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■ Stader aro wal i och for sig si.lfwa lika fficke-la &tåbet m'D wål i och fot sig fklfwa UHa ftitft*
lige fil hwad lm\wnbnåm§ desi inbrggare wilja
anfaga; ly tiiförf'el af ra ämnen och deras för..!?/ling kan ärsätfa alt hwad hos dem natur^igen bti*
st.r : men til bibehållande af ordning i Handelrch al lämpa nänVgarne i Städer efter deras naturliga läge od)

sörmoncr; sa är dcrföre icke lika mdrägligt för Sanchalfet , om
dcv ena eller andra Staden .inväljer fVdam eller et anna^ näs
vinat medel för sitt hnfwnd gt.rm.Vd, utan ankommer bet pä
en noga iindeiföfniiiq hwilcrct dera bör widtagas och ejencm
hwilka medel andamälet säkrast kan tvinnas.

Up Stader andt och Berg* Städers förnämsta ätaärdbestar dcrnti at de hopsamla den o«nkrina liacande Lands byg*
dens natlirlige waror ock dem antmge» sie.f förädla eller til an-
dra mh.i.i)j.a orter försälja, pä det öfw.rskot.et som i landeticke tarfwas, ma igenom Stapeistäderne til utlänmno.en assöras.

För ofrigtt bestar Stapel Städers ffyldighc. icke alle-
nast haruti, ulan ock at. de an i stöue moil m Up-Sta<

A dcrne



2
h.me förädla tanbeté produfter, famt igenom deras afsattnmg
utrikes, tilbyta sig dels til införsel sadane nödwandighets wa-
ror som i hembygden icke finnas, dels ock

c
til at för sig öka an-

dra begärlige Handels ämnen til omfattning pä ficrc utrikes
_rtcr. Qlf alt detta sinnes altsä tydelinen at Stadsmanna nä-
ringars allmännaste y.persta och angelägnaste föremal ar siögK
och handel. I fall de a sido sattas äro

f
Stader babe sig och

Landet törderfwelige; men (u mera Stader lampas til detta
ändamäl och afhälles ifrån at ofwa Bonde näring, desto bät-
fre upfylla de sin skyldighet, och sattas de i tilstand af sä hin-
dra sitt egit förderf och antagande, som ock förhielpas de här-
jgenom at ftämia Samhällets gemensamma trefnad och rräl-
mäga.

At winna et st högstnödigt och nyttigt ändamäl; fe. for-
drar altst fö sichtigheten at hufwndnäringarna i Städer, wid,
iagfl. efter det omliggande landets egcnffap , imöånacenaä bu-
jclfe, tilsällen til ra ämnen och dylikt mera. Man bor icke un-
dersta at wid def. e näringsm.edcls upgift tilse det^ sä wäl sam-
fundets gemensamma ändamål, som är, c.t finna alla .varor i
ymnoqhet, godhet och för et drägligt pris minnes, utan ock
at näringsnianncns etfsic. , ilfen b.ftar dernti , at winna
i sin näring och derigenom förko.ra sig, n.a altid ouplossigen
dermed förkiiippas. I folad af denna ntstakning är lag nn sin-
nad at något orda och anföra om medel til Finsta Stapel Sta-
demes upkomst, samt täcktes den G. t efter: fö!,andc tanckar
härom, med dc§ bewägna omdöme gynna 06) hedra.

§. 2.

I ansende til .listandet i andra Riken och Sambalien sä
siar lVide i Swcrige oc!) Finland hartils marit alt för fa Sta-
pel Stader; Hwartil bnfwndsa°eligen wär stora folckbrist j.m-
te utlänffc. Hanöctens formyckna instränckning lagt det masta

hm
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hinder. Fast wärf land är m'o gänger större än Engdand, ft_
ar dtt doch bebodf fnapt af en tre.icdel st mycket solck som dar.

Franckrife har 14 millioner inbyggare fast det i utrym-
me ej är mera än ficrdeparten st sto: t som Swerge. I Lon
dons Stad allena fimicö Bcoo,ooo niennistior; i alla mara
Städer dercmot, mat efter 1749 ars Tabell merck mib pa§
cooo,ooo, ock af hmita mé& Stockholms Stab inberäfnad
folcket i alla Staoel Staben., utgjorde 1000,000 menmsiior.Och bej.a moro bå de som brefwo Smeriges utriles handel;
fölgacktdigen hade denna tiden Londons Stad ensam, ätta
Zängor större styreka i utrikes handel än hela Smeriges Rike
tilhopa-

Sedermera har doch solck nummer nägof filfagif, st
af i fall, i Swerig.s Rike more i proportion af nu warande
folckma!'gd lika mänga Ec.ider som i Engdand, st borde widock hafma 300 Stader, i stället for det mi nn endast aga 102.

Finland Öster'och WästcrbottiViamt Västernorrland,hwil-
ka näst järn handeln giora de största .xparce. innom Rlkef,
hade infil detta är alt ifrån Åbo til <X.e°t_? uppä mer an 220

Swenffa mils strand ingen enda Stapel Stad, när däremot
i Franckerite Engdcmd och Holland mid hmsilVndcrne ofmer alt
äro aiNagde Siö och Stapel Stader Nn uie.a hafma Rik-
fem Hög'ofi. Ständer t)oat up yst inscdt det allmännas städa ,
och olägenheten deraf af "utlanffa Handeln i Finland stäf st
mycket under twäng, ock warit inffränckf til alt for fä städer;
hw rföre landet fätf fägna sig af 4 nya Stapelstader. som äro
Biörneborg, Wafa, j£s. Carleby , l_)leZ. Dtt är ock ej fwifmel
om/ af landtbruket i Finland härigenom mycket nphielpcs, allenast
näringarne st i de§e som de andre Stapel Städer i benne fanbl*
orf, st inrättas såsom egen inbyggarenes pä stadiga grunder
fotade förfoftai. och frefnab samt Det allmännas mal det fordrar ;
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tv /it fiere afforande siälleia finnes i bwar landsort bef. mera ökes
rch Rikets porlar - men utan dem kunna marornes antal pä
alla Men ej med lika drift mxdlas ökas och förmcras.

At i nwvarand. arbete jag flftst ofmermägai' de medel som
lil eft sä märdigt och högsinyttigt ändamål bidraga kunna; bet
hopras jag,ej annat, än mara en oci) hwar rättfinf angenäm,
ych öffl dc^ mälbehag.

§ 5'
Fsrsia medlet til Finsta Stapel ©fädernas upkolnst ar,

r.t lVantman &pitiuntt4é a!- försichtigt framskaffa 6d) éti%
tanöclé ra äm^cn, och härtil fordras kundskap om Landefs
belägc::!;.'? och jörmoncr, tttifamt&lfi om en rätt Oeconomie och
$anbfh.ifhi.!!ning, fått tillgäng til nybyggen frihet .näringar'
samt heder och upmnnlran i lcindtffiölftln. Hmad de. första än-gar, fä torde igenom bet i Finland päöegy Storffiftef och Vord-
refn.ngcn detta änban.äf efter hand minnas. Attester Ofwcthe-
'feiis högt uplysia författmng v.conomiffa metenft'aper mid Hcz^
c!^.ml-r nn flttftafit" féfei, sä minner m'l Landet ej ringa lins
om kand.mmma näringar^ men om tillika hiishafs Skolar up
i Landet skulle inrättas, st knnde lätt fm.bii.apen om en ratt
LandfhushälNnng sä til .nsi.hf som ösnmg blifma än allmännare
i fosterlandet, I Engelcmd finnas wif.a ,af lavia och förfarna
män författade hushafi. Bock.r i fanbtjfotfel.. pä Regeringens
kostnad trock.e, som lil hmaric Sockn blipvif utdelte; at samma'
anstalt äfwen hos o§ stulle giöm dräpcligit »u.gn ar icke at fwif-
Ja om. Lätt tilgäng fil nybyggen knnde hos of) ock minnas,
i fall sedan dem , fom igenom häfo och mkräckningar blifmif
ägare af mera marek och jord an de &tam och Ränta före, Re-
geringen lemnaf 6 a io ars f.ihcf at sielfme siik ofmerlops jord,
lata nxlaga fil torp och nybyggen, samt at igenom dagsmercken

eller
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ell.r arman formen af dem hamfa siorcka fil Bolhemmanef; fä
borde de fom icke til detz stledes nyttiadt sädane marcker , ufati
mif.wärdaf dem til allmänhetens siada, mista de famme , och
bet ogifta samt eljest f.i.gtige Bonde folcket npläta? fri - och
rättighet, af pä si,fa pareker anläggi». Torp Backstugnr och ny-
byggm, gifta sig, sättia bo, cl) efter Gnds systemäl, ofas
til millioner. sit detze nybyggen ester mara hartils midtaM
camelZ! författningar, st snart be utg'X'df ett färffilt sä fållat
Nöffal , icke filvvt ma betungas med n»a pälagor, more äfmen
högst nodigf: fåftm&a more billigt at flife ny jords upodlare
siull. ? a 6 är i bör/ail hugnas med friheter af personliga utgif-
ter och alt. annat, af hmab namn, och ät hwem det mara
ma. (»)

En billig frihet i Landtfflofsden c?r sa nödig bar som i
andra näringar; men rfteb stial funde deremol ej anses mara
stridande, om doch r hmar ort minlade sig efter Climaf. jord-
m.n ort) andra omständigheter , at hälst upbringa en mij. siags
Landtstiötsclens afkomst; O^ p. 23: c. l!!< säger med goda
sti.il, de L?Arne du plantes, que la terre nen prodiiit pas toutes

/e?../ hdiferamment ; hmarföt'- och i Engel^nd, hmar lands-
ort ester jordmons bestaftenhtt , hafmer »i| handtering, stsom
IXen. Humle silötfeln, ll.rclorelzbir. Åkerbruket, nag.n annan
ort Bostaps stofseln, m. n..

Som frifkt bestar ci i annat, an af malja bet som nyt*
tigast är. st hade äfmen ingen af klaga ofmer fmäng, om i-
genom allmän Lag han forbindes af meddst Landfm.mna närin-
gars lämpdiga fördelning i Landet främja fin fanna malmägo.
Planteringar fem öka förrädef af fpis och föda , stsom Hirs,
Napsaf, Lins, Bomefe , Hnmbla Frnchtefräns siiötsel och alla
hai',da kiöfs märter jemte Lin och Hampa, be komma alla fort
i Fmffa Climatet. samt gifma ymnig anledning för Lanbfman
of öfa Zanbeti p.o^u^er. At af ef mälhäfdat äfcrbruk, äfm_n
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har i Landet , pasta B:de tornet ofmer hufwudet af all ssags
Säd , är och ,st mycket mindre förmycket tiltagif , fom Pro-
fefTor 1_,<....n._8 redan sär mer än 100 ar wifat Sveri-
ges fruchtbarhet i allmänhet til lode ja mer än l_.:te
tornet, fe des Antiqv. Sviog. LM. C. XIX. Wär Sad st-som ritorr gifmer icke allenast hembygden en bättre farna och sun-
dare spis an andra orters Sädesarter , utan är den ock pä utri-
fes. Handd. platser altid nx.st begärlig. £Nn ock i ansende til
Säden , alt förbud emot Lands fop nphäfmes, Landtman ige-
nom ufmärckf heder och städepenningar (fulle upnumfraé ffl nya
upodling f, Angstlötslens förbättring, Ladugardens ökande med
wäl upfödd Bostap, oel) Spaimeinate Mag_zmers inrättande
i landet, äfmen lenmades fritt för hmar och en fom derföre
mille hugf.illas, stint spannemälens utsteppning genom pre-
mier mit» misia tiffallcn befordrades ; st stulle alt sådant pä det
kraftigaste förbinda landets inbyggare at ci ringa öfa Landfstiöf-
selns producier och ymnigare filgäng pä Säd. Efter <s' Ang^els
anmärckaing plägar (3ngeland ärligen intsteppninojs premier
pa Spanmäl bestå u?id past aoo.ooo p. Sferling, men
u.inner och oerigenom ijoo,ooo igen , rf är det mär-
keligit at dä <^raciff>_acil.nz summan stigit högst och exportation
watit störst, fä har Säden altid marit til bättre föp an man-
figf,

s.) Detta p3.iv.03 i Kongl. gSrortmtngen om oländig tmxtt iipts»
i&tfot och Förklaringen bcr.ftver of d. o oäobr, 1741.

§. 4.
Af Lantmanna marors infölf.el fil Finsta Stapel-Staderna

t^enom godawägar,StromränLningar och e.6«_./e-. öppnan-
be i det msjcligaste lindras, det bidrager ej ringa fil betai
upfomst ocd tilmajtf.

Städer
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Stader fom hafma fordel af Segelbara maffen be kunna

med förmon fofa fitt underhäll och Handels ämnen ifrän aflå*
gna fält, särdeles när Landtbygden är med fmä mattubtag ge-
liomstnren , lä af med lätthet marornc funna afföras * hmar-
före ock sä mycket större antal inboggare i siife Stader altid
kunna ha^ma näring/ af el förtig t, det igenom en sidan be-
lägenhet för en mig afsattning Landtman och mycket upmuntra.
At öka Landtstiötselens affomst. Alla Nationer som marif mä<
ne om Handel och Städers upfomft, hafma fördcnstul! ock ma-
rit angelägna om af iftV.n Landet leda fil dem Segelbara sio-
der och strömniar; fa giorde fordom en Kadmus och Dattaut
i l?^>.e.<,»Ä, en >s>mt><.s»,. i /'s^/ze» , en Augufius och 7>^l>
janttt i Italien , Prolomaus i Egypten , en Aeiscr Jao Utt
c/v,>H orf en Ludv g den X'V i Framkrike. Af ej föffiga
det alt sedan Konung Lri. den XlV:bes tid, Trollhätfe Sltifj-
bognad hos of. blifmit pätänckt, famt at i f.nare tider Snöm-
ränsmngar fil Landets förmon i Finland äfmen bbfm,f päbegynte.
6iiff'eligi( more at de ymniga Floder hmarmeb naturen i synner-
het bcgäfmat Olterbotten >Xbo och Biörneborgs Län , mätte
til detta ändamäl upränfaé.

Wid Nelfin^s.r. Stad mor. ock forfräffefigf filfafle at
lått leda Fanditf^ltbta genom 2me fmä E!uf.merf til (Barn-
melstads Hafsmifen, ocb hmarigenom strart s K 6 mil up i
landet en nyttig Segelled for denna Stad stulle .ppaö.

Melon uti sine £_fai /i.^ leCommerte XXIV.Cap. paj?är sig orf
funnit, at förlo,, ofroer matn, bwarfcn fan eller bor tätnas
bsgre än V^dcl emot fbrlon fil lands, och giör tillika följande
anmärkning: <3)m 1000 mennistor och .000 lastar, fager han,
dlefwo omvände til at gjora en Flod segelbar, til at for-
färdiga en u>atn?graf, och dä med det arbetet sä mycket
uträttas, at 200 mennissor och 200 hästar sedermera be,

fpar-
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sparde blifeoa, sä at en lika stor mycken!.et Spanmäl
tan f.ras med 200 personer och 200 hästar mindre, sä
»inner ju n...'?» 200 personer och 200 hästar, hwilca til
annan nytta fu ma anwändas. Af goda och beqmanm ma-kat äfmen mycket bidraga fil folk och marors kringsändande i
landet, det itistg redan den stora huslMaren Kommg Qoz.^r
ben ista. Sä innchällerßcstutet pä Rifsdage,, i Nläster-
ås af a. 1T44. At magarue östver h^cla Nifet skulle med största
eftertryck forbättiMs dc!> märdas. Ar is.9 blef midar. stad-
gaf, at mif.a magar ffulle tttmävfaö famt i bättre ständ hällasän de öftige st fållade Kyrfc-Qmarn-och Hamn-magar. IAonung e./^/)?^^/ landslag Cap. ill. och allmänna la*
gens W. och xxf. (7^. Bygg Balka.ne st sinnes tydeligcn
utmärkt bäde midden och beskaffenheten af allmannan mag,
och på hmad satt menige man til des underhållande och märd
böra deltaga. Pä inga orter i Finland more nn fk tiden, för
Handels rordse bäde nya och förbättrade magar mera nödige,
än emellan Camolax, Carclen och Österbottniska Sfäderne.

§. _»"

Ej mindre angelagif ar fil Fimfri Stapel-Stademes up-
fomst, at pä afiagsne orter i landet, Rop...gar och Ut>*
Städer anläggas (a). At i Finland härfils stdgne ej ma-
rif anlagde, det" har mycket lagt hinder bäde för Handelns och
Landtstötsdns upfctnst och rätta drift. Sä länge b:tta icke
stcr, sinnes ej nägot taft näring.'bant> fnnfit emellan städer och
lgxdef de Handlande fafiiä lämpdige nederlags -platser pä af-läg/ne orter for Landfmanna maror, fom ock är dem i allmänhet
tilfälle betagit, at pä stifa orter up i landet inrätta Slögde-yrken
til Landets ra ämnens första förädling. Wid flife Köpingars
inrättande ax at i akt taga: i:mo af de anlagges pä de orter
hmgrest största förrädet fiune. til Sanbfmanna MParor. föräd-

li"g,
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ling, och hmarifrän igenom matfuleder dfer annors til Gio-
vch tlpstäöerne Handels marorne lättast funna nedföras , _.:cl<.
dryck rök och frögcrier borde såsom näringsfång pä siife platser
l båt masta instränckas, som ock ingen åker ellct äng siika Kö-
pingar tillägnas. Ty at mara Stader fatt förstora förm.ner
deraf, bit har mpckct stämt bort dem, gifmif anledning tH
Bondanaringar och aficdt deras flit ifrån ratta Cfadsmanna
afsichfer, 3.-10 2)(ie och Linnegarlis Spinnerier, medclfortcr
af 2)ile och _inve mäfnader , Fargerier , Garfoaerier , Bundf-
maferier, allehanda gröfmre lärntilmarimngar, (logi. i trä
och sten, Pott och Krnfm.keri, mal inrättade Brännemins-
brännerier med tiiblanömug af inhemsta Aromatista märter, Bär
och Träfrufter; Harts och Terpentin - tiimcrfnmgar, Oliejlage-
ricr fil in- och utrifcé export, samt Potaffe Refenaderier och
dylikt mera, more de lämpcligaste näringar för stifc nya llpstä-
der, 4:to som Fimfa Stäoerne icke a!le,!a , torde hafma nog
jtyrcka och förlag til def.e förenämde inrättningar* st funde bet
sta fritt hmar och en 51.!.ef at med>.',st något (Xapitalz^insät-
tande derittinnan deltaga; men hmab Kramhanddn ang.nx ochHandelen meb flife Köpingars exporter, st borde be billigt;
enbast mara förbehållna Finsta @töpel-@tafeerna för dera.
Handel och närings rörelse , samt Eunbe de igenom sine utelig-
gare och Handels Betiänte bäst om sådant bestyra.

Till Köpingars inrättande pä ätstillige lämpdige orter st i
Österbotten Samolar och Carelen more nog lägenhet. Af und-
gä midlöftighet mi! jag fil medermale harpa allenast anföra om
nägra dräpelige tilfällen öettif i Liömeborl;.. Län. I SRiffenf
Höglosi. Ständers Cammar- Q.conOmie- och rrierce-Deputa»
tions betänckande af den zr lulii 1741: fä äro redan mid Pis-
påla. By i L'l.!<a!a Socl.N och i Tyrwis By'och Socbn,
Köpingar i betta Lanshöfdingedöme förcflagne: det tvebie stäl-
let kunde med fog för dej. goda beqmämlighet blifma i Saftmoia
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58t) och Sochn mid Österbotmissa grantsen ' lnvarest härfif.
de Handlande ibland haft nederlags plats för Beck Tiära och
andra maror.

Pitp.iia Köping är afiägenxs mil ifrän närmaste Sio-
ftab och .7 o(i) en hals mil ifrän Åbo , örten bestar af en sand,
fife emellan stora l^bi, ocb Näfijerfwi Sioarne; har nu ärli-
gen en marknad om hösten den 4 seps< ftm dä mast besöfes af
alla F.nffa Städers Handlande , och af mida afiägen allmoge
ifrän mer än 42 Sochnar*, Landtman har harstädes pä ena
sidan mast 30 mil ren Segelbar fiöfeb , och pä den andra iz
314 mil, och bei.ä exporterne om orten äfmen med en min-
termarlnad more förfcdd af Lin och Hampa ifrän mer än 10
«i2Sochnar. De ofrige affätta Bast, 2_u*i)n och Tälgstenar,
Humla, FXffmaroix Pälferier, Lin Hampe ocb Roffrö, Beck,
Tiära, Bostap , Hästar, Spannemäl

(
och Wiftualier. Sä

wida Landet ifring denne foreflagne Köping , fram för andra
ot-fcr i Finland, äger filgäng pä Lin; st funde lätt Linne-
fpinneri och Wäfnader här blifma hnfmndnaring, famt har i-
genom Spinn-Sfolan pä Ottamaida , Allmogen redan mun.
uif ej allenast hog , utan ock handalag härtiti. För filgäng
pä ?l!m , kon, Ron, ocb Mafnir-Biorck , samt annan slögd-
nyftig stog, st stulle allahanda träsiogder funna ibfas. I
ben nära inni belägna Tammerfors Stromen, funde et »vid-
sträckt och for Landet nyttigt Oljeilagcri meb förmon lätt driftmas. otfaflre Refenarlerier funde här och nog löna sig, alle-
nast Landtman mi.ni.es och blesme nnderraffad at npttia Sko-
gens mindstllen fil Astbrannericr.

7>/v// föreslagne Roping fmnes ifrän den förre ofman-
nemde 7 mil afiägen, och är med Bäf, undantagit Nofiafors,
durchfarfen hela magen navigabel, som ej ringa til Comma-
nication och rörelfen emellan dcsie bägge Köpingar stnlle bidraga.
I fall ock 2 och en half mil en ny landsmag ifrän lyrjvis Kö-

ping
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ping stulle anläggas genom Kihh til levanps/Jo , more derifrän
midare en stor bäf och farled anda ned til Biörneborgs Stapel
Stad och Hafmef. Förutan den Marknad i tyrvis nu hällesden 13 lulii st stulle til Handels e^porVrne. ökande därstädes
ej ringa bidraga , om den st fållade Hwirti. näten fil
winfertiden hitfiyftades. I anseende til de mänga Strömfall
wid Tyrfwis By sinnes, st funde allahanda rörlige merck til
grofsmide här inrättas , stsom ock Pappero.Brnf och Oljessa-
gen' famt stnlle en anläagnmg af 2)lle Spinnerier och 2?lleWäfnader har mal bära sig.

Sdflmola Köpings belägenhet more än mängfalf bättre,
i:mo igenom några st mattmxls ringa upränsning, funde här*,
igenom zme striMte mattnlcder , yppas tilfälle för ätstllliga i
skogsbygden be!äg!'e orter af Österbottens och Biörneborgs Läner,
at fil denna ort och Hassf.randen nidföra. fina marOr, ö*do för de
Handlande st i Äbo Biörneborg som Ostdbottnista Ctäderne
more denne plats en b.qmäm nederlags ort pä Tiära Bräder
och andra stogs aforägter , z:cii) hnfmudnäringen funde med
största lämpa bli allahanda lernsmiden jemte inrättning af Plät-jämrar, f,som ock i fynnerhet Sfeps och Bnggnings siniöen,
Sfepsankare, Bandjern, Domkrafter, Gallermerck , Forri-
fications och Artiikri smiden samt äfmen allahanda stagö smart
fmidcn med mera.

Alla Bönder och inbyggare harstädes aro och redan Sme-
der förut , st af de lått fil grosma 3atnfT.gi.tt* kunde fä han-
dalag.

Åkerbruk fan nu och framdeles med fpnnerlig förmon icke
här idkas : men pä Skog är här af de ofmerligganbe ödemar-
ker ben ymnigaste filgäng i hela landet.

(X T>! I^dcina Up-<Stc.ber_ anlagganbe i Finl.nd ar af oloj-___.rtr.gj.
i aminnclie 2_»»..k.«g cKnNin», fällning och upmuntran lämnad i dcjj Rei.
of den 26 Jaau.ru 1651.

B 2 §.6.
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§. 6.

Ht ungdomen uti Stapcl-Atäderna upfofltas i &tu.
åk* och nödig .unösfav , om Landets rå ämnen, deras
soräd!n.g och ir.tiUé Handel; båt är äfmen ett as de yp-
persta medel fil deras upfomst. om de eljest ej stola finnas
st '.kanniga fom nn gemenligen ffier, dä de ofta mindre meta,
OM exporter, effeéler r>ch Handden J Norrköping, Wä«
ftervvik och Wisby, an öm Handds ämnen i (^.lro, Ma-feil®
«ch I_IVO7NO,

Handelen fordrar mycken och midsträchf infichf , redigg
tankesätt, famt en filtig och qwick omhugfan: räfna och strif-
ma gfé. hat ej tilfyllcj?. . (_-eog._pl.i_l., -ttist^r.en ocl)
ftämmande sptaf mäste ett dnchtigt Handels ämne redan fattaifrän barndomen äfrren fom en god infichf i Oeconomien z d.»»
turai Hcktofien famt funbstap om allab nda Man_.a<f_urer och
deras afsäftning äro oumbärliga at meta och första. At altsä
unga Handelsämnen nägon tån.qre tid än stie plägar , mistas
mid Academier at underrättas i de§a metcnstaper, eller och at
i&anbtls och Navigations Skolar i Sfapel-Sfäd.rn. anläg-
gas , def ar och blir en nödig anstalt fil Finffa ntlänsta Han-.
delns uphielpande. 3 annat fall drifmeö den pä blott slump och
of en blind lycka; hmarforc äfmen, förutan hmad Förordnin-
gen af den 19 December 1754 stadgar, de fom ffola midfaga
ntlänsta Handden , botde i anfeenbc fil Theoraist fundstcip
af bcpröfm.de och uplyste fannare i hmatie fötenemde metfenffaps
del , Tull- Bolags- och Hanbdé Fötotdningatne undergä be-
hörig och noga granffning.

§. 1*
Härnäst blifmer ett medel til Finsta Stapel-Stadernas

upfomst , at de rätta och grunda sina näringar efter det
i granö
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l granssapct 6efi'nteliga tanbets afdrägter i ra ämnen /
fcin ocb at de pa Qtabsmanna fått f?<lfda egen jord ttl
Ht ofa fine Handclsämnei,. Ntan ett stift L^ttemacistt fam-
manhang emellan Städer, Lande bygd, landf^afmel , stögd och
Handel äga nätingmne pä ing.ndeta stället nägon fteftiaö el-
ler fäfetf bestand.

Stader fom aro belägna i de Landsorter hmarest Bostaps
stiöfseln med fördel ibfas , de funna säsom hufwudnäiing fil
Handelsämnens ökande drifma <_3ai*|fa*erier, Carduans beredning,
Pergament. maftti , Remsmderi Sadclmalare arbete , Horn
arbete - Smatfmande, Lyckte- och Landttärne , Hotns beted-
ning samt Limfofning. Pä be ställen där ull- och raggbostap
hälies , fan förnämsta Stadsnäringen bestä i Spinnanbe , Wäf-
wande, Sämstande , Hanst, 06) Hattmaferiet , Filtatbete och
Sfrumpmäfmctiet med meta dpliff. Det Lin och Hampa sin-nes i gtcmstapef ät bästa filfälle til Linmäfnader och Nepslage-
nier. "Tra-ler belägna i Skogsbygden lemna bästa lägenhet
fil Ttäsiögdet och Cfepsbyggen , famt funna fäfetf med för-
mon i synnerhet Sfapel-Sfädetna i Österbotten, pä tiftifeé ör-
tet afsätta de l)åv i otten af Furu upbygde Skepp, allenast de
.ftän ntlänsta Handels plåtfat siaffa fig modeller, at pä fiere
sätt, efter särffilta Nationers fmaf och behof, de pä wära
Sfepsmatf fötfätdigas.

I stället föt' det, nu Städemes jord pä Bonba mis m*
tjas fil d\åa och Korn mäxt, sä funde äfmen med större för-
mon, de brufas til de Stads manna planfetingat som tala Fin-
sta Climaref. säsom fil planteting af stögd nyttiga ftän , Ef,
Alm, Apd, Rön, Lin och Lön; planfetingat af^obaf, Fätge-
stoftet, som Weide Van Kräpp, samt af frmhtttän , äfmen
fom Napsat til Oljestagetier, Medicinai mäxfer, som ock Plan-
tagier af Anis, cor.._mc.e. och Fangfäl, Mannagtpn, och
mtattning af Kummin hagar, med fiere dolifa anstalter. Sä

V 3 tan*
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länge sådant icke sier / utan utrife_ Handeln endast grundar sig
pä exporter af lanbeté ra åmnen, få ■minner ben aldrig stadga
och tilmaxt , utan förstör fnart sig fielf och blifmer hela Ri>
ket jkadelig.

§. 8.
Härjcmte är och blifmer det hiifmudfafeligaste medlet fil

Minsta Stapel-Stad upfomst , at fTogder i dem mera
_ln härtlls stedt inrättas och widtages , famt at emel»
lan tnlänffa flogdcr och utrikes Handel fnytes ett oup_
lofl.gt band. I alla mal intäftade ntlänsta Stapel-Städer
hafma fattige Manufaaurifter , fom ej fielf funna hälla lager
af ra ämnen, onefelig rättighet och filgäng detfil hos GrofTeu-
rer fom dtchma uflänst Handel. De fä mal ej stötte förlag
an be sttaxf pä futt fib funna förädla och förfärdiga; men sä
fnatt ock matan ät fatdig, blifmet det GroiTtur.rnas diet betas
fom dtifmet uflänst Handel, styldighet , at den sitaxt betala
od> inlösa; famt fät på fiete ställen, i Franckrcke, _sngeland
och annorstädes , ingen deltaga i uflänst Handel, fom ej förut
bemist sig, meb nägot Capitals insättning deltagit i nägon inrifes
rabrique , ellet af han metckeligen tillifa hället laget föt Fa^
briqueurer af udematerier och ivetffyg. Hätigenom fötenas
dä det örmo.s föt* Rifet högst stadeliga olifa lnteretfet emellan
inhemsta fTögbc * atbetate och utlänste Handels-ibfate. Denna
fötening at och blifmet hos dem den flackaste förmut at hindta
Lurendrageriet af utlänstt ftamgods til inhemsta jTögDcts fötttyck.
I ett Land, hmatast ett stift eningé band ej at fniifif: men
dock mänga Stapel-Stadet intattas- fom blott dtifma Handel
med Landets ra ämnen pä uflänst bottn , bär banas allenast
en öppen wäg , af i hast blotta hembygden pä detz ädla ta äm-
nen och at falla dem i manptis hos utlänningen. Dar blifmermast Stapel-Sfäbernes föremal af under alla mojeliga sten täta
och förtrycka inhemsta stögder och at påföra Landefs inbyggare

ullan-
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llflännmgens glitter och s_bri.erad. Ftammator. Dylike Sta-
pel. Städer blifma och sä mycket meta be stotsta Lutcndtägate
i Landet, fom be äga frihet , af genast iftän ntlänsta örtet ,
utan sä mängfalbig och laggran bcmafning fom andta Sio-Cta-
ler, segla til egna hamnat*.

§. 9'
2lt Finsta utlcinsta Handdn huswudsafeligen dris-

wes i Bolag, och at utrifes, af egna Lanb&mån Han-
dels CcmmifTarier Ulid.rbälles pa' de namnfunnigaste Han*'
bels platser, bet främjar mycket Stapel. Ctädetncs upfomst
«ch ttefnad. Gt fadant Handels fatt har redan blifu.it
n^ttjadt af Jraber, _^,x/,>^ od) de 7>^,',^ famt finner man
af en Xtnopien at det warit i .ruf l?os Atbenienferne, och
jcmu><sl hos />ö.Ä/^»-; deras efterdome baftca fedan fälgi
Pdamr, Geruefare och alla andra Handlande mackter. (^)
Som Bolag beftåt i fiere Personers förening af fammanffiuta
fine roaret eller penningar , och af efter mif? giotb afhaichling
detaf dela minst och fotlnst (b); fä set man ocf bätaf lätt, at
både inhemsta ta ämnens upföp och samlnig, som ock betas
fötabling och utsteppning uttifes, fan hätigcnom bäst främjas.

Finsta Upp- och CiöVSfaderne aga ock täffighef at genom
insatte Capital eller matot i Städer som hafma Stapeltätt, re-
da Sfepp ocb deltaga i uflänst handel (c), Onsteligif more,at
det endast siedde. I Konung Joh. 111 Mandat af den 7 Sep-
tembr. 148^. l\)ba otden: _D4t tir därmed XDäv allvarliga
wilja och befallning at i ) 4 ellet* fiere tilbopa beflita K-
bev therom at forstaffa Hdcr gode starke sfepp och dermed
sielfwe brufen den wlistfartste Seglatz med Lrä-laft och
andra oforbudne voatot ti! At förbyta uti Salt, (sulö och
£>aler. At ej fottigå at nämna om det widsträckta Handel.

Cora-
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c.ompkZNl« som i honung Guftav _.clolpf>B tid £är 1625 til Han-
iHttaé utmidgande i alla fyra merldenes delat bär i Swerige blef
förestagif och uptaffadt (rf). 1673 äts Handels * Ordinan.ie $. s.
Ref. pä Botgetfkap.fs 33efmår af äri72z och 20 §, Adel. Pri vi l.
12 och 19 § §, samt Ref. pä Sfädetnes Besmat 1727 § 31 in-
nehälla äfmen tybeligen at Adelen ocb cmdte Sfänds personer
famt Kongl. Betiente de der ingen upbörd hafma , fä , fast de it*
ke milja minna Burstap, handla antingen i gtol. för sig sielfma
eller uti Compagni. med Borgare; doch at de derföte und.rgä
nägra emot betas rördser afpaj.abe onera realia.

Nar inhemste män nyffias utrifes til Handelens Commis-
tarier fä giöta de ock mängsalt meta nytta än främlingar. S)ef;e
säsom måst uplyste fännare af hembygdens IVI ämnen och Fabri.
qve marot, funna lemna den päludigaste nndcttältelsen, hutuvchhmatest de med stotsta förmon funiia afjattas. Igenom dem
kan lättast minnas funbstap om ben stapnad, det lynne och de
faconer hmartil inhemsta ra ämnen efter utlänningames smaf
tycke och behof böra fötädlas och förfatdigas. Wid sin hem-
komst fil Fostetlandet inflytta siife Handels uteliggare med sig
en mälgtunbad tedig och midsttackt Handels fundstap , och ige-
nom sitt umgänge och mundne mänstap hos främmande nationer,
fä öfa och stärcka de Landets Handels Credir , ock blifma altib
sedermera def.e, de funnigste, stickeligaste och bästa Handlande
i Landet.

Af Finsta Stapel.Sfädetne en sä bräpdig författning
afmen midfaga, bet.forbtat betas ttefnab och upfomst famt är
ock dätfil af Höga Ofmerheten en mycket mardig och nädlg ttp-
muntran gifmeu i _.ongl. Stadgan af den 19 l_).b.md. 1734 § <-.
Sänder en Fader tben Contoirs Handel örifwer, Son sin,
eller Husbonde Contoirs dräng utom lands antingen at fic,
na, eller for uteliggare, at han om utrifes Handeln må
detze bettre giora sig und.rkunnig stal fadant icke allenast

bonorn
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honom l 6<!n utsatte tienftetiden til godo beräknas, utatt
ock om han _3urf.ap jnna wil , for ty stiäl med ett
eller fiere frihets ar fram for någon annan Ijugnas.

(2) Kc>rll.ncr..nrs Areans d>.co>!<.ini_.> 6c <I«m.r>. l,fum. IV C, l. §.
(I)) Se XV c_l>. Handcls S:I.

(c) H. 31 11 c__p. 1. §. §6vtmir at Up <$tfåi Sur. mage reda i
Sfepp , fä ock uti (3fapci'©fi^cvne falja i Giotz fh« waror fom the få in.

(») Konuna Qafaf Adolphs Privilegier för \V.iiam V/liing at tipiät»
ta ett <_.".._! Handels linmf».^!,!- flf btJJ 21 _)«.«.!._ 1624, och fidfWft
Ashaiidlmgcn o_rom af är 1625.

§. io.
I fall, Finffa Stapel-Sfäderne mera framdeles ån hårfin

ffcbt, äro npmärtfamma, ofwer 3ngermanl»Siidf.e, Liff*
ländste och Rysta Handelen , bet bidrager ej ringa fil deras
upfomst och Finsta Hanöeletié ufmidgande. 3lt hätuti hos mar
gtanne , more at foifiena genom och en mal mtaftad
Tranfic Handel, bet misa fydcligen den idnge Holländaren och
Cngeféfltan, hmilfa bnfma en siif handel, oansedt be mast
paffera Sundet och äro mida mera aflagsne ifrån bef;e ham-
nar, ån mi. Ifrän de§e orfcr funde mate Landsmän föt Swen-
sia fötådlabe effo<s.r tifbpta sig dess. Länders ta ämnen, famt
dem midate antingen steff fötädln eller ock säsom K_,d.m2t<_l.!.l
dem pä andre ntlänsta orter afsätfa.

At met ån wcmligit marif utwidga Finsta utländska
Handelen i 5/,_»sta , Jta/ienfta ock) Ponugftfta Hamnar,
d,.f blifmer äfmen mycket indrägngt. I CafUiiaVej. , Uftre-
madura 06) Bifcaya hafmer mal Spanien nägot Linplanfcrin-
gar, men tilmärckningen bestät blott i grofma latffer, fom icke
eller pä längt när förstår fil egit behof. * Ifrän Schicsten Saxen
vch Brabant hämtas ärligen öfircr Hamburg til Gadix öftver
30000 Baler ellct' 2Q millioner alnar Lårffer, , fom masta de-feu med Spansta pottan afåtta i America ; Segelduf och 'tåa*
wercke äro altib pä dcha orter en Courant mata; Spannmäl

C afsät-
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Hffåtiti dfmen an i dag i c^lläix och Liflfabon ifrän drngfanlr;
Dcmtsig, bistånd och Jttorrige. ; Wär Minsta Säd fafotn Ni-
torr stulle fäfetf all«d äga foreiradet. Glashiutorne i 8:t jdel-
fonfo funna ix<apt förfe Madrid med filräckliga glas. Ifrån
Böhmen införes fördenstiil! fil Cadix och andta Spansta Ham-
nar ärligen stora uplagor af Speglar, (_3las.g.n, Glasper.or och»ch aflal.ant-a l.maNe arbete; Fönsterglas hämtas mast ifränEngeland, famt funde mi igenom rerour mabta af Spänst Souda
tilmärfa det sä god! So-ni be. Med Master, Spitot, Planfor ochTimmer fprfc. mä^a Spansta S.epswmsmen af HoilandarcnV|milFen hämmr de§e maror bels iftän os., dels ifrän Lisiand
ViDar, ocd Pommern, Bräder Blicka, och DSifcé* äfgåe
och xxx. - Soanieli, i aniVnde lil sättet af betat stenl.nsbyg-
gna. c?. HaiV spcVar afxSjtuf , staff för spadar, yxor och ham-
rar fVin:bxx.as di? mb fötmon af Notska Sfepp äfmen son.
Pipiiåfm.. dlcr kimnxr fot ölfefunnöp och Winfaf komma dit
ifrV. Brcussdi xh xifX^nd, det Hambnrgarc löpa dem ocb in^
smuV oc!N i ttxjffa at de mista sin tiärfwa smak, hmatcfW
de lncr xi x.xl'g.n bltala^. '

Bräder och *f.iÅU ato wål \t>åxa masta exp<_...."pä deha
ttter. me!, som mi .j ferfl andre Nationer på utländska Han-
dels platserchafrpa nägra Handels Ccn.oi. clkr inrättade neder-
lags fvf.Z^inrr^ sä nSdgo. mi _(.' ofta fålja dem för 30 5' 4H
rroo.nl mindre an Ho!!ändaren hroilken ftrifiu.-.a. m fin Träd-
last i Baijen dki*' ock annars eftey hand (.slätter den samma.

Så wida Spanska läxc. i feifca.ja gr mycfd s.gf oc?^
M.t, därstädes äfmen åt* drift pä stog * sä funna allahandel
(lag. äggictn och groft fmfttt smide här med fordel afsatfas, så-som ock Skcps^Mideil, Sernhållar, finidt iexn til Bnlcöaet.
Porfar, Fonsiergallcr och annat dylikt, Banyietns Handeln& i Cadix midlöffig. dtifwes nu mast af Anglåndare och Hol-
jåndg.e; men deras hgndjern säsom mycftf nfwalsade, åro

dock
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doch ttfl/efc. sämre ån de Smenffa, SfttfrrTatitf. sax Ftmd.. bar
ocf bättte afsättas an Enalands Bacralao , o.fmen fom god Finst
Strömming, <2Caf.[nif,töff Lar, fblfetfade Gäddor, Renkött, im
syltade safer och moset* öf allalmnda Notdista bätattet, hmilfa
har äro aibcle. obekanta, de stnlle säsom d.!i«. det altför mal
betalas. Myt- Cn Rön och Hägg "Q^rånmim.r stulle ock med
säkerhet mata mera begärlige an det ofmafdiga Dantfiger forn
Bränminef , som nn doch bar sV mycken akaäng, åfmen fött»
Smensta Ölsotfer säkert ägde priset ftam för Enge^ands Hol-
tat\bs och Hamburge. Butrei- Bier, smilfct där åfmen fåljeé.
liecour matot more fötufaii Salt och 'ZQinet , Spänst Nll famt
kunde mi få tätt Silke ifrän Murfia och Vllienl?., sa wäl som
at det Ml gät* fil Lion och Langucdo..

tffaf Americansta prnducler sä fVljes äfiven i Cadix, Co6"
Cionell , lndi^o, b'1.t!.1.0.1.. BVfillia, gemenligen fot' lindri-
gate pris ån i Bourdeaux l.ch LilTabon.

I v.ixdig betala ock Smcnfft lem mal , frrtit n^ep
Beck och XJiära. Retoui- mnror äro hat fötiifan annat, Silke
tzch Olia, smnt borde mi häriftän i sl.ni.etl.ef sötse of. med arbe*
fare at ittråtfä Glas- eflfeibe. pä wäta Sfogrifa orter, hwil-
ka fil pÖst'liidifka Compsgniet sedan funde aftåfas, Ot i del.
Handel, byta det ena glaset och glitt.emerc.ef emot det andra.

I Senegaglia; (11 liten Sfad Ut. Pcffimsta fl2ten och
Itafuefi, finnes och god assättning pä Ctäl, lem , Icrn Manu-
faflu.er och linne lilmctc.ningar , ftmt stnlle i synnerhet Norr-
lands Lax om den möte inlagd i -kärl, och ömme under
fastetiden oäthort tefafas bäde hår, i Ven.diZ och alla Ca-
diolsta länder

Af uprnmifra #.n{_f xolck fit utrikes Sioftrf ocf förekom-
ma det de bärigen. m ej fä anledning -t fiytta ur Riket , sa
blifmer nodiat af be bättre belönas ån hårlils stiedt, hmartil

C a stulle
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siulle bidraga r!mo om deras lon och underhåll mera an hartils
stedt, jämkas i förhållande emot det fom utlänningen betalar, 2 do
at pä Holåndsta fättet Befattningen förunnas någon liten lott
och del i Hanöelen, ,:tio at Bäfsmån fom tiånt mid utrikes Na-
vigation , ej allenast fram for andre nplätas Borgare rått {
Sfåderne, utan ocf dem som lång: tjent. frihet for alla utgifter til
Staden , 4*.to at ingen obestäg-ad, ogift famt ostadig eller loster
dräng nyttjas mid utrifes Navigation , s:co at Krono Båtsmän
i freb. tider tilhälles at giöra tianst på Handelsstepp (a); det-
ta brukas allmänt i Franckrife cd) af alla Siömaffer. Kro-
nans Bätsman inöfmas således bast i Navigation , be fä til-
fållc at härigenom öka fin egen målmäga, ock flytta bef.e ej ur
lanbet, emedan de äga Torp, hushall. Hustru och Barn i
Jjembngben.

Deste åro de fåfraste och pälifeligaste medel til Finsta Sfa-
pel-Sfådetnas upfomst, ocf åt ej tmifroel om, at i fall de mid-
taga., det genom ben högsta. s?äboch Wålsignelse, til det all-
manna, nöje och cnstiidf frefnad .^inffa Sfapd-Sfådetne i hast
tiltaga och ufmibgaS. Allmän åtfacenhet m,tfnar at sä stiedt
pä andra orter; hmarföre icke äfmen hos of.? Sielfma Paris
i mar tib , en ibland be måst lystra Staber i merlben , habe

for B^2 år tilbafa, enbast tmå Tullar och af enbera
blott 12 l.iyres om året , fom Monf. Saintfoix

» dch Eflfais fur Paris det miftnar.
G. A. 31.

(a, Se ÄOIIUng Carl x> Brcf til <7o»«. <_c,n.^. af den J-iw*-ril lb6l: at de sä laga det en tve.te.el af Kronans Bätsfolck m 3an»
tagas och nssttiai pä K.pmait. Sfepp at d<r igenom bättre limna lära©i-farten.
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