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RHjban i be
Hli»«s«K<,^»e

är betoijt,
Samhälle, säI fSrmoner ManufaSiurerne tilbringct ef t Samhälle, fäI i det de gtftoa of? kläder at betacka wsr kropp med,I som ock, at de ej allenast qwarhälla i Rcket, utan

V^wM in otroliga Summor penningar; sä följer i denna §.
at afhandlas ingalunda den minsta fordelen, som är 0(3:0 De
(BrSfa anfenligen antalet af3nu?4n*re uti ett 2.and, bwilket
ofelbart ar ibland de nödigaste angelägenheter för en Riks-Kropp.
To en handasiögd fordrar ofta ätstilliga andra, för den förbin-
delsen ffrtll, som ar dem emellau, och ju flera sia.qs handastög-
ber ock grenar deras finnes i ett Sand, ju flera näringssaft gif-
was bär, hwarigenom längt större antal Menniffjor funna fä
i tid sin föda och utkomst; ock deras ffjer afwen, at de längt
tidigare och förr gifta sig och ftamalstra barn samt föröka folck-
hopen, nar de hafwa sä mänga utwagar, at fatta egit bo, än
de annans gjöra, bä de ej hafwa ti/gäng pä fä mänga nä-
rings-fång. Til exempel Hen* Commerce Rådet Ruäenfkföld
berättar uti fit Tal, hällit uti KongL Swenffa Wettenffaps
AtAdemUn den 16. /<,/,'/ 1748. följande: "ifrån och med 1743.
"tit ock med 1747, och fåtebeS innom 4. är, aro til nyttjande
"uti Utrikes Sjöfart 380* stycken öfwer-lastige, och 334, un*

''der-
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"der-läslige Fartyg här i Riket blefne bygde,med öfwer-last'gs
"saxtyg förstas de, som hälla 50. laster eller derutöfwer. De
"förras lästetal tilsammans stiger efter mate-brefwen, til 35299.
"laster, stm gjör ester ett Medium wid pah 93. laster pä hwart
"ock ett Fartyg. De senares lästetal utgjör 73^9. och säledes
"22. laster pä hwart Fartyg sselfwa sträfwet med master och
"rundholtz til ett af de förra, kommer gernenlifien wid Warf-
"wen, utan uptetcflina, at kasta 23500. öaler Silsimt, och til
"et af de senare eller uttderlastige Fartygen i det minsta 2502.
"De... Silf-mt, hwaraf för ofwanberörde flyefetal af bägge
"siagen blifwer ett summd til innemot 12. Millioner eller 9765022."Dal. Silsimt. Häraf kan i det alorcchögsta ej räknas bestä
"mera än en tredjedel, eller 3. Millioner 255000. ©et,. Silsimt ,
"i våtntdterien eller trawarket, som til största delen ärhamtadt
"utur wära egna Skogar. ©ettet mätteliga c^'"/af 3255000.
"Dal. Silsimt, wid hwars förjällning £andtmannen har först
"och främst räknat sin arbets-och förste-lön, har sedermera
"gifwit blott ät Timmer-karlar de öfriga twä tredjedelarnas,
"eller 6. Millioners 510000. Dal. <&ilf:mtt förtienst innom 4 är;
"fmtt tilfalle fcerljoS för sä stort antal af andra siags Hant-
"roerfare, fäfbm Dvepstaaare Bulldans-wäfware, Segel, sim-
"mare, Block-makars, med ätstilliga fieta, at nyttja en nä-
"ting, (tigande til föga mindre Capita/, an farfarne*.
Se förenamde tal P*g* 6, 7. At de§a uppehälla och föröka
Folck-myckenheten anfenliaen, detta bewisar nogsamt Thomdt
Mun om England i sin bok kallad KnZelandZ-Skattkam-
mare , dä han p. ". 13. giswer wid handen, at arbetarena si för-
ökt sig pä 35. är i £o»^* wid Silkes i/F^ve^»<., at dä de
i början ej woro öfwer 300. personer, beftntz antalet efter för-
utnemde äratal wuxit til 14000. Pä samma sak syftande ex-
e»^e/ låfet om Genua, hwilken gas en gäng 40000. händer
axbete i Silke, och hade dehutom öfwer 152. Pappers-qwarnar,
jemför BtukmAnsf, AHAn.p.w uti Konung LUDVIG XiVDeeJ

C 2 tld
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tid woro i den enda Staden Tours i Franck.ike i full gäng

Silkcs-wafstolar och 820. Meuler. Dwilta därstädes sys-
selsatte 40000. Mc.miffjor, som af&lfet hanteringen hade sin
féda. ilfi Staden Lyon allena furmos 18200. färstilta Silkes-
Fabrlqver, se S^itt /^,v^^ i <2Bett. Acdd4 H. .745. pag. 145.
Ja d.'t Lilld, font ar rikt pä H.<-»^^"^,kan ock fä nog
arbetare; ty dar de förra finnes i godt (tänd, Dåv är ej heller
trist pä näring n- af flera (lag, och dar bege ej tryta, Dit för-?
samlas ftlck af andra Länder til ymnoghet. Engelands e^«^

5,/ gjör tilfyllest i denna fetfett, den där pä en gäng intog
300ÖÖ. Pdrnilier af Hugonotterne. SeBdchmansf. _.?5<.«. p. q^ö*
Konungen i Preuyen uti hwilkens Land näring 06) Wettenffa-
ver, jlogder och Manufatiurer af alla flag bast i hela Tyst-
Jemd storera, har igenom detza bragt fin fat til anfenlig högd,
och kan nu underhålla en Armé^ af tzoooö. man, (ja ock myc-
ket mera ) der fifroå. i samma Land i förra tider ej högre anknapt
ioooö. kunde bringas. Se" Sdianiers s*l. pdtr. p. 4^
Om Konung HeNRIC IV._ Franckrike står, at han igenom
-z/<,»/5/<.<6/,^z handel sch Ojöfart samt Inrikes tuitur. hwilket
al. den b.tömd. Mhifi*** colbert, under Konung LUDVIG
XIV. utförde ocjj förbättrade, tillika med Fisterier och /v*»/**
tioner, gjorde Franckriket sa Magtigt, at Det sedan kunde un-
derhålla stora Krig emot de magtlgaste aiietaäe med en _^«*

ifwer 300200. man, samt med sxt stor omkostnad, at den wae
g. gängor större an det Riket ftlforene,kunnat ästad komma. Se
fifinåmbt 40.Konungen /*»/**,ehuru ågave af ett litet
Lan) med ingen.synnerlig frncktbarhe., hat dock gädt sä långt
allena^ czenom Silke, a. hnn nu ar i ständ, hålla en ständig
Arme ofwer 32000. man, mycket bättre och beqwämligate för
feej? fo.rf, an han tilförene ktindé underhålla isooo. man. #/*.

42,41. DD sä ofta namde Manufatiurer raknäs billigt
ibland ett Samfunds förnämsta walstånds grund-pelare; ty
hwad för en asfaknad wore icke det (or ett Samhälle, at wara

förutan
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förutan fä mänga inwånare, som af /i^p,?», taga ful föda
och dro Landet til hjclp. Rlksens Höglofi. Ständers Manufacl.
Dep. betdnckande år 1756.^. 22. förmäler, at antalet af ®VDen-
sie personer, som wid Siden-ylle-linne-och Bomulls-Wafwe-
rierne dageligen fytzelfdttas bestiger sig öfwer 14000 , hwaraf
gooo. a.o i Stockholm, p. 44. med planteringar , spanad , an-
nan tilredning och wåfnaö äro 52200. personer sytzelsatte. Det
bliftver säledes sant, ju fleva Stader, såsom Fabriqvemes ratta
boställen, i ett Land aro, ju fiere MenntjFjor , och ju fiere nå*
xingt medel, ju fiere menniffjor. lemf. B<ubm. Artdn. p. 175.
176. Denna sanningen, at Manufaiturtme föröka folckhopen,
bestyreker dfwen Herr Ekftröm i sit Tal, hållit i Kongl. Wet.
Atfdt uti hwilket han ordar följande. "Den stora nytta och
formon, fom Idrn-handteringen tilbtagt och dn widare kan

"tilbringa wåvt SRife, blifwer så mycket handgripligare , om
"man går tilbaka och betraktar de första tider, dä den famma
"hdr tagit sin början. Nar Nä-Malmen och Tack-Järnet
"förfåldes til Utlänningen for Mahror af minsta marde, nar
"Inhemste ej wårdade ldgga handen wiD beg uparbetande,och
"nar fremmande folcksiag endast woro kännare af det goda,
"som naturen oh hdrutinnan förldnt; då torde wål ingen kun-
"nat tdncka, at en sä litet achtad Skaparens gåfwa stulle in-
"nom 200. åvt förlopp tilffynda så mycken fördel, at wid den-
"na (iden mer ätt 200000. Inbyggare i Landet ddrutaf Funna
"taga deras nårina och uppehdlle,at diifet kan tåfna den ibland
"detz drdgtigaste inkomster, och en af Utlänningen öfwer 33."Tunnor Guld årligen, endast för Stång- Idrn inbringas
"stulle, /> 5. 6. De dngelffe Illwånare, sdger han widars
''hwilka utom ©ten- föga hafwa at fdgna sig af anbta
"naturliga fördelar til Idrn och Stål-förädlingen, an hwad
"igenom konst, idoghet och outrottat frttUe fan uttåttat, hafwa
"dock kommit så wida, at ännu ingen Nation i det mdstlonan-
"de Fin-fmidet kunnat sdlja dem under med en jämngod tit*

C 3 "werck-
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"wercknmg. De hysa innom sig, fom de sielfwe i anledning
"af Mantals Längder foregifwa, wid past 1322222. Perfoner^
"fom allenafi förwcrfwa sig föda medelst Mdnu/atiurer.
5. 9. Han berattar och uti sit Tal p. 12. At uti England mer
an 962. Mennistjor förwerfwa ftg födan frän andra Länder af
den ro;njt, som de genom lernets förädlande (Ta förstaffa, be-
stående i 242i. Millioner, H/<«,<./_»ö?«„^s/ nytta OCh nöowen-
dighet uti et Länt), hwad Ittwänarenas förökande angår, bewi-ses fåledes nogsamt af Englands exempel: emed.ertid finnes ocf>
andra Länder, fom harutinnan gjordt stora framsteg, r. e. Tyst-
lands Idrn och Stål Manufatturer äro ej eller de minsta, ehu-ru de ej komma fä längt fom de förra. D>ejje fenare haftva
uti Fabriqven i Staden Solingen och pä i. mils wtdd
deromkring emellan 4. och 5222. Mästare, fom arbeta uiiläm
och ©tål. Widlöftigheten befaller at gåfiere slike "e^e-, fö. bi.

§. 4.

fWjflifom jag nu uti föregående 3. §. har forteligen afhand-«^^j ladt och bemtst, at F^^pe--»? föröka otroligen Folck--2^2 hopen; fä wil jag uti denna §. i mo/eligaste korthet, ä-
fcaga lägga, det bege 4-2 gifwa Broö at mänga fattiga,
fjute, gamla, sma barn, som dymedelst blswa nyttiga
ledamöter i det allmänna. Det finnes ganffa måncja hän-
da-flögder, fom ej fordra mera på styckan och froofens kraf-
ter kommande arbete, än Det unga gätzar och fiicfov,

t
gamla

och nog wemföra, ja nägorlunda sjuka personer beqwamligen
funna förrätta, fäsom wid plantagier, Silfeö tilwerckningen,
hwarjehanda wid wafnader, m. m. Man fer mängenstäds Utom-
lands i wdl inrättade Stader, at barn redan af 4. eller 5. ars
ålder kunna förtjena sig fläder och föda med deras egne Dån*
ders arbete; jag wet och näppeligen något näringsfång, der

såbo-
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fåfcane unga baxn, gamla och roanfora, sinka, tiggare, och
dylika annors mindre nyttiga personer, kunna gjöra et Rike fH
stort gagn och tjenst, (om genom och wid hemdastögder. Om
denna saken talar Herr Triewaid märckeligen i Wet. Acdd,
Handl. för år 174?. 5.137. fålunda: "Som en myckenhet eljes
"af osyhelfatte fattiga äro en past uti ett Land och Rcke; tig-
"gare funna ock i ett famfunb ej annorlunda anfes, an fom
"flytande sär och bölder på en naturlig kropp; ty nar de funna
"tjena sina medborgare i hwad mål det ock wara må, och intet
"blifn>a ftse(fatte, så dr deras lattja en gansta swår börda >"plåga och pålaga å den Poii/ifta kroppen , hwilcken de så myc-
"fet hinder och städa tilsoga, som om man wille binda någon
"död på en fefroande kropp. De fattiga fordenstull, fom wid
"Cilkes afwelen uti ett Land kunde gjöra gagn, måste roara
"gansta få; ty få fnart barnen ldrt gå och tala, funna de gjo-
"ra samma gagn som de åldrigaste, så at de froagaste, yngsta
"och äldsta af bx.gge könen kunna derroid blifroa fygelfatfe. Men
at sådane stola tigga och ligga på gatorne,.är £>en obehageligaste

"fen man någonsin kan se k. Hwad här fages om den nytta få-
bana kunna gjöra wid Silkes afwelen, kan afroen i det no-
gaste tompat ttl fierehanda andra F^^v^ och Handastög-
der. Marckeligit dr ock, hroab <^« n*ld* i sin belr. öfwer
c^/»F rom. 1. />. 165. berättar om /'o^e///», Wärcket wid
Staden Khg te tching, neml. 3lt oansedt Mat-wahrorna
äro ddr gansta dyra är den dock som en tillfiycht för en oän-
delig bop fattiga Fdmi/ier f fom ej kunxa hafwa sin utkomst
på andra Orter: Man fan där gjöra nytta af fmå gåhar och
fiickor, samt af de froagaste personer; ja fjelfroe de blinde och
lemmalösa funna där förtjena sig födan genom färgors stötan-
de och dylikt. Denna farmingen finnes, utom dageliga förfa-
renhetens rottnee&yrb, äfwen bestyrckt uti Herr Cowm, SXåDet
<<.^ö,»/ Tal, för Kongl. Wet. Acad. däräst han berättar föl-
jande: "Ena» jag under den 17-års tid, fom jag anwdndt til

"In-
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*3n-och Utrikes refor, hade besedt England, Franckriket,Bra-
*bant, Flandern. Hollano pck) en del af Tysta Riket, och gjorot
"anmärckningar ofroer deha Rikens Oeconomifta tilstånb , st be*
"fans ehroar jag kom och framfor, at där krälade Folck, som
"myror, både i Städer och pä Landet; gansta fä tiggare utan
"hwar och en hade sit gjöromål. F. <*>.?. 6. Hwaraf ldtteligen katt
stutas at de sjuka äfwen wälfom fattige barn af dem haft sin soda,
emedan de ej fom fagt åt fotte sin näring med betland.. Iti Sta-
den _v<,?p._s uti Xorfrttk i England och i nejgden däromkring dro
ungefar 122222. persomr systefatte allenast wid Ille och Sil-
kes-_^^^v^«e, berattar Four trougb. great. 6">. vol. l.pdg*
f2. Hroarwid fcvn, sjuklingar och gamla äfwen hafwa sin
näring. Hroem (fulle wäl neka at ett gansta stort antal sH
wal barn fom ssuklingar och gamla, hroilfa hafwa sin näring
wib Tobaks-s^,9p<^, gjöra Riket en gansta stor befpo-
tt«s od) tjenst famt blifroa nyttige lemmar uti RepubUqven.

§- 5<

jfßjtjT Landets upoMande dr högst nödigt, det larer rolli_3^ ,nett neka; derföre böra ock de Wlebel-, som bit>raga
VHH? dertil, med alfware stötas. Jag roil nu i denna §.
bewisa, at 5:2 _»/^^/aH<.^^»e befordra otrolwen upodlan-
öet och tilwäxten af 2_andt- bruk, Berg- ro4rck och Com-
fneree. At til Landt- brukets uphjelpande foxbvat mycket fblck
är en afgjord sanning; det ar afwen förut beroist, at Fabri-
qteme fieröfa gansta mycket folckhopen; folier altsH jemroal af
bttta, at deKa bidraga anfenltgen til Landt-bruktts upodlan-
be. 'Dejhttom fordras ock nédroanotgt til Landt-brukets i
stånd sättande, ansenliga penningar, til hroarjehanda behof,
hwilfa, ibland andra närings - fång Mdnufatiurerne i fynneihet
Landet förMffa, hroaraf följer jdmwäl at fcefa befordra d.tz

tilta-
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tillagande. Ja ä/,»«/Fss<,^»e giöra, at Latidets egna pr«*
äuiier få deras rätta wåtbe; ty härigenom upmuttfras bonden
at rätteligen stjöta hushållningen, då han ser at han fan haf-
wa bättre tilfälle at föryttra det, som han hafroer at afiåta och
behöftver ej länge stå på Torget och rodnta, utan får (traxt
afndhmare, fom det wal betala, hroarigenom han blifwer för-mögen , och (vljackteligen flrulle härigenom hroacjehanda grenar
af Landt-bruket uppe i Landet, hroilka nu ligga lika som be-
grafne, för den lilla rörelsen dar dr/ få nyt lif och trefnad,
dä a Lands-bygden, deräst tilfälle roore, ätsttllige Fabriqvet
stulle inrättas eller tilbehör til detza förfärdigas, hwilcket
afwen hade den nytta med sig, at Fabnqveme % Staderne
finge tilrackeligen, ja ofta för billigare s"^ det de l)abe af nö-
den , dä foljackteligen Warorne blefwe jemwdl billigare. Utom
detta behofroes uti Lan&t^HusOftllmngen hroatjehanDa redffa-
per: både wib Akcr-och Angs,bruf, med byggnader, och myc-
ket annat, hwilcka alt höra tt( _n^«/aö?«^»t'. Hwad Berg-
wercken beträffar, sä ar det ju flått, at de blifwa wal stötte,
zidr Fdbriqveme aro i fior; ty ju fiere Idrn-och andra Metall-
Fdbriqver finnes i et Sant), och ju bättre de äro i ständ satte,
desto mera idkas Berg-roercken. Englands exempel roisar nog
Detta, om hwilcket den berömde H^He^^ste in/trument-Ma**
taren Herr o,». Ekftrom berattar uti fit Tal, hällit för Kongl.
Swensta Wettenstaps AcaJ. den 28. April 1750. pag. 10. med
följande ord: "ifrån England stal intet Skeppund Grof-Smi-
"de säljas med mindre dn so. Dalers »Hs^»e/ roinning, och
"af det finaste sammaledes ej ringare an 182202: håller man
"sig roid medel proportion häruti , sä blifwer romsten på hroart
"Skeppund 3742. Daler, och följackleligen igenom 65222.
"Skeppund med sådan förädling utgjör hela deras »^«»/'/_,
"roinning pä -Smider, fom sades roara 2424 Millioner.
"Dock forstår jag (säger han roidare) härmed det finaste
"Idm-och Stål-Smide,ej det aldrafinaste, som sinnes i Box-

D "ldks-
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"saks-Uhren, hroarigenom allenast et Skålpund ar föradladt
"til 81920. £)al.- äfmcnlebeö ej de finafie Konst- stacken och
"/»/?^«e«,t^. som foreatfroetf (tiga tit 402. Tusende Daler
"Skalpundet; utan allenast de wanligt fina rebstaper, som
"nyttjas uti granlaga stogder och wal kan stiga til Sk.rpnnd tals.
Haraf ses nogsamt, huru Järnet förädlas och föliackteligen
Berg-wercken ffötes dar Mdnufailureme aro i godt stånd,
och således förhåller^ det sig med de andra Metaller, och andra
til Mineral-xitet hörande kroppar, då de af Manufatlurerne
ratt upodlas. Qlt Manufakturerne åter bidraga til Commercen
dr en afgjord sak; ty Det är ju klart, atHandelen består mast
lltaf Fabricerade 2£aror, OCl) at utom Manufakturer wore snart
sagt ingen handel. Därnäst fordras ock til handelen, om den
annars stal kunna komma til någon högd, och bestå, anfeenli-
ge penningar , dem, som förut bewist dr , Manufatlurerne tan*
det förskaffa. Andteligen dro ock Fartyg och Skepp i fynner-
het til handclenö flor nooige, hwilcra jemrodl Fabriqveme til en
stor del

c
Riket gifroa. Ja, at Landets .cma/^^^ få deras

ratta warde, nar Fabriqver finnes til ymniglj i (.or, kan äf-
roen af föliande exempel slutas. Mid Porceilim Brtlket uti
(Staden Ki»g „ tebing i china åtgår dageligen öfwer 12220.
Tunnor (c^^/) Risgryn, öfwer 1000. fwin, utom et gan-
sta stort antal andra kreatur, dar ftnncö wid pah 500. />o^/.
Ims Ugnar. O« Halde <i>/_^. de i7ö,'»e T', l. pag. 164,165.
Det biifroer således sant, ju mera handasiögderne upodlas ju
mera uphjelpes Landt -bruket, ju ymnigare och frefnare Mifroer
Handelen, och ju mera okas Sjöfarten, fom är Hanoelens
understöd.

§.6.
KW^dan jag uti föregående §. bewiii, at Måtmfdßarernifcfja befordra otroligen upodlandet och tilwarten af Landt-N^2 bruk, Berg-roerck och co««,^j så roil jag nu i den-

na
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va §. bjuda til at ådagalägga, Det 6:0 De gjora et af naku-
tm magert och oliyggeligit s^and roälmc°cnde, ttvärtom
förorsakar deras försummelse, at det titt sig fidft rika,
fte 2.and är och blir uselt. <2£år_ käre Fddernes - Land
tjcnar til e^».^/ haruti, hwilcket, ehuru natttren beffdrt bet
nied gansta måltga förmoner, i synnerhet hwad Järnet beträf-far, har dock i fordna tider, då inga 5-ö^T.^ woro i stånd,
roarit gansta eländigt, som nogsamt fan inhämtas af Herr
cufons Tal hållit för Kongl. Sroenfa Wett. Ae*d. den 27.
>//,' 1751. därest han ibland annat fager: at Sroertge alt til
Konung gustav ericsoxs tib, lämnat til Hanse-Staderna
fin Nå-Kappar och Täcke- jag må ej nämna om ffelf-
roa Malmen, och tagit igen arbetad Kappar och Idrn, och
roarit ej bättre dn Utlänningames ©ruf- drängar; måst sälja
sina Waror för hroad roarde be (rammande fatte derpä ochköpa de Utländstas til dyrt pris , hwarigenom de höllos uti en
ständig gäld och oförmögenhet, at (öretaga sig något emot sitteborgenärers rollin, ock hade ej mera eller annan Sjöfart an
de af dem lika fom singo låf til: Fiffel på deras stränder togs
för ögonen bort, och de m^ste köpa Fisten igen: Hemdasiög-
der rooro obekanta namn och de öfriga närings - fången trijdes
därefter, med mera, fom kan låfat uti förnämde Tal p. 17
18. Häremot har England, ehuru ej begåfroab meb denna
dyra waran, dock kommit så wida , at dar igenom Idrn för-
ädlingen förwarfwas årligen 242 \ H/,7/7_^„ se t/>?,. Tal />.
9, 12. bwilcket ar en gansta wacker^ inkomst för Riket, Den-
na omständighet, at Fabriqvema gjöra ett af naturen mindre
frugtbäranbe Land wälmående, kan utom dageliga erfarenhe-ren, afwen af det, som redan sagt ar, hanletaé och afgjöras
utan roit>löftigare afhandling. Twärt om ftmna rot uti F/"«
nien se, hwad banöajlögdernaö söragt eller åsido sittande kan
östad komma. Ty ehuru detta Rike ligger i det mildaste och
härligaste c/.ma, i Europa, ja snart sagt i hela Werlden, och
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tyckes kunna hafwa af fig sself alt, hwad det til deh nödtorft
M>>froer;to ddr sinnes största ymnoghet af de härligaste frugfer,
Miner, trän til Silkes-afwel, de jffönaste får; omgifroen
tned de Fiffrifaste Sjöar; Såcker-ror, Bommull och Ris-
gryn komma dar roål fort; Bostapen kan få sin föda ute hela
aret igenom; ymnoghet af salt på alla sidor; genomsturet med
stera segelbara floder; med otaliga andra förmoner; nodgas
det dock dn årligen betala åt Utlänningen för Spanmål, an-
dra mattvaror, kläder, och andra MAnufatiur roaror ongefähr
15. MiUiorxr s,>/?t»/ roärde, af hroilcka betalas i t7^,<_», 10.
Millioner />,>/?^ årligen. Nästan (amma kan sagas om flera
Orter . Italien, som likaledes dr den härligaste Ort ic^o^z
men för Manufatturtrnés wanstötsel m. m. av mången-stads
det uflaste Land.

§.7.

<<?3^u följer i denna §. 7:2 at bewifat, Det Manufttluremelg|<K bidraga mer än mycket til studien flor och tilta-O»H^ gande, hwilcket den Dageftga förfarenheten nogsamt gif-roer tilkdnna. Dehe befordra i synnerhet so^^p,»/, .w*»
tbematiqvent och Mtnerahgient tilwayt. Hwad den första an-
går, såsom den dr gansta nödig och nyttig til mångahanda at
läras, så roisar den ock hdr sin stora nytta; ty hroem roettcke,
at hroad som til Fargerierna fordras, tages masta belen af
Ort-riket, hwilcket ej kan stie, om man ej är rodl inkommen
i. förnamde Wettenstap. <Så nyttig nu denna W ttenstap och
få nödig kunstapen i den famma ar, så mycket t.ltagande får
ben ock af s»^?l,^»<«. Den andra fåfom den ej är utan fin
stora nytta uti mycket annat, få tjenar den jemwål Fanriqver*.
v* til stor nytta och deremot roarder denna roettenjfap igenom
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detze mycket befordrad, så wiDa til Fabriqverne erfordras msn-
ga konstiga mathiner , hwilcka af en okunnog uti denna di-
ftipiin ej så lätt, ej eller så fullkomligen och med naturen öf-roerens stammande, fom af en, hwilcken insigt harutinnan d-
ger, kunna förfärdigas, fåfom ock n»a uphittas. Det wore forden-
stull otsteligit, at alla de, som hdrtii tancka begtfwa sig, stulle
först öfwa ftg så uti denna, som fiere andra vvettenflkaper , eme-
dan de då,om sagt dr, stulle roara mycket stickeligare bärtil,
Hn annars. Efter nu denna wettenstap?n dr ft nödig for Fd-
ö^v?»-«.«, så måfle ock den, af de sig Dåttil dcnande,rodnåreté;
hwaraf &<V tillika följer, at denna blifwer härigenom befordrad.
£J7u följer den tvebje af de forndmbe, fom fades roara'Minera-
logie*< At denna afwen blifwer genom be mera dn oftandmbe
Fabriqver förökt, roisar erfarenheten nogfamf. Penningarne uti
ttt Land äro euma mgelige. Nu som detze mastadelen gjöres af
ötstilliga (lags Malm-arter^ så fordras altså kunstap at kanna
igen och upsöka de som dartil tjenliga dro och funna fabri»
<^<,/; defiutom dro mel"än många hända- fiögder, som sytzel-
sdtta sig med ämnens upodlande ur MineraU\y%\td\ men at
upfinna famma i egit Land, och at xått kanna dem til deras
halt och egenstaper, dr ju Mlneratogient gjöromål; hwarföre
eck Bergs - männerne aro och m^ste roara uti denna roetten*
sta^-n roa. ofroade, hroaraf jemwot följer, at denna dfwen
igeno..'. detza blifwer tlphjelpt, utom fiere andra friaker, fom
tiden ej Mter at nu Mildra.

§. 8.

(SSSS bet som nti Aregsenbe §§. . största korthet ock en*
iÄW falttghet^ sagt ar, behagade den gunstige Läsarn inhem-l^lH^ ta och döma om MAnufaUuremes nytta, hwilcken, som
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bett dr af mig gansta kart och ofullkomligen utförd, den bena-
gne Vasaren täcktes ursagta, upfylla och förbättra. Mycket tor-
de wal ännu återstå, fom til benna sakens afstildrande kunde
fordras, fåfom ar wisa,dethanda-flogderne pä mangfaloigt fatt
öka Kronan* s_,F.^ och inkomster , m. m. men fiere omständig-
heter tillåta mig ej det nu at afhemdla. Jag önstar allenast
til (lut, at hroar 06) en trogen undersåte måtte på alt sdtt roa-
ta sorgfdllig om /^^ve^e, mer och mer tillagande och wid-
magt- hållande, och will allenast ännu säga , at Manufafturern*gjöra ett s.and och Folck magtigt, rodlmäende, ritt,

famt bidraga mera oertill ån de bästa
Gull och Sllfwer-Gruftvor.
GUDi Allena Äran!
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