angår, få affåtter och kring-
fprider
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fpridder den alt hvad Landtman fådt och fkördat, alt
hvad Bergsmannen upgråfvit ur jordens djupa gömmor,
alt hvad Slögde- idkaren förädlat och tilvårkat. Den år
få oumgångelig för Handelen, fom blodet i mennifkjans
kropp. Den forfkaftår et land öfverflöd på alla de va-
ror, fom ej växa eller kunna tilverkas uti defs egen
bygd. Til fkeppens förfärdigande och uptackling må-
fle användas nåftan alla dags Slögde-idkare, hvilka at
hår upråkna vore onödigt,emedan vi redan anmärkt en
flor del vid fifkeriernes art och befkaffenhet. Af hvad
indrågtighet (keppsbyggerierne endaft härvid åro för et
Samhälle, och hvad drift de gifva en hop andra Närin-
gar, derpå vil jag iluteligen anföra något af den lårda
och Patriotifka Herr Commerce-Rådet Rudenfckölds grun-
deliga Tal. för Kongl. Vett. Acad. om Skogames värd p.
5 och 6. Ingen Nåringsrörelfe kan förliknas med den
fom fkogen, med en ganfka måttelig årlig afgång, gif-
ver en Nation genom (keppsbyggener, hvilket någor-
lunda kan dömmas af följande uträkning: Ifrån är 1743
til och med 1747, och fäledes innom 4 är, voro til nyttjan-
de uti utrikes fiöfart 380 fl. öfverläftige och 334 fl. un-
derläftige fartyg här i Riket blefne byggde. Med öfverlä-
ftige förftäs de, fom hälla 50 läfter eller derutåfver. De
förras läftetal tilfamman,ftiger efter mätebrefven til 35299
läfter,fom gör efter et medium vid pafl 93 /äft. pä bvart
och et fartyg. De fenares läftetal utgjör 7339 och fäledes
22 l.pä hvartfartyg. Sjelfvafkråfvet med mafteroch rundholts
tit et af de förra ko?nmer gemenligen vid värfven utan
nptackling at kofta 23500 Dal. S;mt, och til et af de fe-
fiare eller underläftige fartygen, i det ntinfta 2500 Dal,
S:mt, hvaraf för äfvanberörde ftycketal af bägge Jlagen, blif-
ver en fumma til inemot .10 millioner eller 9765000 Dal.
$:mt. Häraf kan i det aldrahögfta ej raknäs beflä mera.
tfrt I eller 3 millioner 255000 Da1.5.mt i rå-materien eller

trd-
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travärket, fom til ftörfta delen är.. hämtadt ur väva egna
fkogar, ty atlänfkt verke har til handels fkepp icke blifvit
brukadt, utom vid et eller annat värf här i Stockholm, och
det få fparfamt, at när jag, för defto ftörre vifihet fkuU, räk-
nar medium af utlänfkt inkommit verke, på hela 14 är,
itemligen från och med 1732 til och med 1745 utgör det-,efter ä-
garens angifvande, allenafl 27390 Dal. S:mts värde årli-
gen. Detta måtteliga Capital af 3255000 Dal. S:mt, vid
hvars förjdlgning, Landtmannen har förft och främft räknat
'fin arbets-och förfle- lön, har federmera gifvit blott åt Tim-
merkarlar de öfriga "§" delames, eller 6 -millioners 510000
Dal. Sant förtjenft innom 4 är, famt tilfalle derbos för fä
flört antal af andra Jlags Handtverkare, fåfom Repjlagare,
Sevelfömmar e, Blockmakare med åtfkilliga flera, at nyttja
til Näring, filgande til foga mindre Capital.

(fl) Här vil jag anföra några ord utur Herr Mays nyttiga Bok,
kallad Einleiiung in die Hatidlungs wiflenjchafft 1 del pag. 187 °c'l
188. "Die Handlung ifl eiue Bejchäjtiguiig, die unzahlbare Menge"
der Bewohncr dejl Erdballs ernåhret und bercichert. Durch Jie «»-'.
terjliizet und ermuntert, bauet der Landman meßr fela au, ais er"
zu Jeinem Unterhalt -nöthig hat; der Manujaltiirijl und Fabrikant"
fcrarbetet fur Jie die röken Materien, die ih-m jener theils von feinem
Felabau, theils von Jeinem Heerden liejcrt; jie unterhalt die gröjlen
Flotten, die dafl Mcer bedeeken, -und aie ton einem Ende der Erden"
nctch dem andern Jegeln; jie machet die Mcrfchcn gejittct, entdecket"
Jmbekante Gegendcu, bauet unbeioohnte Länder an, und breitet die"
ProducJen deifelben dus: Jie ifl die Qwelie, und der aahaltende Zu-J*-
Jlufl, wodurch die Regenten thre Schazkammern Jiillen, auj Jie grun-"
det lich dajl -Anjehn, dieStärke und derRuliin derStaaten und l-'olker,
und kurz, ihr Flor öder ihr Untergang beflimmet dafl Schickjal der
gröjleflen Monarchien.

{by Järnet är Sveriges förnäm-ta rikedom, vår tilverkning deraf
tages för at vara 400,000 Ikepp. värt egit ärliga behof läges ftiga
ungefär til 60 a 70,000 ikepp. (*) fäledes kunna vi til utlänningen.
föryttra 320 å 330000 ikepp. ftängjern, hvilket, om det vårderas til

E <""«

(*) Svenfk. Samlingarne 3 St- P- s%.
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e* medelpris a 100 Dal. K.mt (kepp.gjör et vatåé af 32 å 33 milionerDal.
K.mt. Men huru ikullc vi bekomma denna vinften, fa framt icke
tfåndelen gafve ofs anledning at affttta det ät utlänningen? Lika få
är det med alla andra et-Lands-varor och rå-ämnen, de blifva aldrig
fulikommeligen nyttiga, om icke Handelen upmuntrar dem: kanikjc
ock at vi (kulle flippa köpa för få ftora fummor Spannemal utifrån,
om Handelen ined denna varan hos ofs blefve upmuntrad til utförfel,
fåfom utrikes iker. Englands exempel borde upmuntra ofs. Det gif-
ver ärligen i utfkeppnings -pramier för Spannemal v. p. ioocO P. S.
fer at återbekomma 500000, hvilka eljeft aldrig kunde vinn.s, och bör
det noga märkas, at i de åren, då gratifications-fumman och följakte-
ltgeu exporterne af fåd varit ftörft, har prifet på Spannemalen varit
mycket lägre, ån vanligt. Se gf. iVickols Rcmarques fur tes avanta-
ges & les des avantages de la Gr. Bretagne. Samt Commerce-Rådet
Krygers är 1769 utgifne Ikrift kaliadLandtbrukets hjclp genom en fri
Sfanmåls-handel.

( b) Herr Bujching uti fin Geographie 4 del. pag. 10 fätter anta-
let af de hushåll, fom fyfielfatta fig med Sill-fifkerierne i Holland, til
2,0000. famt fager vidare pag. 11. At ehuru vinften af Sill - fifket af
en del tages ganfka olika, tror man likvål, at de fom utrufta Sill-
Buyferne (kola, i de är då fångften år lycklig, och fe4än alia omkört,
ningar åro afdragne, årligen vinna öfver 2 millioner Hollendlka Gyl-
len.

Af alt hvad nu fåiedes år fagt, kan man draga föl-
jande

Slutfatfer.
1. Emellan Näringsfången uti Borgeliga Samhällen,

år et noga Samband, och vårka de altid på hvar-
andra, få at det ena Näringsfånget, utan det andras bi-
träde, icke kan uphjelpas til någon merkelig och beftån-
dig högd.

2. Det går fåiedes icke an, at förft börja med Å-
kerbruket, och fedan med Slogder, ån mindre, at up-
drifva Slogder, utan Landtfkötfel, Bergvårk ock Handel;
De böra alla gemenfamtpå en gång (åttas i gång och ömt
vårdas, om Samhällets fanna trefnad och välmåga (kal
kunna främjas.

3, Den
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3.. Den "kraft och medvärkan de allmånne Närings-

fången utöfva på hvarandra, ftyres och ledes af fkidk
och ordning til „detta ändamål. Landtfkötlel och Berg-
verkshandtéringen famla och frambringa Naturens rika
håfvor , Slögderne förädla dem, Handelen ut(prid#r
dem til nödiga behof och öfverflöd.

4. Ju närmare defle allmånne Näringsfången med
hvarandra fammanfogas; defto mera nytta röjer fig ål?
deras medvärkan på hvarandra. Det år ej altfå nog, ät
Jordbruk, Bergverk, Slogder och Handel i et Samhälle,
i allmänhet tillika upmuntras och vårdas. Skal en få vär-
dig författning leda til fnar och betydande nytta, få bör
ock vid Bergverk, Bergsftåder vara til hands, hvilka fnart
utan koftfamma transporter, til-aflågsnare orter, föräd-
la defs afkomfter: det fordras Köpingar och Upftader,
inrättade med Slogder, efter hvarje landsort fårfkilta til—
gång på rå-ämnen, ifrån hvilka både rå och förädlade
varor kunna (amlas i Stapel-Ståderne, til at gifva In-och
Utrikes Handelen en Naturlig gång, en fnar och liflig
rörelfe, famt at fåiedes i behörig ordning altid et noga
Samband underhålles emellan -Landtfkötfeln, Bergver-
ken, Slögderne och Handlen.

5. Ehuru en Stat, igenom vål inrättade Slogder och
en vidftråkt Handel, fom famlar och tilförer i ymnog-
het rå-ämnen ifrån främmande länder, kan både ge-
nom deras förädling och affalu, vinna mycken förmö-
genhet; få år och blifver för hvarje Stat dock altid den
förmon ftörft och fåkraft, fom vinnes genom egna rå-
ämnens förädling, och de på dem inrättade Slögde-yr-
ken; Slogder,,.fom grunda fig på Utlånfka rå-åmnen,
böra derföre ej förfummas, både för det Samband, fom
åremellan Slogder igemen, famt för denflora vinft fom de-
gas förädling åftadkommer, men inhåmika Slogder, fom

fyllo-
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fyftofåttas med et Lands egna rå-ämnens förädling, för-
tjena dock altid måfta åtankan.

6. Den Stat hvilken af Naturen år begåfvad med
formoner, til en lönande Landtlkötfel, har indrågtiga
Bergverk, och tilgång på de nödigafte Metaller, och är
förledd med belägenhet til en vig fiöfart, kan och
bör altid blifva förmögnare, mera välmående och tal-
rikare på folk, når flit, arbetfamhet och Borgeliga dyg-
der följa med, ån en Stat, fom endaft har tilfålle at

bygga och upbringa fin trefnad och välmåga
på Slogder och Handel.

Conjun&a Vaknl,
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