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Min Huldaste Fader.

If^Nteligeu hafwer den gkt>a och länge efter.sng.tade dagen upnm»
wkFt nit, p6 l;roiltc« mig wcderfars den lyckan, at fa almai.nc.igen
arC*Sr a daga lägga den stora och outs.igcliga wördnad, som i mit ,n-
-"^^ re box, för öett ömmaste vmwardnad, och obcstrifwcliga mänga
Walgerningar, (»ilfa min Huldaste S^tv alt ifrån min spadaste Ung.
dom mg lätic wedcrfaras. Jag finner min stuid sa mycket mera förö-
fat», når jag i Barnstig wördnad eftcrslnnar, det min Huldaste Fader ej
dragit det ringaste detanckandc, at ibland sä mänga £pj?on, hafwa all
omkostnad f_r min wälfard aldcles ofpard. Men ju mera jag detta öf«
werwägar, j« mectt stannar jag i en wördnadsfull förundran och häpen»
bet, och finner, at mm Penna är för matt, at halst någorlunda uttrycka
detta. Sillåten dcrför / min Huldaste Fader, at j«g f..r alt detta med stil.
la tigande uti et wördnadsfull hicrta bewara, och uptagcn detta ohyf.
fabe Pappers, tram , såsom en tolck af min barnsliga vch cutfageliga
»vördnad, samt såsom en frucht, ehuru gauffg omogen, af Eder ospinda
omkastnad. Jag stall häremot aldrjg underlata, at anropa den 21ldrahég.-
-(la och Nadigste GUDen, det .wärdes Han, af sin Omatcliga Näd ochSBarmhcrtighet, lata den Dagen sent upgä, pci hwilken jag, tillika med
dnöee mine käre Syston stola nödgas känna saknaden ef sl Hulda För,
äldrar, samt glöra mine tärc Föräldrars Gra'härs tid liufiig och ftll,
O^ allom til hjcrtiunerlig glädje och understöd; Under en sä hjertelig ön-
sian har jag äran at framhärda

Min huldaste Faders
<f.fcmju£ - lydigste Vo»

i döde.»
Gust. Fried. Wialenius,



I. 3. n.
Företal.

Et ädlaste af Guds, (ynligct Kreatur Men-
niffjan war i första början ffapad fullkommeligett, god, M) hade asiven utan stor möda (i.gäna pä
det, som henne kunde nödigt wara; men sedan

synden kom i Werlden, blef henne pälagt, at i sin Anietes-
swett förstaffa sig lifwets tarfwor; har altsä Gud ej lämnat
fine Gäfwor öpne för lam och vwälige Manniffjor, utan attsom et Fulck anwander flit och idoghet ; alt derefter blifwer det
fält och wälmäende. lämförer man et Land med et annat,
sä filmer man nogsamt, huru det ena, som af Naturen är
begäfwadt med ringa fördelar , uti makt och anseende ofta lik-som harffar öfwer det andra, hwilket Naturen Arlänt allehan-
da stora Förmoner, tjenlige.ej allenast tii Manniffjans nöd-
zvandighet, utan och til öfwerfiöd, at ät androm afiäta, hwih»
fet mer an mycket far tilffrifwas t

Hushällmngens bättre eller
sämre ffötzel; hwaraf nödwändigt föt/er, at en got>, idog och
forp&is Hashällning ar, näst Guds-fruktan och hans Väl-
signelse, en af de säkraste Grund-pelare til et Folcks siyrcka
vch wälmäga; hwilken sanning den dageliga Erfarenheten sä
wal fbm sjelfwa sunda Förnuftet marafalltöt bestyreka. Ty
betraktar man et Länt), uti hwilket Naturen hafwer nedsattA allehan-
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allehanda Mennistjom nyttig. Förmoner, «tom en förnuftig
Huö&äflnfag, sä ar det nästan Uti en Odemarek, hwarest all
ting ligga sä godt som i Linda. Hwad gagnade. Benägne
Läsare! et Land, om där ffulle fmnas rika -Silfwer-lärn-Grufwor, när de länmades fördolde uti lord.ncs-stjöte
i brist pä förständige Hnshällare, som med dem rätt on.avs
kunde? sannerligen cttéintét; således seer man, atbct härligaste
Landet, utom en försiktig Hushälning ar det ufiaste, til hwilc-
ken, sä framt den stall hinna komma til någon fullkommclig
högd, nödwandigt fordras, ibland annat, en tal-rck myckenhet
Znwänare, aldenstund en god Hushällning hafwer mänga, ia
nästan oräcfneliga, Hushälls, Närings-grenar; och ju fie-
re de aro, de§ fiere Inbyggare kan det Landet berömma sig
af, samt följakteligen detz mäktigare och rikare ar det samma;
men stall et Nlke kllnna underhälla en stor mängd af Under-
fatare, sä erfordras öertill, bland fiere Närings- fsng , i synner-
het Fabriquer* ®eflfé bidraga pä mångfaldigt (att fil et Lands
tillagande i rikedom, makt och wälmäende; och detta ar. Be-
nagne Läsare, som nägot utförligare, fast ganffa enfaldigt och
med en mindre öfwad Hand, i det följande stall afhandws,
hwarwid utbeder mig den Benägne Läsarens gunst, samt at
han läktes dessa'magra Nåder til det bästa uttyda, och taga
wiljan för fullbordan.

d***m»
§. *"<kHNEd Männistial. ar det annorlunda bestassadt , än med

S3IK ostjäliga Kreatur. Ty hon behöfwer nödwändigt,
w_Pe&J ,'^^ allenast taak, at bo inunder, utan fast mera
Kläder 'af ätstillige stag at ffyla sig med, att efter som nödtorf-
ten och Landets CUmac det fordra, med mängahanda andra
beqwämlig>.ter; nar twart emot ostjäliga Dmr alstras fram
hit i Werlden, försedde snart med de bästa kläder som de nä-

Sonfirt
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Zonsill kunna önsta sig; ty hwem ffufl. wäl kunna kläda och fö-
da dem sä wäl, som den Allwisa HimmcicnS Herre och all-
tings Skapare. Men betraktar man deremot en Manniffja,
fä synes hon ju wara Det uflaste Kreatur i Werlden : Hon ar
naken, hon ar kraft, awnlos, Jon ar Dag och Natt osä-
ker om sit Lif, med mera. Men thet som nu et ostjaligt
D>jur äger framför Männiffjan, erfätter Männiffjan dubbelt
genom bet, som hos henne finnes framför Kreaturen, nemligen
Förnuftets genom hwilket Gud hafwer gjordt henne, ej alle-
nast til en Herre öfwer all ting har pa jorden, utan och be-
_]tvämlig, at nyttja alt detta sig til godo. ' Sä nödige nu Klä-
derna aro för en Männiffja, til at betacka deh nakenhet och
bewara henne för kjöldens wäldfamhet, och altsä följakteligen
för et Nike, och sä nyttig hwarjehanda hälsosam maat, tjenli-
ga Huvs, med fi.re beqwämligheter aro för henne, afwen fanödwändige äro ock) Fabriqueme str henne ock) et Rike, sä wi-
da det är allom bekant, at Männiffjan hafwer sina masta
Kläder och andra ting, til sitt nöie och bcqwämlighet Ma-
nufatfurerne. Nu pä det oftflnåmbe Manufaäurernes Nytta
och nödwändighet uti et Land ma blifwa desto klarare, wit
jag fortetiöen och enfaldigt nägot nämna om den synnerliga
nytta, som handastögder funna tilffynda et samhälle; hwilketvh ar sä mycket nödigare at weta , som ganffa mänga inkast
af ätffilliga, i synnerhet af elacka Manniffjor och ilwiljare oftagjöres emot wära Oeconomiffa Inrättningar, hwilfa drefne
anten af enfaldighet, eller af andra förledde, eller och af nyhet
endast befiita sig om, at förstöra den allmänna .välmågan, och
intala andra, at wära författningar med Fabriquer, antingen
aldeles aro för oh ffadelige, och rätta källan och orsaken til
den dyrhet pä all ting, fom man nu öfweralt klagar vfwer,
eller ätminstone fora med sig ringa eller alsingen nytta.

MAnufAUunruz förse altfti \:mo landet med alt det, som
A2 mai
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inan nHdwllndigt til tfnnytta och beqwämllghet as Ma*.
,-^F/^.Waror tarsivar. Nar desse aro uti et Land wät och
wissigen irrrättöbe, funna bcfi Inbyggare deraf med beq^väm-
lighet hafwa alt hwad de bchöfwa, utan at wa?a nödsakade^
at anlita Utlänningen, och rikta Hönö; pung; twärtom, där
dcsie faknas, nödgas Inwänarena d^.geligeit wara i misttiing af
det, som de ffulle hafwa högst af nöden, ty utom desse bliftverManniffjans lefnad alt for ttjng och usel. Huru »feft ffulle
wi icke lefwa, om wi ffulle nödgas wara förutan åtstillige
handastögs Waror? Lätom oh allenast, at dock taga nägot e-
xempel, tilfe hnr.!dalU w-ivt lcfwcrne wore, om wi hade
inga Irar, Smfmé och Grytor. Pä hlvad fatt fflllle wi
wäl bärga ost i wär kalia Nord, nar wi ej finge Huvs at bo
utij wi kunde ju nästan ci på nägot satt förwara watt Lif förKjöld och Frost; wi ffulle mast förgås under bar Himmel 5
wi wore ej få lätt i ständ at förffaffa t otz någon wärma: wi
ffulle ofta ivara utsatte för hungers nod, få wida wi i brifl
pä ofwannämde redffap intet iltan mycken swärighet kunde för-
ffaffa off mat; ej eller kunde wi som wilde Djur åta af alle-
handa, som til Männiffjans föda fjmar, utan nägotr tillag-
ning ; fe. At flutet blcfwe detta , at wi wore mer elända an
ftm kon utsägas. Americanerne äro nog betydande exempel
härtil, de där uti Landffapet Quivira, stm ligger elnellan nya
MexicQ och ede obekaute Länder, aro så wilde, at de åta
Männiffjo-kjott. Ufi Landffapet Anlar. kfwev Folcket fom
Ivillt. D/ur irtaiT Ofmerhet och utan Kel'.°.ol.. Bybnert Geo-
x^/>^/> p. 394. Sedan Prof. Kalm i Tred/e Tom. öf des
Amer. Resa p. I. och siljande nämt om, at Missarna i
Norra Amenca för <^c>l.^^«i tid ci wetat af lem och des
Mta, fast lem-malm ftuis der i ymnogbet; lttan nöd-
gades i det ställe betjena sig af fjtvaf? Pemftibe/ stenbitar,
buffel* jfal/ Fcgel-och willa Djurs Är, Been-^stycken och

annat
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annat dylikt,, til 3)xar, Knifwar och annan

e
nödig redffap,

hwarigenom 'deras lefnad war mycket ufel, säger han p. 7.
efter det han bcffrifwit en del af sådana deras eländiga wärck-
lyg: si sådana woro lnckiZnernlz fordna wärcktyg, och den
nytta de, gjorde af dem, innan Europeeme kommo hit, och
innan de singo weta Järnets nytta.— De futo och bodde på
sielfwa lem - grufwan , och gingo ändock ofta långa wägar,
at förffaffa sig en fädan itfef Sten-yxa och Sten-fnif- med
ben de dock aldrig kunde fälla omkull nägot tjockt trä, swårli-
gen hugga af et smalt: ci utgrafwa trä: ci gjora hundrade
delen af det, bwartil wi behändigt kunna bruka wära Järn-
yxar. Man fer der p. 3. hwad obesirifweligit arbete de hade,
at med sådana Sten -yxor g.ora sig ci. Båt. Wi hafwa iv
af fiere Nese-beffrifningar, at de Willa i de warmaste delar
af Amerwa gofwo stora Gullstycken för en Spegel eller annan
dem mycket nödig Fabricjue -wahra. Af prof Kalms Arne,-.
Nesa Tom. 2. p. 473. ser man; at en indian gifwit en stor
Oo for et.var ©laé- for den ftar nytta, han fåg sig på
fin höga Ålder af dem hafwa. Wi fatta ofta ringa eller in-
tet warde pä nägot wärcktyg eller annan Fabrique-wahra, e-
medan den är fä allmän ; riten om wi moget eftcrtäncka, hwad stor
olägmhet, ja ffada, wi ofta ffulle raka uti, om wi ffulle wa-
ra den aldcles förlustige, få finne wi straxt huru högt dock en
fädan med ffjal bör (fattas. Wi wela än förklara detta wi-
dare med et eller annat exempel. Boktryckare Konsten och den
nytta man deraf hafwer är sä stor, at den af min matta Fjä-
der ej bcffrffwas kan; ty det är ju klart, at om denna Kon-
sten ej wore upfnnnen, ft ffulle wi famla i yttersta moreken
om otaliga högstnödw.ndiga ting: wi wiste ci af wära Förfa-
deré Bedrifter och theras meningar om atfflllige saker, wldare
än det wi genom munteliga berättelser af wära första Föräl-
drar arst hade, hwilket, som l^m.. crefcic eundo, och twärt

Az om
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om i tidsens längd utplånas det masta, wore dels tiloft och
förfalsiadt, dels och aldelcs förunnstat eller hwarjehanda förän-
dringar underkastad! : dä ffulle alle Wettenffapcr mast ligga i
linda, tfieö

t fiere olagenheter. W<d upräcknandet med få Ord
af ofwannäinde tings stora nytta och/Förmoner,

t
som de et

Rike tilffynda, kan jag ci fogeligen förbigä at nämna något
ont £>en stora fördel, sm et Land af Skjepps-och Båt-bog-
gerie kan sig försäkra; wi få föra denna fonftcn hit. Wi.
man taga denna faten allenast nägot litet i öfwerwägande,
stall det, som sagt är, snart blifwa klart; ty uti hwad för e-
lånde ffulle icke et Land, som med många större och mindre
Watn wore omgifroit ock genombrutit, swafwa,om det ej fin-
ge ifrån andra Länder förstaffa sig det, fom nödigt wore, och
däremot afiäta åt andra det, som kunde finnas til ymniahet
hemma i Landet; til exempel: det ar ju bekant, huru nödig
Wahra Salt är för tvärt kjära Fädernesland, och huru elän-
digt tvärt (eftoerne wore, ont wi i brist pä Skjepp nödgades
wara i mistning af det samma- Handelen fom ar lifwet forrörelsen uti et samhälle, kan, när inga Fabriquer äro at tilgä,
ej åstadkomma någon ntärckelig wärckan; således blifwa Fa-
briqueme oupodlade och förqwafde, när i brist på umgänge
med andra Nationer, sådane som med dem kunde komma til
rätta inga wore tilfinnande , och afsättningen åt andra Länder
afsturen; i anseende hwartil samfundet (fulle blihva ganffa u-
selt och etänbigt. Och om et så belägit samhälle, som förr
nämt ar, (fall funna wara säkert och i stånd, at förswara sig
emot Utlänffa machters anfall, så fordras nödwandigt en an*
feenlig myckenhet Krigs -folck ej allenast til Lands, utan och til
Watn, pwavtil lita nödwändige Skjepo^och Krigs, flåttor ä-
ro oumgångelige, at jag ej må beswära ben ©unfkige Läsaren
med widlyftigare afhandling härom; efter Det af sig sielft och
af dageliga erfarenheten ar alt för klart* Hwad nytta Krutet
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ok tilffyndar, kan knapt beffrifwas; ty utom betta wore tvi
ofta ci säkre för andras infall uti wårt Land, och oförmögne
at stå emot dem , ej eller kunde tvi få b. qwämt färdas trygga förBjörnar, Wargar och fiere fllfe wilde Djur: intet eller wore
wi i

estånd at med annat, få behändigt fålla så mänga, så wäl,
tll föda, som kläder, ost gansta nöd-ge tvilde ffogs Djur och
Foglar, som meö Lod och Krut. Utom detta haftve wi af fö,
renamde Krut en gansta stor ni)tta.nti Bergs-sprengandet; ty
derigenom förffaffas icke allenast nödige och beqwämlige stenar
til Stenhus -byggnaber, ufatr ock stenarne på Landswäaarne
och fiere sädana ställen, blifwa^ medelst detta utur wägen roigde,
famt följachteligen berörbe Wägar bragte i stånb, at med be-
qwämlighet, ifrån ben ena til ben andra örten, igenom resas,
hwar utom många ölägenheter wore at befara. Men at up-
räckna alla de stora nyttor, fom desse förenämnde, femte fler., til-
ffynda et 9\ife, tillåter hwarcken tid eller insigt str mig, fom
ej hunnit til någon mognad i dessa faker. utan det jag hit in-
tils med få Ord rört om, har jag anfört allenast til den än-
dan, at desto klarare wisa, hwad för en oumgängelig fetf det
av, at Handqsiögderna uti et Land blifivct på Det flitigaste it>-
fade, och til all gjorlig hvgd bragte, hwilket äfwen bättre fram.
stall wibare afbanblaé eoch bestyrekas. Den fom wil endast
kasta någorlunda upmärcksamma z^gon på de Länder, der
Handaflögder och Fabr.q_.er ligget i alt lägerwall och wan-
hafb, stall straxt utan mödosamt omhugsande ftnna, i hwad
stor uselhet och elände Inwånarena derstädes tilbriliga deras
tiD, så at Det nästan tyckes, som de endast wore halsiva Man-
niffjor, emedan deras Lefnad ej ar stort bättre och ffild från de
offäliga Kreaturs, (grönländare, Samoieder, en del Taca<-
rer, åtstilliga Indianer i Norm America, ttoccentoccerne,
Willetrne i nova ttoliandlil mot Södra Polen, utom en
myckenhet andra Folck-stag, funnit ticna oh til exempel.

§. 2. Se-
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§. 2.

fflSJ^ban sag i föregående §. biidit tli, at bewisit Handa-«H^ stögdernas nytta, af den stora ustlhet oj utom demD^ sttllle förestå , wil jag uti denna §. i mögeligaste fårthet
bewisa, det be ej allenast qwarhalla i bandet manZa
penningar, som annars stulle ga til Utlänningen för
sådana nödiga tDabroc, utan ock da be åvo vcål inrät-
tade och komma til ndgon l)ögd, draga de penningar,
in i bandet uti stor myckenhet, hwilket Erfarenheten al*
drabäst fan uplofa. Exempel här uppå hafwa wi uti Konun-
gen i Sardinien, hnjilken bevåttas stola funna årligen utföra
utur fitt lilla _£)ertigbomttte Savoyen Silcke til 7600000 iöo*
lers warbe, som är en wacker inkomst för Landet. Se SAhn*
den falas Patria. p. 40. och 41. Anda til 2ir 1424. sålde
Engelsmännerne all fin Ull til l^i.X^^i^(;>.ii?.l_ , ock) tog© Detfföre Kläde i betalning tilbata; och der deras Ull ej räkte til,
at betala det Kläde de togo, som dock war tilwärckat af deras
egit Lands Afwel, ersattes det genom Penningar; men sedan
gorstarne och Oftverhets-persvnerne i riandem nch Brabant
började belägga Manufaaurifterne med för dryga utlagor, och
på et och annat sätt inffränka deras frchct, twang nöbcn dem',
at flytta ur Landet, då en del togo wagen til England» här
funno de större stygd och^stydd; och af dem lärde Engelfmän-
reme, at satta rätt wärde på deras egen Ull: Vlle-^abll.
quer uprättctdes i myckenhet hos dem;- de Penning.-ström-
mar, fem förut utflutit ur Landet för hwar ehanda Kläden och
bölift, ftodnadc ej allenast af, utan blefwe wissigen så wän-
de, at de fiöto tilbaka in i Landet , förandes med sigandra Län-
ders Penningar för utffeppabe Knuffa Kläden. LriZi-mc!
har altså nu ej allenast til öfwerfiöd så mycket utwäiDt Kläde
det flelf behofrcer, utan Detta Kläde föres nästan til alla
Werldenes kanter, der Det med begjär kjöpes, och Ärligen

brin-
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bringar otroliga Penninge,f ammor tilbaka til England.bibragandef.
nu desse Ille-sabrxzuer mer än mycket til den förnndwnb war-
da makt och siyrcka, och de ganffa stora Pennince-capiraler,
fom detta tflite äger, och hwaraf det ofta rundel meddelar
til des förbunds förwanter , ej sällan androm t.l förfång och
ffada. Dcsse EngeismännrrnZ^ wisa inrättningar, at genom
Fsbr.quer indraga Penningar i Larbct, bestyreker wldare Herr
t^ö'» tneb en annan gren af deras Fabriquer uti sitt Tal
hållit för Koncsl. Wett.nffars Academitn Den _.& Apr. ijfo
d.iresi han p. 9. berättar, at England allenast genom Järn-
förädlingen årligen winner 2424 Millioner Dal. Koppm.t.
När nu England, som af Naturen ar så gedt fom alsintet
begåfwctdt med denna Malmen, utan nödgas taga den masta,
i synnerhet den utwaldaste, ft ut andra Länder, och enkanner-
ligen från Swenge, forssaffar sig dock fS otroliga Pelmin-
gar derigenom; hwad (fulle icke då wårt fare Faderneefand,som Naturen fram för andra nationer härmed rikeligeu ny-
fylt, funna inbringa för ohörda summor härigenom, om denna
Konsten (fulle bringas til all gjörlig högd? När Regeringen
vch de förnämsta och Lärdaste Män uti Irland heaynte wib
början af Är 1737. med nitista och upmärcksamnta Ögon ult-
dersöka Hushållningens tilstånd der i Landet, nödgades de med
grämelse finna, at ifrån dem utgick årligen til Främmande öft
wer 700000. Pund Sterling (et pnnd stcrling gjöt- ungdfär 8
Plåtar eller 48. Dal. Koppm:t). för sådane Persedlar, stm ds
i deras egit Land helt lått fmide frambringa och tiltvärcka,
waranbeö häraf största delen fåt»ctnt, som bestod i Fabrkerade-
s£al)VQV, eller åtminstone borde ibland och under Fabriquer
ych Manufaaurer föras; detta gaf anledning til de bekanta
ganffa hätosamma och mer än berömlige steg , som fedan nästan
ärligen äro der gjorde til det Landets uphjelpande, hwarigenom
ck> ajtoöfemmit, at ej alieliast de redan funna Mfwa tilräckeli-

B gen.
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xen, af egen tilwarckning hafwa en myckenhet Wahror, bent de
förut- nödgades kjöpa af lttlanliingm, utan de forsända ock nu
ittfftiliga saker Utomlands, och derigenom indraga Penningar,
dem be dock några ar förut nédgabcö från främmande sig til-
handla. De hafroa, tillika med sina Grannar och medlemmat
i samma Regerings-kropp, Engeismännerne». funnit högstnö-
digt, at hasta med alla wisa anjwlter och förfatningar, at i tid
mota et ondt, som hotade, at innan kort gjora dem alla til
Tiggare, eltee ock aiDeies i grund mdsancka deras både Ne-
<zerings-och Hushållnings Skepp: de l)af\va förnuftigt trodt,
at et Land, som således haltdlar och utan eftertancka låter si-
na redbara medel och .effetfer utgå til fremmande Nationer
för deras flycktiga och dyrt stegrade Wahror, må billigt anses
fom et i wlda Haswet med smått läck seglande Skjepp: man
må pumpa och giöra hwad anstalts man någonsin wil, blif-
wer ej lacket i ratta t tid ståppabt, få sinnker Skeppet ändå
bort i Haffens-bjup, se z/^»,^»/ manttf Spegel p. 85. 2(t
desse aro omistelige för ett Riks-kropp, hafwer Rpffe liciM>
» n PETTER den strste wäl funnit, båyfiati fafom en stor-
€nn>&lÖs Herre begaf sig at incognita lika som en c

Pnvac
Person igenomresa en god del af Europa", at erfara,, lära och
inhämta nyttan af allehanda Slogder och Närings Wetten-
ffaper, som■ bruketig*' wore bland de anhe^^ligaste Nationer
vch det så oförtrutet., at han föraktade sin storhet så oldeles,ctt
han ock ej räcknade for flarn, at med egna Händer arbeta i
Ztffillige Handteringar, särdeles t Sfjepps-byggerie, säger £**
Under uti sin 3aw_ parrlH pag 41. 42. Men jag behöfwer
ej gå öfwer Uån eftter Watn: man finner nogsamt exempel

tntppå Hemma Jos of. . At Fabriquer_.es - eller Manufatfu--
rerneK idkande qwarhåller en otrolig Bumma Penningar,, fom.
ffulle gå årligen tttur Landet, och foljaktvligen Rikets Makt för-
Ninffas, det fart utan. möda stutos af Bergmännernes Tal tit

Drott-
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Drottning DI.KISA ELEONORA at på so. Ar fclifwit ta-
git af Fablu-gruftva ioooooo Sfeppunb Koppar, hwilken
grufweliga Summa dock ntästendelen som en Ström hastade u-
tur Landet til Utlänningen för hwarjehanda Kram-wahror, e-
tt.e&ati så godt som inga Fabriquer ännu då woro hos otz ilt-
tåttaDe. För 30. elle. 40. §tr tilbata war tilftånDet hos oj?
fåDawt, at måst alt, l)waD malt såg i en Köpmans Q3od, war
sådant, fom alt fontmit in från Utlänningen, som KiaDe, Kat-
tuner, Silke, »fattat, peruquer, Mossor, (Strumpor, Skoor,
Handffar, ntcb et ord: alt l)waD en klädde sig med ftån Huf-
it>ub til Fotablab, utom en myckenhet annan fåfänga, gmn-
låt, och troöjfcu), at jag så må fallat, emedan det lika som
förfjusade Folcket, at tycka om det, ehuru tofogt det war, och
trollade Pennjngen ur Landet: Hade Fabriquer hos oh då
tilräckeligm och wisiigen warit inrättade, och wår fvrdersivade
och otz ruinerande fntaf för alt hwad utlmifftär, warit bär-
ta, så habe ofwannamde och fiere Landets härliga Prgdutfer
til största delen än wavit i Rif qware: Det war ock ej Den.
t.den at undret, at i England, ttolland, och annorstädes hos
Utlänningarne man fick fe mångfalt mera Swenfft Mynt. än i
fjdftva Swerige. GUD i Himmeien beware, at nZgon ben*
na tiDen stulle kunna eller få trolla på of? en så forwänd cch
onaturlig smak för en eller flera onyttiga utlänffa Wahror, at
med sanning om otz ffulle funna säjas, det man ännu i desse
Dagar ser hos Utlänningen mera Owenfft Mynt, ät. hos osi,
och at Plåten och Slanten näppeligen förr hinner från wårt
Mynthus, innan han genom förborgade wägar letar sig fil
Utlänningen: ty ffedde det, så^ måste jag beklaga, at en alt
för olyckelig Magnet kommit i farb meb wöra Penningar, den
Åtminstone Herrar Pnyllci ännu ci bejrrifwit; önsteligt wore
då, at nitgon kunde uptäcka något medel, at förstora
deg Actraåion* $achmamfon säger i jtna Arean* Oec. <Sz

B2 corcm.
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comm. p. 25f. Swmg.' Ar 1726. tog af Utlänningen for
mer art for 35Q002V Dal. ©i.f:mt af ManufaAur-rotthver,som Hemma hos ost klwnat tiiwarckaé. /^a«.^^ berättar, at
Swer ge ärligen, timan wra egna Fabriqoeri rätta inråttan-
de , måst låta gå tzr Riket 20. Tunnor Gnld for Utlästa in-
föra Wlhror, hwilken Lummz dock för Mannfaåuurne.;
tiltagande ffull nu,G!lDi låf,ar otroligen förminstad. Det är
lätt at fi.ua lwad otroliga Penningar årligen utgå inalles,
när for bara Paoper 70500 Riksdaler för några Ar tilbaka
ilrligen från Sw.r.ge wandrat til Utlänningen, där dock Ge-
nna af sina lsO Pappers Qwantar f.r årligen 900000 Rtfé-
baUt/ft Bd»bm*mf. arean. p. 2sl. soml ge undra d^rföre ej o-
fcilligt, buru det warit g'oriigitv at wårt käre Sw^rige kulmat
b ft enSfnfwerafP.nmitgitir qwar,när det st ifrigt vmt efterll länffa Mthror,' och wämjats wid, eller ock på det ofor-slvar^aastx' wanff>ott sit egit och de Natursens-ffatter den mil-
de Skaparen i des ffote nedlagt. Men wi hafwe, GUDi
låf, ej mera så stor orlaf,at klaga härofwer, som i fonta Da-
gar, ty den synnerligt omsorg, fom Rffens Hoglåfl. Stait-
der gsordt i sednare nder, har märckcligen minffat denna Ri-
kets Handels_ Bafance. Ncksens Ständers Secreta Manuf.
Depuration Ar 1747. benittar följande: tilwercknings fumman
af de Rikets _v__,n_>k2Kurer, som höra lutder Hallmttente, se-ian ulfimo Juni. 1742. til ultimum Janii 1746., rch således pH
4. Ars tiD, bestiger 79. Tumtor ©ull, och tyo%. Dal.
Silfmt; och nar man drager daraf det högsta man fan,
nemligen en tredjed.l for ru^imaferkn; så blifwer Rikets na-
tionella besparing på 4 Urs tid 53. Tunnor Gull och 6737. SMf.
Silfmtf, som kunna attfees för et behållit Capical i fKifet.
M*nuf. Dep. betänck. 0. 12. 13. Så fägnande fom detta e-
xempel är för Riket; 'så gädande ftnnei der ock uti Rckfens
Ständers Manuf. Qepuc. Ar 1756. därest Orden så ljuda:

©et
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Det som Fahriquerne sedan iysh Ars borian intil 17^4. §lrs
siut kastat af sig, llfgjor en Bumwa af 12. Millioner, 632406.
Dal. 5.1.m.., elicr nägot oswer 126. Tunnor ©ull, hwaru-
tas då en fjerdedel aidrageé för hwad fom til.u6imateriene
inkjöpande utg-dt, Återstår en nationell besparing af 94* Tun-
nor Gull, 74304. Dal. samma Mynt; eller om en Md) del
indrages, återstår 84. Tunnor Gnid , 2.604. Dal. Silsmt och
så bes på try Ars tld 12. Tm-nor Gnlls större befrarning, a»
O^lucation^n wid sidsthållne Riksdag tvist hafwa på zl £.*
je^ont några Fabriquers ilträttningar Rfet tll godo kommit.
Manuf. I)^p betfatf. p. 48. 49. Denna sanningen, ot Ma-
ruf3<s.u.s.r.e så qwarhälla Penningar i Rifct bckräftes widare
utaf H l'rätterncs Stämpel-bok, af hwilken man {inner, at i
Slocklolm Ar 1752. war tilwårckadt for 240634^. Dal. »3.fcreSiif:ait;od; Ur I*^3. för 2^7!94^. Dal. 2?. Öre famma
Mynt, fom for tu Ar i en Stad gjor nästan 4g. Tunnor
Gull, hwilket kan fecö uti saUndtn Cal wid prafld. afiägg.
p 11. Härwid märkes, at uti det, som nu anfordt blif-
lvit bi\De ur Manuf. Dep. betänckanbe, samt i Herr taUnatrs
Tal, om Det, som i Swerige nu tilwarckas, är ej uptagit,
htvaö Penningar gettorn Såcfer-bruk, Tobaks-och åtffiilige
andra antager Hc. kommit at stadna qtvar^i Landet, och ejsom förr utöms 06) siosas til at wisa wår ödmjuka tjenst och
tilgifwenhet för den kära Utlänningen; utan endast sådana til-
werckningar, som hora under HaDratterne. k^ngelffa Negartts
Tröjor fördes fordom nog in, såldes här til 4?. a 60. Dal.
Kopp:mt stycket; men fedan denne kawiczue hos otz bl<f inrät-
tctb, och wahrat i siem Ar, samt kommit i Det tilstånd, at pH
120. Wässtolar 24000. Tröjor årfigen tilwarckas, har man i-
bland kunnat sala dem til 12. a 14. £)af. stncket, utfändt en
myckenhtt tit Utlänningen, och tilffyndat Riket dcngenom en
örlig besparing af 20000aDal. Kopp:mt, fom på 40. Ar

V 3 gjör
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'glor en lumma af 8000000 Dal. _£opp:mt, eller 26. Tnn-
nor ©Ull, OCh 66666^ Dal. Silfnnt: 3emf. Hamrem H/^.
vuf. öpeg. p. i4r. 142. At altså Handastögderne icke alle-
nast qwarhålla uti Samhället stora Penningar) utan ock indra-
ga anseenliga lummor, hoppas jag af föregåettde nogsa-nt
funna inhämtas, hwarföre jag ock haller for onödigt, at .vid-
lyftigare bestyreka denna Samtingen , så wida den af Erfa-
renheten jå wäl, som Wtttre Mans witsorb nog besannas.
For tidsens forthet, och den myckna trängsel, fom nu har är
på Trycket, nödgas jag mot ntin wtlia stadna nästan i ffelf-
wa början af betta mit ringa Arbete; och upff/uta med bet
vftiga til et annat tilfäUe, om den Högsta så behagar, htvllc-

kom allena ware man.
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