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Inbyggare woro fåä, och i fitt natur-■De aldra förlta tider, då vrärt jorda-
klots Inbyggare vvoro fåä, och i frtt natur-
liga tilftånd, ärkande de ingen, utom ef
högre Wäfende, för öfwer Herre, wid de
tings nyttjande , fom naturen jielfmant

framalftrade. 'Deras endafte omforg, utom deras fiäls
fkötfel, war, ar uptänka det, fom nödtorften kräfde.
Genom rön och förlök, fom war hushålning ti] mårkelig
och känbar foada, tör hända til en ftor del än äro osf
obekanta, fKulle fkadeliga och förgiftiga wäxter åtikil-
jas från hälfofamma och nyttiga. Men få fnart menni-
fkorne afweko från detta menlöfa lefnadsfättet, och be-
hofwet b!ef ftörre än fielfwa förrådet; få fick detta fam-
ägande wäldet ände* De mindre famhällen, iom under
utwidgandet, flogo ned faftare pålar, och inKrächratle
fig landsftyckexj, fingo låf, at med ftörre upmärkfamher,
fäfta fin eftertänka på det, fom fodrade någon konft och
ftörre förändring. Hade icke oenigheten, fom war er fka-
deligit fofter af begreppens och omdömmens fkil/aktig-
het om färfkilta föremålen, mellan kommit och fkildt in-
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wånarena i flere flockar, få hade intet fä många oredor
oroat dewa cidehwarf. Ty några, fom enligit natu-
rens lagar, wille lämna näftan en orubbad befitning, i
des rättigheters åtniutande, woro omtänkta, ac endaft
på låfligit och anftändigt fatt, genom arbete, möda och
befwär, förfkaffa fig ägande wäldet, hwars fölgd år nyt-
tiande rättigheten, af det de behöfde til fina tarfwors
motande. Andre åter, fom mera wanflägtades och wil-
le på et för dem behändigare fatt, komma til wälftånd
och förmögenhet, uptänkte en genwäg ftridande fnörräft
mot Guds och naturens lagar. Våld, öfwerdåd, fwek
och lift war ftelfwa förwärfnings fättet, at hinna til rå-
gande wäldet af det, de förre (ät dyrt nog förfkaffa fig.*

En få fkiljachtig hushålning kunde nu ei annat föda
af fig, än ofäkerhet. Denna oläkerlieten, at förtiga an-
dre bewekande fkiäl, gaf anledning til högfta wäldets
inrätning. Ty de fmå famhällen, fom ftyrdes genom
husfadrens ordnings förwaltning, blefwo warfe, ac de
incet kunde utreda fig, utan endaft genom fammanfogael
ftyrcka och gemenfam hielp, utur det fwåra förtryk och
de mångfaldiga torfcer, fom tillika med mennifko fläg-
tQt föröktes. Kommo de alffå öfwerens, at famfält o(\
werlägga om fina angelägenheter, och med förenade kraf-
ter arbeta på gemenfam walgång, på det alla tryckande
fwårigheter måtte öfwerwinnas. Men fom et fådanc för-
ökt famhälle intet kunde hafwa beftånd, utan ordning,
ordningen intec utan ftyrfel, ftyrfel intet utan rättighet '*magt och myndighet, at ftyra den förenade menighetens
fria handlingar, til menighetens almänna bäfta; få «p»
drogs högfta wäldet, under betingande af gemenfamma
wälfärdens befordran, åt den eller dem, fom menighet
ten anfåg för fkickeligaft och myndigaft därtil, Hwar-
emot menigheten 'afiUädde iig den naturliga frihetens rät-
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tighettr, hwilka» fammanfkot updrogs Öfwerheten. För-
byttes altfå genom tidernas omfluften det naturliga i et
borgerligic tilftånd. Hwaruti högftrådande Magten å-
ligger, enliglt det förbund, fom mellan den befallande
och lydande ingångit är, at pröfwa och anordna de me-
del, genom hwilka famhället kan komma til rikedom
och magt innom fig, famt i anfeende til grannarna, til
tryghet och ftyrka. Skal nu detta vinnas, få bör högfta
Öfwerheten, i kraft af lagftiftande Magten, utge fåda-
ne lagar och förordningar, genom hwilka en och hwar af
de lydande förpjigtae, at idka det indrägtigafte närings
fatt, och at nyttia fin ägendom på fådant fatt, at intet
något inbråt göres i famfundets gemenfamma fälhet» be-
främjande. Sedermera bör utmätande Magten bringa
dem til alman efterlefnad. Kommer det altfå endaft an,
wid hufhålnings - ftyrelfen , på fielfwa ordningswårket
wid närings medlens förkåfrande och nyttiande. Men
wåra tarfwor äro få widfträckta, at et famhälles egic
land, ei förmår altid käfta från fig alt det, fom fordras
fil deras motande och hämmande. Bör altfå det ena ri-
ket underftödias af det andra, genom handel, fom fät-
ter landets egna alfter i rörelfe, dem med landets winfl
förädlade til Utlänningen förfälger, och deras affätning
befordrar, famt införilar alla oumbärliga waror och för-
nödenheter, jämte rå ämnen, fom äro nödiga til manufa-
kturer och handtwärkerier, på det penningen, fom geer
famhället lif och ftyrcka, intet måtte från landet utfkep-
pas» Är twärtom införflen ftörre än utförflen, få utmärc-
ker det famhällets fwaga och aftagande. At nu hande-
len måtte ftällas på god fot, och des fäkerhet med god
ordning winnas, famt et fkadeligt kladdande med nä-
ringsmedlen undwikas, är nödigt, at den bindes wid
Städerne, hwareft Annes et tilräckeligit artfal af förmö-
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git folk, fora kunna förfee landtmannen iv.ed nödiga
tarfwor mot landtmanna waror, dem de mångfaldigt för-
ädlade bringa til'långt högre wärde; och altfå af Ut-
länningen indraga en mångdubbelt förökt winft, När
handlande hafwa detta til ögnamärke, och därjämte win-
lägga fig om nyttiga wärks anlägning, famt tillika be-
freda inh^mlka flögder, genom warornes obehindrade
affätning, at de intet^råKa i wanprijs, gnnom hinder u-
ti förfälgningen fom förqwäfjer deras tilwärkning; få
måfte en tilräckelig affätning, göra inbyggarena upmärk-
famma och idoga, at nytcia til landets fördel, de rika
fkatter, fom Förfynen nedfat i alla 3:ne naturens riken,
Idogheten uptäncker konfter, och förbätrar handa/lög-
derne, hwarigenom inbyggarera blifwa förftåndigare, me-
ra belefwade och åhågade, cm ået almänna bäftas be-
främjande. Konfter qwaihålla penningen i landet, och
indraga muften och märgen af Utlänningen , fom gör in-
byggarena förmögna, och högftrådande Magten mägtig i
Krig och fred, En tilräckelig uckomft föröker, inbyggarena,
och förmögenheten inlåckar utlänningen,fem för en känbar
penningebrift och annan förtrycK, nödfakas öfwergifwa
fin egen fädernesbygd, och för Utlänningen uptånka de
fördelachtigafte handalag, wid ilögders tilwärkning. Sät-
ter altfå en indrägtig handel invånarens i välmåga , ftyr-
ka och anfeende. Hwilckét äfwen de älfta tiders min-
nesmärken, jämte handefs hiftorieh, befanna. Ty cm man
underföker hwart tide hwarfs handels hiftoria färfkiljl;
få ssnner man, at det fnmhrllet, fom fat fig til en ge-
menfam handelsman för fielä werlden, warit ägare af den
rikedom, fom naturen tildelat hwar landsort, och at de
öfrioe famhällen, hwilka anfet för en iynnerlig förmån*,
at i egen hamn få färdigt af utlänningen alla fina förnö-
denheter, warit allena!) inbärgare af landefs produKer,
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dem de genaft aft-imnat til utlänningen, och federmera
famma waror uparbetada och förädlada mångfalt dyrare
inlöft. Hanfe- Städerna, Holland , Ängland ,at förtiga
ft-era , kunna hä^af wara tydeliga exempel. Om wi alt
dårföre fkola wara lyckeliga i wår handel med Urlän*
ningen, är nödigt, ar et granlaga opieende hålles öfwer
ordningswärcketj Städer anläggas til et tilräckeligit antal,
och de beqwämligafte famt fundafte lägen utfees därril.
Men fom det fordras en ftor förfigtighet, wid få ftora
wärks anlagning, hwarwid möta ftora fwåricheter, fom
ofta göra til intet de hälfofarnrnafte förfatnmoar, få framt
icke ec llikt företagande underftödies af rienligaftemedel
och hielpredor; iå har ämnets wigt och wärde format mig,
at fram för andre ämnen, yttra mina omogna och enfal-
diga tankar öfwer denna frågan, Rvid bör i acbt-
tagts v/^ tn Stads anlAgning? då jag är finnad, at i dags-
liufet ufgifwa mit andra Academifka fniiles fofter. Meft
emedan mina fnäfwa wilkor och min kringfKurna tid,
pålägga mig den mögeligafte korchet, få är mig lilfällét
betagit, at omftändeligare utreda närwarande ämne; för-
modar därföre , at den G. L. detta menlöfa tidsfördrif,
gunft-benägit efter wanligheren anfeer, och med en gyn-
nande hand

5.l.
§.l.

Ul^gen förnuftigare tanka Kan upftiga hos menifkan änINge*n förnuftigare tanka Kan upftiga hos menifkan än
den, at ändamålet, innan någon gärning företages,

-» noga öfwerwägas , fornt rienligafte medel utftakas och
lämpas fil des ärhållande. Kommer altfå wid en Stads
anlagning, förft at underfökas, huru wida det med den
ämnade Staden påfyftade ändamålet ftår at winnas, i et
fådant eller annat läge. Städer upbyggas, anten at be-
fordra i landet nödwåndiga och nyttiga ilögders tilwäxr,
och idka hadelen, eller ock at fatta fig, under påkom-
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mande fientligheter i förfwars ftånd , mot en infallande
fiende. De Städer åter, fom hafwa handelen til fit ögna-
mål, äro ämnade, anten til ut-eller in-rikes handel, el-
ler få kallade Stapel-oth up-Städer. Af fielfwa hufwud
afligten med den ämnade Staden, kan altfå fäkert.flutas,
at: en annan belägenhet fordra de handels Städer, fom
befordra en jämn penninge rörelfe in i landet, och tie-
na til landtmanna warors omkringfpridande, en annan
åter de handels Städer, fom åro inrättade, at. hålla,
wår handel i jämwigt med utlänningen , och kallas
fiö-eller ftapel,-Städer. 1 fölge hwarå, jag delar de om-
ftändigheter, fom böra i achttagas wid fielfwa belägenhe-
tens utfeende til en Stad, dels i fådana, fom äro alla
Städer gemenfamma, dels och i fådana, fom i fynnerhet
komma at lämpas til hwar Stad, Til de förra räcknas
förft ortens fundhet och behaglighet. Luften, fom är diu-
rens element, och hwilcken de famma kunna få litet um-
bära, fom fifken watnet, har den intryk på hälfan» at
när han är tilräckeligen fpänftig, och altfå tienlig til
ändandet, famt intet upfyld med fkadeliga och förgiffiga
dunfter , hela naturen uplifwas af henne. Men åge* in-
tet luften fin tilräckeliga fpänftighet, fin tiJbörliga tyngd
pch tryckande kraft pä kroppen, famt är förgiftad med
allehanda fkadeliga particlar, iå hotas mennifkan hwart
cgnableK med åtfkilliga fwåra fiukdpmar, fom ofta öde-,
lägga Städer och landikaper, hwarom , osf naturkunnog»
heten, och ärfarenheten -öfwertyga. Så kärt det nu är,
at i en fund kröp,: äga en munter fiäl; få angelägit är
det ock, at, i anfeende til denna delen, utiee tienliga
platfer til boning, och at wårda om luftens renhållning.
Eöra altfå Städer anläggas, intet på watu-buliga och fu4
ra ftällen, mycket mindre i kärr och moras, fom kafié
ftundeligen från fig en otrolig myckenhet af förgiftiga

delar
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delar, famt medelft de flychtige delars updriifwande, för-
ordfak a en fkadelig ånga och qwalma, famt en mycket
oroande imma, 'hwarom äfwen fomliga delar af denna
Åbo ftad nogfamt wkna. Utan böra de , för beqwäm-
Jighetens och behagelighetens fkull, anläggas : på en jämn
eller ock litet unhögd, och för hålfan, pä eii torr mark,
til hwilcken ei något Kärr tilftöter; ty då blir Staden
fäker och fri för de anförda olägenheten Sandiga'or-
ter, eller en grund med fand utblandad, 'hafwa i alla
tider blifwit hålne mycket hälfofarnme. Man har på en
tårrare ort tilfälle, at ssi goda k-allrar, hwilket ar för
en Srad af en ganfka ftor nödwändigliet, fom på fum-
pige och lägrevbelägne ftällen icke la wäl låter göra
fig; hufen äro på fumpige ftällen mera underkaftade rö-
ta; at förtiga andra mängfalliga ölägenheter. Men om
ei tienligare och beqwåmligare läge kunde finnas, eller
ock- om famhället fkulle tilfkyndas därigenom någon fär-
deles fördel, få bör plan anten igenfyllas, eller, ock
vvatnet wäl uttappas , genom goda pumpwärk eller-watu*
ledningar, fom i det fallet fkulle tilfkynda en ftör be-
qwämlighet, wid warornes ut-och in-förilande. Marr
kunde ock förut af förfarenheten göra fig underrättad,
om på den ort, man tänkte anlägga en ny Stad^ det
förr där boende folket altid haft en god hälfa, fe- fri-
fka ut, och gemenlkgen komma til en hög ålder; eUer
©ek twärtom. Nu måfte jag i tid mota et inkaft, fom
mot mig Kan göras. Man fager: fäftnings och förfwats-
wärk anläggas ju til'den ändan, at- affkära " paffet för
ca infallande fiende, eller ock ar »fåjrkunde förfwara fig}
mot en hel Krigs här. Ju fördelachtigare läge den be-
lagrade nu äger, ju lyckligare rnotftånd kan han göra;
kunna och böra altfå förfwarswärk i anläggas wid de
aidra .futapi^afte kärr < och moras, hwareft fienden har
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magta fwårt, öm iche omögeligit, at med en Normande
hand, angripa Staden; ty där kunna inga löpgrafwar,
med meta, inrättas. Men häremot fwares, at et fådant
fällnings wärk, äfwen få lätt, om icke lättare, af fien-
den intages, än det, fom är belägit på en jämn och
torr plan, hwareft inga berg eller backor tilftöta, iom
fienden til betäckning nyttiar. Ty förft lärer ingen kun-
na neka, fom har någon infigt i naturkunnogheten, at
inga ftåndachtiga magaziner och widlöftiga förråds hus
kunna anläggas i et fådant förfwars wärk, emedan en
fuchtig och fördärfwad luft, genom röta och fkadeliga
ångor, förfkammer närings medlen. När nu tilförflen
är betagen för et fådant förfwarswärk, få lärer hun-
gren, fom i dy mål uträttar mera, ån den ftarkafte ar-
meen, en oförmodeiig upgifning tilfkynda. Därnaft, om
ock denna fwårigheten ftode at motas, lära de infpär-
rade ändock intet kunna uthärda med någon långwarig
belägring; ty utom det, at manfkapet aldrig mår i en
fådan taftning wäl, utan betungas ftädfe med fwåra
fiukdomar, fom befordra mången oförmodeligen til de
dödas rike, hwarigenom befattningen oförmärckt affmäl-
ters få upkomma under belägrings tiden, i fådana be-
fallningar, fmittofamma och fögiftiga fiukdomar, del^
utaf en förfkämd näring, dels utaf et ofundt och fka-
deligit watten, hwilket på nedriga och morafiga orter
näftan aldrig är godt; och man wet, at watten, och
hwad däraf til dryck och uppehälle brukas, ofta bi-
drager få mycket til en mennifkas hålfa , fom maten,
dels ock utaf en med förgiftiga blanningar upfylder luft,
om hwilkens renhållande, då inga nödiga anftalcer kun-
na göras; hwarföre hela befätningar få låf at gå til kåft,
och fienden, utan den ringafte motftånd, intager orten,
det han iotet waiit i ftånd ac göra, åtminftone intet
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utan armeens ftora förluft, om fäftningen warit belä-
gen på en tårr, men därjämte annors fördelachtig plan.
För det andra , märkes i gemen, om alla Städers läge,
at beqwämlig och tilräckelig tilgång til godt och frifkt
jvatten bör gifwas. Watten är oumbärligen nödigt,
wid tilredningen af mat och dryk. De mäfta, om ei al-
la för lifwet och hälfan tienliga drycker, kunna ei u-
tan wattnet lagas. Den fpis och näring, fom tilredes
af de fundafte och hälfofammafte ämnen, blir ofund,
fkadelig och förgiftig, om icke godt, frifkt och rent
watten, brukas wid tilredningen, Wattnet afTörer och
jämt afdelar näringen rundt omkring hela Kroppen. Tie->
nar at befordra matens fmältning och kokning i ma-
gan, famt at tilreda den tienligafte näringsfaft eller
chylus, fom federmera med blodet blandas, ock omfi-
der förwandlas til köt, ben, hud &c. fedan det gröf-
fta, dels genom fynliga, dels och genom ofynliga wä-
gar bortfarit; håller blodet rent och obefmittadt för
allehanda fkadeliga qwarlämningar i mennifkan, fom
ofta fkulle ftanna qwar, och befmitta hela Kroppen,
om icke de famma af watnet affköldes och bortförfla-
des; hielper, at befordra blodets jämna omlop i krop-
pen, fom uppehåller mennifkan wid lifwet, och med
et ord, är oumgängeligit wid mäft alla förrätningar. Et-
ter nu watnet ftår i en få nära gemenfkap med hälfan,
få böra fådane platfer utfees til Städer, hwareft är
icke allenaft til fångs gode och frifkt watten, utan ock
i den yranoghet, at inven wattubrift är i framtidem, at
befaras. Och fom källors watten, få framt de ei äro
Utblandade med några mineralifka particlar, gemenli-
gen i godhet och til hällans! conferverande hafwa för-
trädet, fram för brunnars och andra watten, få bör
man wid en Stads anläggande snoga gifwa akt därpå,
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at den må blifwa belägen på et fådant ftälle, där den
kan hafwa ju flera källor med ymnigt rinnande wat-
ten, ju bättre, om det (ig annors la göra låter. Men
fom wattnet är nödigt til ftundeliga behofweC i alla
hus, och fädane planer wore myckec fälfynta, hwareft
alla kunde äga en beqwämlig tilgång til watnet; få
bör genom goda wattuledningar, tilräckeliga brunnar
t&c, wattu briften på alla ftällen förekommas, at wat-
ten på alla kanter af Staden, äfwen å de mäft aflägs-
na,må kunna hafwas i tilräckelig ymnoghet, ei allenaft
<il dageligk behof, utan ock wid förefallande eldswå*-
dor och ftor torcka; få at konften ärfätter det, fom
intet kan wara af naturen för alla få lägligt. Detta är
af den wigt och wärde, at få koftfamma wärks anlägr
ning, fom Städer äro, kan intet blifwa långwarig och
beftändig, om i framtiden wattnet fkulle miftas; utan
äro inwänarena i det fallet twungne, at flytta fig pa
annat i\älle- y.ie almänna anmärkningen är, at Staden
ei allenaft för hwariehanda fabriquers fkull och annan
förmån, anlägges wid någon fiö-eller annat flytande
watten; utan ock på fådant ftälle, hwart landtmanna
warorne lätt kunna förllas. Ty om Staden fkal kurv-
na hafwa beftånd, få böra inbyggarena, fom fielfwa å-
ga intet af alt, hwad til deras föda och lifs uppehälle
år nödigt, af landtmannen förefees med tilräckelig nä-
ring, mot fkäligt wärde, då Stadsbon äfwen har tilfäi-
le* at förfälga fina waror til landtmannen, och wäxla
til fig landets rå ämnen, at i Städerne förädlas, och fe-
dermera til andre orter at kringfpridas, eller fom bät-
tre är, til Utlänningen at förfälgas. l widrigt fall,
kommer Köpman at fwigta med fin handel, och nytti-
gafte anlägningar ftanna i bak watten. Skall nu ut-och
inför/len i en Stad wasa läglig, . för Köp-och landt-
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mannen, få bör Staden intet anläggas närmare til en
annan Stad, än det omkringliggande landet kan tåla.
Men at befordra inrikes handelan, at kunna jämnt om-
kringfprida landets afwel och waror, til de torftigas
förnödenhet, och at alla måtte äga lika tilfälle, til pen-
ningens förwarfwande; bör från den ämnade Staden gif-
was, anten af naturen, fegelfart til andre Städer och
lands orter, eller ock en genom konft öpnad led. En
upftad bör, om någonfin fke kan, anläggas på en få-
dan ort, at ei allenaft genom floder, fiöar , träfk öcc.
tilgång beqwämligen gifwes til den famma, från det
rundt omkring liggande landet, och det til ju ftörre widd
och aflägfenhet, ju bättre; utan ock, at därifrån, anten
är ftrax lägeligit genom fiöar, floder, träfk, beckar
&c. ned-och up-förfia fina waror til och från falt fiön;
eller at det tyckes wara al mögelighet, at från det ftäl-
let genom canaler och konftens tilhielpande få en få-
dan led, at med båtar kunna flytta waror ned til falt
fiön och därifrån tilbaka up. Wactuledningar, fom bin-
da fiöar ihop, och fiusfwärk, äro då af en otrolig nyt-
ta. Om fådane canaler äro nödiga någonftädes i werl-
den, få wore de omifteliga i wårt land, hwareft mån-
ga, ja näftan fläfta lands orter, i brift af en tilräcke-
lig fegelfart, betungas af en alman penninge mangel.
Wåra ymnoga fiöar, cräfk och åar, tiente, at lindra
arbetet och omkoftningarne. Borde icke en alman båt-
nad, befordra få angelägna wärk til wårkftällighet? Lu-
rendrägerier, fom oförmärkt utföra från riket det redba-
rafte, fkulle då förekommas. Landt handelen, fom o»
troligen plågar wiffa lands orter, fkulle lyckeligare, än
genom de häliofammafte förordningar, hämmas. Lan-
det författes lättare i förfwars ftänd. Hushålningens
bättre häfd kunde, på önfkeligare fatt, winnas, famt
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fpannemålens obarmhertiga förödande, i wisfa lands
orter, fkulle wår utrikes handel , til märkelig un-
derftöd, hämmas, med fördel kringfpidas och til al-
mänt behof nyttias. Vidare lagar man, om giörligit
är, at i nägden af Staden må wara någon ftröm ellsr
wattenfall, däräft qwarnar, ftampar, och allehanda til
Fabriquer tienliga och nödiga wärk kunna anläggas,
hwilket alt ganfka mycket bidrager til Stadens tiltagan-
de och inwånarenas wälmågo.

De omftändighefer åter, fom färfkilt fkola wid hwar
och en fort at Städer, i anfeende til fielfwa läpct, be-
trachtas, äro fkiliachtiga, efter deras färfkilta ändamål,
hwilka här at upräkna, blefwe förwidlöfcigt; i fynner-
het, fom de utan möda kunna hänledas af almänna an-
märkningar. Så til exempel, om någon gräntfe fäft-
ning fkal anläggas * kommer under fkärfkadande, om
den famma upbygges fiön eller landet tiJ betäckning.
Däraf Autes federmera, huruwida den påfyftade förde-
len kan winnas, i en lådan eller annan belä.oenher.
Anlägges förfwars wärket, at giöra fienden afbräk til
lands; få bör et trångt pasf befäftas, hwarigenom öp-
ningen för en infallande armée affkäres. Bör altfå al-
manna lands wägen betäckas, den omkringliggande fko-
gen nedhuggas, famt berg och backar med fKantfar före-
fees, från hwilka fienden, fom under belägrings tiden
löker fig ti! wärn, nyttia flika fördelar, kan wäl beftuu-
tas. Men om någon ort befäftes flottan ni bétecknin?,
få kan en fådan "fiöfäftninps läpe lärteliom afmätas-, af
de påfyftade fördelar. På famma fatt kan man finna,
ät de! Städer, fom anläp^as för manufakturers fkull, bö-
ra, utom grunden fielfwa Staden flår på, äga ftörre el-
ler mindre åkertäppor, hwareft allehanda för fabriquer-
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na nyttiga plantagier kunna anläggas, en del af defle
åkertäppor borde på norra och N. W- fidan wara betäck*
te med backar eller berg, at afwärja de kalla wädren,
fom ofra om wären och fommaren fkada de fpada, och
andra ei ftrax i början få wäl wid climatet wande,:
faft för fabriquerne högftnödige, wäxter. Enkannerligen
borde de alla wara förledde med ymnigt watten, hälft
det fom är flytande, at en i ftarck torcka, då watnande
fordras, ei nödgas gå långt efter det famma.

Tilfälle til en god och fördelacluig hamns anlagning i
nå?on wik, forna ömfe fidor har landet fig til fkygd, och
är fäker för ftorm och owäder, upletes. Hamnen bör ligga
(ätt til eller ock uti fiefwa Staden , fä at ftörfta fKepp kun-
na lägga in til bryggan, eller Köpmånnernas fiöbodar;
desutom bör den wara utan fördolda klippor eller räflar,
och äga god ankar -botn, och en tilräckelig diuplek,
hwarigenom lyftare eller mudder pråmar och andre koft-
famma inrätningar, undwikes: Vatnet*i hamnen bör wa-
ra fritt för alla fkadeliga infecter, fom kunna fkada
anten fartygen, eller hwarjehanda pålar och träwärcke,
fom komma at ned/lås eller ligga i det famma. Ju mera
hamnen af naturen är få belägen, ac flera delar och går-
dar af Staden kunna nåkas ock ligga nära til henne,
ju bättre, fnlåppet af naturen tienligit, til ikancfars
inrätning, fora förhindra, at fienden intet kan fatta ftånd,
och af hwilka han bör befkiutas in til willa fiön, då
hamnen är fäker för fientligit anfal. Storleken bör wara
fkälig och tilräckelig, at hela flottan, utom handels far-
tyg beqwämligen kunna rymmas däri; och utloppet til ftora
iiön öppet famt fäkert, utan några farliga eller fördolda
klippor reflar och bränningar famt få, at fkeppen
ei må behöfwa mänga och färlKilta wåder, när de fko-
la gå ut eller in: och. fom förfarenheten hos osf wifar,
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at både hamnar och inlopp blifwa med tiden grundare,
hwaraf ock fkedt, at Städer därföre anten nödgads flera
refor ömfa deras ftäl-le, eller ock de, fom för haft god
hamn, fedan få t en elak; få bör man för alt beflita fig,
ac ei anlägga någon tny ftappel Stad, eller ock wid haf-
wet belägen upftad, på något (lälle*. om ei både hamn
och des inlopp har alleftäds a. a 3. om ei flere fam-
nars mera diup, än det wid lägfta watten fordras för
de ftörfta fkep. Genom en fådan hamn winnes en dub-
bel fördel. Förft fättes landet i ftörre fäkerher, för fi-
endens infal från fiöfidan. Därnäft kan ock fiöfarten
därifrån anftällas til Utlänfka orter, och med dem han-
del plägas. Bör altfå på fådant ftälle anläggas en god
Stappel Stad.

5. ii.

AT göra tillämpning af det anförda, och I fielfwa
/K. afhandlingen wifa alt det, fom bör i achttagas,
wid hwar fort af Städer, wore et ämne, fom foTdrade
en ftörre wältalighet och mognare infigt i faker, famt i
anfeende til widlöftigheten, tilräckeligare tid och ftörre
förlag, än den Jag raägtar med. Jag fkal altfå förnära-
lioaft bemöda mig därom, at lämna mina enfaldiga tan-
kar om det, fom bör, fedan läget är utfedt, i achtagas
wid en fiö- Stads anlagning. Men innan beqwämlig och
behagelig indelning ti! bygnad Kan företagas , utmärke#
gränibrne til Staden, på det en onödig och fkadelig
widlöftighet undwikes, med den däraf följande oord-
ningen, fom ock fordrar ingen widlöftig uträckning. Ty
när den 3:ie uti föregående §. giorda anmärkningen,
om en Stads läge, jämföres, med det ändamål, fom är
fömämfta ögnamärket wid des antagning; få wifar
ftutfatfen fielfwa quantum af det errikringliggaride landets

alftax>

SS >( SS tf



alfter, fom med beqwåmlighet kunna införflas. Därpå
uträcknas antalet af inbyggare, fom landet til fördel
kunna i famma Stad nära fig, och därefter afmätes fidft
ftorleken. Ora detta förfummas vid antagningen, få fly-
ter härafen och annan oreda: en mot landets läge o-
proportionerlig myckenhet folk på et ftälle, åftadkommer
dyrhet och brift på iifsuppehälle famt annan förnöden-
bet, fom 'tilfkyndar handelen en fwår ftöt; Städer på
fomliga orter Cätt anlagde, på andre mycket gleft, gör
at landet på många ftällen ei får af Städerna den för-
mån, hvarföre de äro inrättade. En fwårighet, fom o-
troiigen förminfkar landets wälgång; hwilket war inhem-
fka ärfarenhet beftyrcker. Ty, ci i exempel, en del af
Tawafteland,Sawolax, men förnämligaft Carelen,har fwårt
( ja många widftreckta och fpannemåhls-rika foknar o-
mögeligif, ) at för/la ro inemot 60 milars wäg, de för-
nämfta Jandets waror, fil näfta handels Stad, och där-
ifrån afhämta fina nödiga tarfwor, lamt med öfwer-
fkåtte.t, fom i Carelen i fynnerhet wore anfenligif, på
fpanmål, förfkaffa fig penningar. Lage Städerna här
närmare, få wore landtmannen rätt i ftånd ( fom dock
nu med otrolig fwårighet, och ofta genom lurendrä-
gerier med famhällets otroliga fkada fker,) at afbeta-
ja Krono pålagor, och med behålningen fättia fin i wan-
hafd liggande hushålning i bättre fkick, famt anläg-
ga andra nyttiga wärk) hwartil Jandet, för des frucht-
barhet, tyckes wara nog tienligit, hwilket fidfta ärfa-
renheten witnar. Ty, ti] exempel, hwar och en wet, at
Tobaksbladen, fom införilas af Utlänningen , käfta
osf årligen, några tunnor gull. Den otroliga penninge
briften har twungit Carelaren, at fKafta fig för några
år tilbaka Tobaksfrön , och anftälla Tobaxs plante-
ringar. Detta har få lyckats, at, oachtad Carelaren ei
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9/\{\e* och näppeligen ännu wet, hurn Tobaks-planta-
gier fkola wärdas, och til almänt bruk wäl tilredas,
där i landet dock finnes redan icke allenaft Tobak til
den ymnoghet, fom landets egit behof tarfwar, utan
hafwa de ock nu börjat, at föryttra något til inbygga-
rena af Ryfka Carelen, fom häldre köpa för wigten»
fkull deffa hemwuxna bladen. Skulle konften under-
ftödia fådane plantagier, huru ftor winft fkulle wi
icke ä'oa af don minfta jordtorfwan? Wore nu til*
räckeliga Städer i landsorterne, få fkulle en fördelach-
rig affätning upwäcka hos landtmannen ftörre upmärk-
famhet och idoghec. Wårdflöshet i hushålningen och
warornes misbruk, kunde då, genom deras nögachriga
wärde och affätning, fcnåningom neddärnpas. Wåra
widfträchta ödemarcker, i hwilka Förfynen nedfat fto-
ra fkatter för idoga hushållare, fkulle komma osf wäl
til pasf, och med ymnog ränta afbetala wärt omak. Där
likwäl de nu endaft i många lands orter tiena til fäkerC
näfte för grymma rofdiur , af hwilka landtmannen om
fommaren har ftörfta olägenhet, få til grödan, fom af-
welen. Ja dst fom hufwudfakeligaft är, wår egen jord,
och éet mellan Srädeme, ( fom böra wara i lagom af-
ftånd från hwarannan, ) ledigt lerrmada och til landtbrulc
upta^na länder, kunde då lofta från fig et tilräckeligic
förråd på mäft ak, hwad wi til wår förnödenhet tarfwa.
Alla ofkatbara förmåner*

§. 3*

SEdan jag utftaKat belägenheten til Staden och utmäc
des ftor lek» ledes jag af ordningen , at ögna fielfwa

indelningen af den famma, hwarwid hafwes affeende på
ftåndachtigheten, nyttan och behageligheten. Delar af,
hwika en Stad beftår, äro gator, torg, hamnar och husj
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famt c?.naler och broar, om ortens l."ge fådant fordraf,
Garor i Staden äro det famma , fem landsvägar byar
och orrer mellan, ac uran nå^ra krokuga cmgänger och
utan al oordning, då man möter eller wil fara fcrbi ,
kunna gå, rida, åka eller låta bära fig i ponchaifer,
famt refa i poft-och laft-wagnar. Bör altfå genom ga-
tor Staden affkäris i fä många afdelringar, at hwar tomt
kommer at ligga mot någon wisf gata. l)ire<slion af de
famma bör utilakas, fom belägenheren af Staden det haft
fordrar, och, om beqwämligt fke kan, på de ftällen,
hwareft marken fiurtar fig och aflopp famt ränftenar lät-
taft kunna inrättas Nu underrättar osf Geometrien, at
rätta linier äro de, fom lig^a jämt mellan fina ytterfta
pun-fter, (ch i fölge däraf utgöra den kortafte wägen,
famt äro måttet til diftancer mellan twenne gifna*puncl r.
Fordrar altfå ändamålet af gators indelning, at de äro
rätta. Därnäft böra gator wara rätta för beqwämlig-
heten wid wåningsrummens indelning , fom intet kan
winnas, i fynnerhet om tomten är mycket fnäf, då ga-
tor och fidor af tomren gå i knä och winklar. Ytter-
ligare beror ofta til en ftor del öfwerbyggnans ftyrcka
och ftadighet på en fådan gators regularité, då tyng-
den och ftyrckan fkulle ofta komma i knäwecken at fwig-
ta, när bygningen ginge i åffkillige buchrer. Sidft böra
gafor wara rätta för en behagelig ögon prydnad, fom
bidrager mycket til Stadens wackra utfeende, och fJr-
nöger åfkadarenas ögon, hwilket är en bland bygnings
konftens reglor. At jag må med ftillarigande gå
förbi, det fäkerheten för tiufwar, röfware , mördare ,
fpirfbofwar &c. fom gärna weta hålla fig på fådane kro-
kutta och i åtfkilliga buchter gående pator, och idka
fit omennifkeliga handtwårk, det fordrar. Men om or-
tens befkaffenhet intet wille tillåta den ftörfta laggran-
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het härutinnan , få böra de upkommande irregulariteter
lämpas på gränder, fom äro intet få fynliga och mindre
afdraga från Stadens fkönhet , än ftora gator. Gator
böra ock äga en fkälig bredd. Bredden uträcknas efter
Stadens ftor lek och folckets ymnoghet, fom i fina för-
rätningar böra intet förhindras af hwarannan. Böra alt-
få gator i ftora Städer wara långt widare än i de fmär-
re. Stora gator, fom äro längre, och til hwilka många
gränder ftöta, famt på hwilka det mäfta folket röres,
måfte.wara bredare än twärgatorne. En fådan fkälig
bredd-är altfå nödig förft , at folcket må hafwa cil—
räckeligic rum, at uti fina ärender och wärf gå och fa-
ra fram famt tilbaka, fom nysi" nämdes. För det andra
för liufet, lom bortfkyles i många ftora Städer af de
kringftående höga huus; Bör alrfå liufets obehindrade
filtrade alt til nederfta wåningen och hwar afdelning,
medelft gators tilbörliga bredd , befordras. För det tre-
die bidraga fådane gator til Stadens fnyg-och renhet,
hwilkas fmalhet gör, at de om höft och wår, famt då
ftafkig och rägnachtig wäderlek infaller, äro mycket o-
hyggeliga och ofunda. För det fierde lämnas wädret
fri öpning, at fpela genom Staden och med dg bortföra
den tiocka; Scads-luften, fom föder af fig fmittofamma
fiukdomar och andra olägenheter, famt i det ftäJlet förer
med fig en frifk, ren och uplifwande luft. För det
femte bidraga de til Stadens fäkerhet wid och under
påkommande elds wådor, at Staden intet fättes få JätD
til afka. Änteligen iör det fiette och fidfta kunna alle-
handa lefwande crän, i fynnerhet i ftörre Städer, plan-
teras på fidorne af gatan, fom bidrager ganfka mycket
til Stadens prydnad, och befordrar iundheten. Så nö-
digt det är, at hålla wid magt, och för refandes be-
tjwämlighet, hafwa et noga upfeende öfwer lands wä-
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gar, åfwen få angelägit är det ock, at håUa en fkålig
omwårdnad om de utftakada gators warachtiga brukbar-
het, hwartil tienar deras ftenlägning. Flere ftenarter
kunna wäl brukas til gators beteckning efter behag och
efter det beqwämligt tilfälle gifwes i neigden til någon
ftenlort fram för en annan. Dock fordrar fymmetrien,
fom bör noga i achttagas wid få ftora wärks anlag-
ning, fom Städer äro, at lika ämne brukas därul.
Stenarna böra wara något jämna och fläta, och ei kan-
tiga famt waiTa. Ty utom det dede fidftnämde nyttia-
de til gators bygnad, äro mycket olägliga, at falas
och gå på, få famlas orenligheten i gropar, fom ock
lätfeligen blir qwar wid gators renfopning. Under fielf-
wa ftenlätningen gifwes acht på markens olika läge,
fom determinerar lagningen både af gatan och ränftenar,
at watnet från gatan har et godt aflopp, och inter går
i några krokar och buchter, hwareft det til en del qwar-
ftannar, fom för des fkadeliga bianning tager ti! fig
fnart förrutnelfe och gör Staden ofund. Dessa och flere
dylika omftändigheter äro få granlagade, at de tilfkyn-
da Staden anten många fördelar, eller ock den ftörfta
obeqwämlighec, och mångfaldig olägenhet för dem, til
hwilkas tomt, en fådan gata tijftöter. Det fkulle ock
ei litet bidraga til beqwämligheten och fäkerheten för
de på gatan til foots gående, om wid gatornes anlag-
ning blefwe famma i achttagit, iom på flere ftällen ut-
omlands fker, nemligen at gatorna på ömfe fidor när-
maft hufen til en famns bredd eller mera, äro belagde
med jämna, flata och fläta ftenar, famt ftolpar af par
alnars lengd fatte i yttre kanten 5. a 4. famnar från
hwarandra; men rnedlerfta och ftörfta delen af gataa
är ftenlagd, med fådana kuldriga ftenar, fom hos osf
brukeligit är} nyttan och förmån af denna inratning
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'it , at på de å ömfe fidor gatan närmaft hufen lagde
flata ftenar, gå de, fom wandra til fot; men de ridan-
de, eller med wagnar, kärror eller andra åkedon faran-
de, färdas endaft roidt efter gatan; de åfwannämde
ftolpar hindra, at ingen med haft eller wagn kan fka-
da dtrr, fom wid fidorna af gatan, gå innom famma
ftolpar, utan äro de där fäkre både för wärdflöfe
kufkar och åkare, famt för den orenlighet, fom häftar,
wagnar och kärror kunna ftänka från fig.

För Stadens behaglighet och menighetens nytta famt
för handelens befrämjande, bör Staden wara förfedcl
med wilTa utrymnings platfer eller torg, fom fkola wa-
ra Iika fom medelpunkter i Staden, til hwilka gator-
ne böra tilftöta lika fåfom radii i en ciikel, fråTn alla
kanter. Dessa torg tiena at brefremia ordnings förwalt-
ningen i en Stad, då en och hwar wet, hwareft han
fKai föka fina förnödenheter, och ingen faller jämwäl
olägligit, at beföka fådane mötes platfer. Landtman-
nen forpligtas äfwen, at förfia fina waror dif, hwilkas
fammanftötning gör, at prifet är lika för alla, och ym-
nogheten af fälgare geer ef. godt köp , hwarigenom
förhindras al underilef, få för köpare fom fälgare, hwil-
ket annors kunde begås, om en och hwar ägde frihet,
at i alla winklar och wrår handla och mäkla, det bäfta
han kunde. För bequämligheten och warachtigheten böra
dessa almänna mötes plarfer ftenfättas, på det orenlig-
heten, fom af varors fp ilning och drägters qwarlära-
ningar här mera förökes än annorftädes, få mycket no-
gare kan afränlas och bortförilas. För behageligheten
och fundheten planteras omkring dem allehanda prydan-
de trän, och kunde i fturre Städer, på fatt, fom ut-
omlands fkeer, flera torg inrättas, om ei alla til han-
dels platfer, dock för fundhecenz och en ren luffs be-
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främjande, famt behagUghetens fkull. För Stadens he-
der och anfeende befredas minnesmärken, och för ord-
ningswärkets richtiga förwaltning förwaras där bredewid,
i tienliga hus, publica fkrifter och handlingar. I ftora
och widlöftiga Städer fordrar en richtig ordning, at
hwar fort af waror böra förflas til de anflagna torg , få-
fom i Amfterdam fkeer.

Af hurudant lynde en god hamn bör wara, är i
förfta §. omtalt. Nu wela wi allenaft nämna om de för-
jfatningar, fom i achftagas wid hamnars anlagning, hwil-
ka böra gå derpå ut, at fartygen befredas för haf-
wets brufande böljor, och at de utan fara, at ftöta ,
eller at kaftas på fandrefwor och bergs - klippor ,
kunna med ladningen löpa in i hamnen , och nyttia
där en fäker hwila. Til den ändan anordnes lofar,
fom hafwa fig leden noga bekant. Flytande bygna-
der, eller andra wärk, om få nödigt finnes, inrättas
för|inlåppet, at afbryta och tilbakahälla wågornes häf-
tiga påftötande och fkakning. Lyfcwärcks eller Mud-
derpråmars anlagning beförjes,at uphäfwa gyttia, fand,
rofk med mera, fom anten hafwet käftar up i hamnen,
eller och åar, elfwar, ftrömmar och forfar nedföra, hwar-
igenom farten hålles ren och hamnen fäker. Breddarnas
ftenfätning förgåtes intet, at förhindra watnets utfkäran-
de. Wid fidorna rundt omkring hamnen anlägges goda
och warachtiga bryggor, hälft af ften, til hwilka ikep-
pen heqwämt kunna lägga; då det för de handlande blir
mindre koftfamt, at föra deras waror från eller om bord.
Tienliga anftalfer hålles at hämma watuflöden, fom
förftörer watuwärken, bortförer broar, med fit flödande
öfwer landet, upfyller hus och kälrar, famt bortfkära-
mer hamnen. Til hwilken ända, om få fordras, infiöar,
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åar, elfwar och watuledningar utwidgas, fluffwärk' och
dammar öpnas, flytande bygnader anläpgts, at wid in-
fallande ftormwädtr, mota warnets häftiga indrifning.
Nar lflåsningen befaras, ftå folk med behöriga inftru-
mencer förfedda , wid broar , wattuwärk och andra
tränga ftällen, at hielpa ifens afgång, och förhindra:
updämning. Fördolda klippor, fandbankar med mera.
utmerkes med tunnor, remmare eller annat, ehwareft
de åro belägne, anten i hamnen, eller des inlåpp f. ån
kafwet och hon.

Widare göres, om lägenheten få med gifwer, ca-
naler, fom lindra frachfen och göra förilen iäcc, befor-
dra handelen genom ut-och in-föi ilens befrämjande, och
underhielpa commercen landfk^per emellan. Så ingelä-
git -detta arbetet är för et fZmhälle, få koftfamt och
ciyrc äridet äfwen, och fordrar ftörre förlag, än den,
en enfkylt menighet mägtar med. Ty ofta böra ftröra-
mar i, af hwilka den em ligger högre än den andra,
bindas ihop, genom goda ilusswärk, fom rredelft watnets
höljande och länkande göra fegelfarten jämn och be-
qwäm. Elfwar och åar, fom intet altid äro fkäligen*
diupa, ut.m äro ftenfulla fordra koftfamma inrätnin-
gar til upgräfning. Berg fkola fprengas, och högder
genomgrafwas, famt bewaras för fidornes nedramlande.
Detta alt ar et arbete, fom äfk-r hög* Öfwerhetens
hielp, hägn och omwårdn^d. Hwad fordel flika wa-
tudelningar tilfkynda et land, witnar Holland rens ex-
empel. Holländaren bebor af naturen et kärrachtigt,
fumpigt och watubuligt lind, fom, utom konft, mäft
läge under watnet, och fögo kunde käfta från fig nå-
got, fom de behöfde til fin förnödenhet. Dock har
hån betient fig af denna olägenheten, fafom ai tn for
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f.)rman och K ger nu alcing. Hura lyckeligit blifwer
kke wårt rike, när den fä mycket omtalca och nu
fom öäft påarbetade canalen, genom Wennern och an-
dre fiöar til Gotheborg, fom fkulle öpna på en yo milars
wäg commercen mellan rikets förnämfta landsorter, Kom-
mer i rätt ftänd ? En och hwar redlig Swänfk kan ei
annat, än af innerfta hierta fägna fig öfwer et för lan-
det få högftnödigt wärks lyckeiiga framgång, och tror
jag mig göra den benägne Läfaren et fynnerligit behag,
om jag här införer en berätteife, fom genom rwenne. från
Hunneber^ och Trollhättan i fidftledne Julii månad af-
låtne fkrifwelfcr, har blifwit af^ifwen cil Profefforen och
Bibiiothecarien härftädes Herr A. SGARIN angående den
där i orten anlagde flusswärksby^nadens lyckeliga fort-
„gång. flufTwårksbygnaden, fknfwer Mag. As>luno Caä-
„LANDKß,fortfättes dageli^en med önfkeli^ framgång* Un-
„der deras Exellencers Grefwe 7'^^Vs,e^^s/.^)^, och
„^c7i/^^/?^ warelfe hår på orten refte de på båt från
jjWennersborg til Trollhätta, då de med färdeles nöje
passerade genomSlussenTeffm. SJuffen Ekeblad är få wi-

„da färdig, at portarne allenaft fatras, fom i fommar fkola
„infättas. Wid Sluflen Pohlheim återftår ännu mycket
„arbete , hälft mäfta bergfprängningen där erfordras.

Doch hafwa de få wida här hunnit, at mer än hälften
„af hwalfwet är fprängt under, på 34 alnars diup från

öfra horisonten af bärget under til botn. Wid Flwii
„Slu(T är äfwen wida avancerat få med fprängning fom
„dämning. Slottbergs fallet,fom af alt warit det fwärafte,
,»lärer i näfta wecka blifwa wid botn dämt. Den fidfta
„Stolen fkal då utfättas af 6 alnars bredd wid öfre, och
„4 wid nedre ändan, men NB på 26 alnars diupc watn,

hwareft den häftigafte ftrömmen nu faller; då mäfta„watnet fedan ledes ät wäftra fidan genom twenne öp-
ningar,
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»ingår, fom därtil med ften-murar och maft-tran, til"
någre och 30. alnars högd å ömfe fidor omgifne, giorde"
äro. Sielfwa ftälningen af wärket wid detta fall kallas"
en bygnad af 4<r, graders ftupning. Hela bygnaden,"
fom beftår af för omtalte ftolar, förekommer mig fåfom"
en angulus obtufus ftåld emot ftrömmen, få at ju mer"
watnet trycker, ju mer tryckas Scolarne tilfamman och"
ju faftare blifwer bygnaden. Märskeligit är, at nämde"
bygnad icke fkal hafwa fin ftyrcka af de maftcrän, fom"
i bärgen wid järnpålar äro fafthäftade med jämklaf-"
war, hwilka roft, förrutnelfe och tiden wäl fkulle kun-"
na förtära; uran få fnart fidfta Stolen blifwer utfått,"
fkal en Stenmur af 60. alnars train twårt öfwer älfwen"
fram för bygnaden spföras * fom äfwen til 4^, graders"
ftupning docerar mot ftrömmen, järnte fpänningar nedan"
för, fom gör fielhvn ftru<fturen få.faft, ac den lärer'?
kiifvya ewärdeligen ftåndandes. Ja wederbörande mena,"
at man den famma federmera med händer icke fkali"
kunna förftöra. Wid laftage platzen ftrömmen är des-"
fein af genom ränfande göra älfwen däiftädes naviga»"
fael. Til hela Siuffwarkets fulkomiiga förfärdigande*6

fordras wäl ännu et par åhrs tid &c, <c Hwad fördel
fkulle icke tilfkyndas wärt Finland, om de af wittra
män och fkarpfinniga Mathemaricis utftakade och i pu-
blica fkrifcer få häftigt förfwarade canaler, blefwe äf-
wen fegelbara giordai , Skulle icke då den ena provin-
cen underftSdia den andra? mina Landsmän i Carelen ,
fom wäl höra mycket talas om commerce och des förde-
lar, men äro uteflutna i anfeende til ortens aflägfenhet
,af utöfningen, fkulle då fnarc möta en gyllene tid.

Broar, genom hwilka dels omgånger förkortas, dels
ock et genom watten åtfkilt land, faftbindes med det
andra, aro ofta i Scädtr ganfka nödiga. För foikefs
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beqwämlighet böra de wara tiiräekeligen breda, för fä-
kerheten oph arbetets mödofamher, fom fordrar ftor cm-
koftnad, bör bygnaden anläggas af ften, fom tiente ock
tillika at befreda wåra dyrbara och koftfamma fkogars
grymma medfart.

§.4.

EFter indelningen fager bygnaden emot. Bör altfå
fielfwa bygningsämnet förft fyflofätta osf i denna

§, innan wi kunna betrachta bygnaden. Stockar, fprö-
fen, ftenar, ler,fand, tegel, kalk och metaller äro alla
färfkiha ämnen, fom med fkil i achtig fördel kunna nyttias
til bygnader, wid hwilkas upfätning, hafwes affeende
på beqwämligheten, nyttan, prydnan, och ett behage-
ligit utfeende. Bygnader och boningar tiena, at fkyd-
da wår kröp mot wäderlekens wåldfamma wårcknin-
9ar, at befreda wårt Jif och wår ägendom for ilfinta
mennifkors okyndiga medfart, famt, ät kunna beqwäm*
figen förräta wära hushålds fy/lor, och andra nödiga gö-
remåj. De upräcknade forter af bygningsämne äro ei
alla lika tienliga därtil; ty några förtäras af eld, och
aro ftörre fara underkaftade, i anfeende til wådeld, ta-
ga fnart röta til fig, utfkämmas af mal och mafk, famt
af bygnadens tyngd lättare nedtryckas. Andra bygnings-
ämnen äro däremot mera warachtiga, mindre utfatta för
förrutnelfe, wådeld, mafk och mal, famt anlagda på en
fafter grund, ftändachtiga. Wi böra altfå underföka,
hwilket ämne med ftörfta fördel kunde nytias til bygna-
<ser. Hos osf brukas mäft timmer, få i Städer, fom
op i landsbygden, Men hwilken materie kan ftörre far-
ligheter wara underkaftad, i anfeende til tidens och o-
iyksfallens biftra anftöter, än denna? Antändes icke
träbygnader lärtaft af wådeld? Förftörer icke elden he-
la bygnan, iä at ei annat än tomten och afkan blir qwar?

Få
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Få icke naboérs hus och hela Städer lof at gå til
koft, under påkommande olycksfallen? Murckna icke
trähus fnart för luftens, fnart för wärmans omfkiften,
"och fnart för watnets påwärkande? Förtäras och ut»
fkämmas de icke af mal och mafk? äro de icke efter nå-
gon cid odrägeliga fin egen tyngd och börda? Tilfkyn-
des icke inbyggarena många fwåra anftöter, i fynnerhet
när af träwärke oförfigtigt bygnader upfättes ? Ty om
råc timmer brukas cil bygnad , "få hoptårkas ju ftåckar-
ne, fora wrida och wränga fig under utdunftandet, wäg-
■gama bortfkämmas af iprickor: hwaraf händer, at fådane
hus genaft börja läka, rägnwarnet tränger fig in i fpric-
kor, knutar och mellan ftockar, hwilket medelft luftens
wärckan genaft åftad kommer röta. En wind ftock kan
ofta fkämma den bäfta träbygning. Kalla luften, fom
jämförelfe wis om wintern, höft och wår är tyngre an
den indre, föker -At komma i jämwigt med den famma,
och altfå tränger fig häftigt in i hufet, hwaraf flufler
och andre fiukdomar upkomma. Hwad wåda äro icke
af trä upbygde förråds-och andra tilruftnings-fkiul och
bodor underkaftade? hwareft likwäl förwares landets red-
bara ägendom, pä hwilka beror famhallecs ftyrcka, magt
"och wälmåga. Borde icke wår egen fordel, fäkerhet och
penninge brift, upmuncra osf, at uphöra därmed, och
nyttia fördelachtigare bygningsämne ? Wära ften-fand-
och ler arter fkulle i det fallet komma osf wäl til pass,
och blifwa det faftafte och fäkrafte ämne. Wåra fKogar,
fom Förfynen osf forundt, äro fnart fagt, den endafte
gullgrufwan, hwarmed utlänningen bör betalas. Men wi
hafwa hushållat och hushälla ännu fä med denna ofkat-
bara gåfwan, at i många landsorter är intet mera til-
gång til någon lkog, hwilket öde med tiden hotar hela
riket, Hwarmed bor då utlänningen betalas? woie det
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icke förfigtigare, af i tid täncka på deras hefpärning,
än at låta omfider, faft då forfendc, nöden twinga fig
därtil ? .Skulle icke wår egen winning böra upmuntra
osf, at nyrtia wår fkog til hwarjchanda flögder, och där-
emot upbygga wåra hus af mindre koftfamma ftenar,
med hwilka Förfynen osf ymnogt lörfedt, och fom ofta
intet kunna nyttias til annat? Men fom wi arom wårds-
löfa i ämnets otwäljande, äfwen få wärdilöfa arom wi
ock i timrets nedfällande. Timret nedfälles gemenligen
om wåren jeller ock tidigt om höften,utan åtfkilnad på års-
tiden, fom uptimras, anten helt råa, i fynnerhet til ut-
hus, eller ock om timret är ämnat til ftuga, ria, bad-
ftuga, höften därpå, efter en fommars torkning. Jag
wil intet taga mig någon del i den meningen. at timret fkal
fällas i nedan, då man menar, at timret intet angripes
af mal och mafk, famt är intet få mycket utfat för rö-
ta , emedan wi intet ännu äga tilräckeliga rön och för-
fök) fom fkulle ftadfäfta denfamma. Det påftår jag en-
daft, af de i denna §. förut anförda grunder, at timret
bör endaft nedfällas den tiden på året, då de äro minft
faftefulla. Om flutet af höften, eller början af wintern, bör
timret nedhuggas. Ty den ymnoga wår faften har om
Sommaren utfkutit i löf, frucht och grenar, famt förwand-
lafs til trätrådar ; men deremot är tielan den tiden i marc-
ken, och jordenfå tilfrufen, at trän intet kunna utfuga nä-
gon näringsfaff. Witruwius , Bcecklerus, Alberfus , Wolf-
fius och andre anföra wäl, at timmerträn böra om höften
huggas på ena fidan, alt in til hiertat af kärnan, eller
ock rundt omkring in til ytterfta omkretfen af henne.)
och qwiftarne äfwen afhuggas, då i träna, fom genom
föfwen och barken draga til fig mycken wäffka, faften
anieniigen fkal förminfkas, och trädet altfå på fådant fatt
frlifwa c^care, faftare och ftadigare. Men wi lämna det
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fIH til nogsre underfökning. När timret ar nedfält, bör
det hopfamblas, och i en hög litet från marken upftap-
las, at förhindra röta. Sedermera öfwertäckes det mot
fölens-och wäderlekens wåldfsmma wärckningar, med
bark eller näfwer, dels at förekomma rötan, dels ock,
at det intet bortfkämmrs af fprickor. Dock bör wädret
lämnas tilgång, at frie fpela undertil, på det den fuch-
tiga luften bortdrifwes, och en förr luft i ftället föres,
fåfom Peralr i fina anmärkningar öfwer Witruwius, och
Jvfariotte effai premier de la vegetation des planfes p yg.
påftå. Eller ock bör timret genaft efter nedfällandet ,
nå.oon tid ligga i wacnet, at det intet federmera få gär-
na bålnar och fpricker; hwilket jag ei kunnat underlåta,
at här inrycka Herr Öfwer-lntendenten och Riddaren Ba-
ron HÅRLEMAN til wälförtient åminne för des ofkafbära
nit om wårt rikes wälgång, af Hans bref til Gref PIPER
tryckt 175% Den trä fort, hwilken eljeft är fienligaft til
timmer, för hus, är ek, och i brift däraf, furu, fom
blifwit wäl mogen. Sedan jag yttrat mina oförgiipcliga
tankar om trabygnader, bör jag mota et inkaft, fom
mot mig kunde göras.* det medgifwes wäl, at hus af
ften och tegel wore fördelachtigare, än trabygnader, men
det påftås därjämte, at de förra fordra långt ftörre för-
lag» än fläfta mägta med; i fynnerhet menes landtman-
nen intet komma til lands med få koftfamma bygnaders
uplätning. Jag lämnar detta til fwar: at landtmannen^
fom har fig någorlunda bekant konften, at af uawärcke
uptimra fina hus, wet wäl ei handalaget, fom fordras wid
ftenbygnader. Men fkulle konften gencm hega Öfwer-
hetens nådiga omwårdnad blifwa alman, och inbyggare-
na blefwe genom ärfarenhecen öfwertygade, om deffas
owärderliga företräde för trabygnader, lamt förfien land-
fkaper mellan genom goda watuledningar lättad ;j få fkul-
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le en och hwar, fom är månner cm fin egen winning
och om fina efterkommanders wälgång, utwälja ften fram
för trawärcke ti} bygnad, och i det ftäilet nyttia fkogein
fil allahanda ilögder, fom kunde ei annat, än tilfkynda
ägaren och det almänna en ftor båtnad. Ty hwem är
det, fom icke wec, at landtmannen har nog tilgång på
andra ämnen, och offa filräckeligit manfkap, at angri-
pa et få nyttigt wärck. Wore konften endaft bekant,
få kunde fådane ftenhus upfättias., om icke med lika
många dagswärck, dock likwäl med en ei få ftor om-
Koftnad ; när det befinnes, hwad man i warachrigheten
häremot winner; och tör hända, at antalet af dagswärc-
ken, ei torde wid ftenhus upmurande blifwa få mångfalt
ftörre, än wid trähus, hälft wi hunnit redan få långt
med fkogens utödning, at näftan de ftefte måfle fiäpa
timret några milars wäg, där de dock hade tiifälle, at
rundt omkring gården hopfamla bygnings ämne. Timret,
brukat til allehanda Ilögder, fkulle wäl betala öfwerfkåt-
tet af dags wärcken; få at landtmannen i flika omftän-
digheter intet tappade något, utan ägde, i ftället för o-
ftåndachtiga träkoijor, warachtiga ftenhus, fom kunde
trotfa fielfwa tiden, där de rätt handhafdes Ja det
fom ar faran wärt, wi lära hinna få långt med war för-
wända hushålning, at fkogen intet mera kan förfee wä-
ra hus med filräckeligit bränfle, fom ortens climat nöd-
wändigt fordrar, hwarpä finnes redan nog klagans wär-
da prof i Swerige. Wi nödgas då gripa til torf, fom
tages af torfmåfor och af kärr upgräfwa den der befindt-
liga mörjan och äfjan,, fom kallas klapptorf. Men
när deffa torfarter börja at tryta, få wåra ängar låf gå
til kåft, och undergå famma öde. Hwad fkada famhället
då tilfkyndas, kan hwar förnuftig finna, Tynar jorden
tnifter fit lugn och fin bäfta mylla, få miller den med
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det famma hela fin fruchtb^rande kraft, genom fölens
och wäderlekens wåldfamma wärckningar. Blir alfa in-
tet annat medel öfrigt, än at wi anten i tid böra tåncka,
på fkogens foTfigtigare häfd, eller ock i widrigt fall,
måfte wara efterkommande öfwergifwa landet, i brift på
bränfle och näring. l>lu borde jag något orda om de
materialier, fom med ftörfta fördel kunde nyttias til te-
gel, huru det bör flås, famt på hwad lätt deras godhet
kan bf*pröfwas, dels af liudef, dels ock af färgans ftånd-
achtighef, fedan de förut blifwit i watnet nedfänkta. Äf-
wen hwilka ften-ler-och fandarter med ftörfta nytta kun-
de brukas fil bygnader, famt hwad därwid wore at i
achttagas: men arbetefs och ämnets widlöftighet, påläg-
ga mig, at i ftilhet gå alf detta förbi, hwilket jag för-
modar, mig göra med få mycket ftörre fog, fom at kon-
fter» och handalaget äro almänt bekanta wid tegel och
ftenbruken, hwareft ften brytes. Imedlertid kan om
de(Ta ämnen jämföras Witruvius lib. 2: cap. 3,4, 7.
Dieuffart in Theat. Archit. Civil. lib. i: cap.6,7» (3old-
mannus Arckit. 1: cap. if * 17. Palladius lib. 1: cap. 4,
j, 7. Boecklerus in notis ad Palladium lib. 1: cap. j.
Archiater och Riddaren LlN.\J£/ Skånfka refa fid- 118.
iq,o. 130, 148. 211.300. åfwen Herr Prafidis Bohusläns
refa,. famt Kongl. Wettenfkaps Acad. handlingar för
*739» pag, I3f» -*e(l* or J749* lid. 133. om kalken, ock
äfwen LINN-&1 Skånika refa 3^, at förtiga andra. Det
bör jag dock ärhindra, innan jag lluter denna §,at kors-
wirke fprötat och lerflagit tyckes intet wara rienligic til
bygnad. Ty i fuchtig och wåt wäderlek draga fådana
lerwäggar mycken wätfka i fig, fom gör rummen ganfka
fuchtiga, och upfyller dem med ohälfam qwalma, famt
fkadelig imma, hwaraf kläder och annan redffcap taga
til fig röta och fnart murcknas, och äro desutom fulla med
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drag, fora jemte annat förorfakar hos inbyggarena hwar-
jehanda fiukdomar, och Kunna utom fielfwa hufen in-
tet wara ftåndachcige för watnet, lom uplöfer leran.

§" 5-
\WTfd bygnader förekomma förft tomter, hwilkas af-

HsHs delning fordrar någon accurateffe. Tomter böra
afdelas i regulaire figurer, dels för öfwerbygnans ftadig-
her, dels ock för beqwamlighet och prydnad, Men in*
tet äro alla regulaire sigurer tiKa tienliga til tomter ; ty
Geometrien underrättar osf, at rätwincF.liga parallelo-■
grammer låta aldrabäft afdela fig i flere mindre fyrfi-
diga och rärwincftfiga figurer , hwilßen fnapnad bygna-
der beqwämligaft äga: böra altfå tomter afdelas i rät
wincaliga parallelogrannmer, fom äro anten quadrater el-
ler oblonger. Quadrater utgöra wäl den behagligafte "

gårds plan, fordra altfå bygnings Konftens hufwudreglor,
af gårds plan eller tomter fä en quadratifK fKapnad, få
framt icKe andra orfalier wore, fom förbiuda det famma,
då en afgång bör göras ifrän någon regla i by^ningz'
konften. Docklikwäl böra de upkommande irregularite-
ter, i ftöd af de i 3. §. anförda raifoner, lämpas intet
på gat-utan någon annan fida. Tomtens widd och bredd,
uträcknas dels efter bygnadens ftorlek och högd, fem där
fkal anläggas dels ock efcer det tomten kommer mer
eller mindre, at gå i knä och winckiar, då wånings rum-
mens afdelning är mycket* fwår och obeqwäm, om ut-
rymmet är icke defto ftörre. Hus och boningar i en Stad
äro dels almänna,deis enfkylta. De förra, fom tiena til
boftällen och Huus för öfwerhefs perfoner, eller ock
til någon wisf menighetens nytta och behof, fåfom
Kyrkor, Hofrätter, Rådftugor, wiffa ämbets-barn-fiuk-
hus &c. fkola anläggas alla på fina tienliga ftällen, och
de ftäita af almänna hus, fom ei tilfkynda de omkring-
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f)o?n3e nlgon olägenhet, på behageligafte ftällen i hela Sta-
den, wid tärg, pä backor och ftora gator, hwareft bygnans
prächtighet tilfkyndar Staden et nögfamt utfeende„ Sådana
tomter tildeles ock al tilräckelig ftorlek och regulairifé;
famf wid alla tilfällen och omftändigheter hafwes affeende
pä det företräde, fom fådana almänna hus hafwa för en-
fkylta boningars tomter, på det wånings rummens behage-
liga indelning, och en prächtig bygnads anlagning med al
annan prydnad, intet mätte på något fätf Jida meen. Lik-
heten mellan de näftgräntfande tomter och hus fordra äf-
wen, at de enfkylta boningar, fom fta bredewid fådana
almänna hus, böra hafwa företräde fram för andra enfkyl-
ta gärstomter, wid tomters utdelning och afmätning. Dock
bör äfwen al mögeiig laggranhet brukas wid andra enfkyl-
ta tomters utmätning, fa i anfeende til ftorleken, fom in-
tet kan här utföttas, fom ock i anfeende til regulariteten,
"hwilken i wilrigt fal giorde Staden til wanfkapelig, och
lilfkyndade Naboerne ätfkillig olägenhet Kyrckor anlag-
ges tå, at de äro lika iom i medelpunkten af. hwar för-
famling; men hwad grafwar och begrafnings platfer angår,
iå i Kyrckor fom på Kyrckogårdar, få tyckes wara bäft,
.at något ftälle utan för Staden lämnades, där de döda
kunde begrafwas, och at ei Kyrckor och kyrckogårdar
anwändes därtil; emedan förfarenheten wifar , a t wårt
wanliga begrafnings fatt, fom tör hända leder fin föfta
början ifrån Pawedömmet, och utaf mängom qwarhålles
af fuperftition, ofta förorfakar hwarjehanda fiukdomar,
när en myckenhet af folk fkal famblas på, elier bo när til,
de ftällen, där en ymnoghet af förrutnade döda mennifko
kroppars dunfter ftiga ftundeligen up, kringfpridas af luf-
ten, och dragas genom andedrägten in i de lefwande; tör
hända mången häraf i förtid blifwer bragf, at öka de be-
grafnas antal, De fom äro af ftänd och wärde, eller an-
nors förmögna, påläggas, at låta upbygga prächciga tom-
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ter wid targ, ftora gator och andra beqwämliga ftallen,-
fom blifwa mäft fynliga, och utgöra ftörfta prydnan i Sta-
den; men fämre och fattigare handtwärkare, borgare, tim-
merkarlar, åkare, formän, med ftere dylika, förpligtas, at
taga fina boftällen på gränder, hwareft de äro mindre fyn-
bara. De handtwärkare och andra, iom idka fådana nä-
rings medel, hwilka förorfaka ftanck och elak lucht, eller
äro obehageliga både för fyn, lucht, och hörfel,borde till-
delas wiffa platfer på afiägfne fidor af Staden; äfwenle-
des böra de, hwilka omgås med fådane näringsfång, fora
äro fnart elclfängde, ei få läf, at bygga mit i tiockafte
Staden, utan anten utan för denfamma, eiler ock i någon
aflägfen ända, där de genom trägårdar, eller andra toma
tomrer fkildes från andra hus. Ku wore wäl här mycket
än at orda om, huru ften och träbyggningar, både til
prydnad och beftändighet med mera böra uti en Stad up-
föras; om hwarjehanda wid tak, fpifar, kakelugnar, kal»»
lare, och margfalt annat, fom wid husbygnad bör i acht-
tagas; men fom min tid och mina wilckor ei tillåta mig
en fådan widlöftighet, få nödgas jag gå det förbi.

§. 6.

I Företalet år omrört, at almänna tryggheten är Jedoftief-
H nan fil borgerliga famhallecs förnögeliga wälftånd, och
at en ftändig ofåkerhet warit en drifwande wigg, fom för-
anlåtit mennifkornae

, at afträda från det naturliga i et bor-
gerligit tilftånd. Åligger altfå högftrådande Magten, i kraft
af fielfwa famhällets grundlagar, at i tid b för ja om tien-
liga medel mot alt inträng, fom göras kan i famhällets
fäkerhet, hwilcken anten genom ut-eller inwärtes tilfällig-
heter rubbas. Bör altfå Regements kroppen, fom under
fredstiden får utwidga fina grenar, fatta fig i förfwar*
ftånd, mot fina grannar, och i fred äfwen tänka på krig.
Finance wärkets och armeens wård famt citadellers och
fäftnings warks anlagning fkulle altfå här förciena wår up-

ixiäW-

34 seS M !*#



märckfamhet; men emedan detta och annat dylikt dels in-
tet fä mycket hörer til mit ändamål, och dels mina om-
ftändigheter icke tillåta mig gå få diupt häri, få lämnar
jag denna afhandlingen åt dem, fom aro mera öfwada i
wapnebrak, och förfogar mig, at lämn3 några almänna
anmärckningar wid ordnings förwaltningen*

Näringen för inbyggarena i en Stad är fria konfter,
handtwärck eller handaffögder och handel, hwilkas förfig-
tiga inrätning, famt tilbörliga ans och omwårdnad i en Stad
är få oumbärlig, at Stadens tilwäxande uti rikedom, magt
och anfeende har at tilfkrifwa fin början, tilwäxt och mog-
nad , det famma. Jag åtfkiljer fålunda Stadsnäringen från
landtmanna hantering, fom är landfkctfel och bärgwärck.
Ty en del af Ilögder äro af den befkaffenhet, at de intet
kunna idkas och trifwas uti et land, utan wettenfKapers
underftöd, fnille och förftånd. En del åfer ftödja fig me-
ra på en genom widlöftig öfning förwärfwad färdighet, än
på fnillets ochförftåndets krafter. Skola deffa ilögder trif-
was i et land, få böra de, fom komma at lägga handen
wid fielfwa arbetet, och måfte förftå Ilögder, öfwas i få-
dant, fom upbrukar deras fnille och förftånd, och wäa-
jas wid arbetet, tils de hinna til en behörig färdighet. Om
nu landtmannen wore pålagd och förplichtad, at utom fin
hantering, flå fig på allehanda ilögder; iå borde han hela
fin ungdoms tid, tils han blir manlig, och tör hända än
längre, wara lärlinge, då han tilliKa ogörligen ägde fide-
rum at öfwa fig i lands fkötfelen. Därefter borde han til-
liKa ftyra arbetet wid manufa&urer och landtfKötfelen.
Twenne fä fkiliachtiga hanteringar. Det förra fordrade
ftörre Kundfkap , fnille och förftånd, än af en enfaldig bon-
de Kan wäntas. Det fednare betungar åter landtmannen med
få många fyllor, at han ägeT aldrig några dagswärck til
öfwerflöds, era de rart nytias. Skulle dä icKe deffa begge
hanteringar innom en kort tidråkai ftörfta oordning och wan-
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häfd? Landtmannen wore intet få regelbunden, fom fordra-
des wid fielfwa berednings fattet på råämnen , fom böra up*
arbetas och förädlas. Kunde altfå den tilwärcicade waran
intet blifwa på långt håll fä god, fom den, hwilken urom-
rikes tilwärckas. Skulle då icke fådane hopkladdade wa-
rors affätning och åtgång Utomrikes helt och hållit af-
ftanna? Hwarmed bord.- da Utlänningen betalas för de mång-
faldiga förnödenheter, fom wi arom twungne af honom at
taga i det litfla wåra bergwärk förmådde käfta frän fig ,
wore def endafte. Skulle icke en alman penninge brift hem-
ma i landet förqwäfja manufaclurerne, när inga förläggare,
fom borde hålla arbetet wid macht, funnos i landet o h
nar arbetarena intet fingo fin richtiga betalning för deras
arfwode? Men genom handaftögders och handelens undergäng,
fkulle landtfkötfel och bärgwärck blifwa wanmägtiga. Ty
närings medlen i et famhälle hänga ihop fåfom en käd, få
at i famma mån, fom et af dem af-eller ril-cager, de öfriga
äfwen taga del ides öde. Wore det icke altfå en darach-
tig hushålning, at fatta famhället på fådant lätt i ftörfta
lägerwal, fattigdom och elende? Desutom fkulle ingen ord-
nin kunna bibehållas, om de bland^wis idkades. Ty en
del af ftögder äro få oumbärliga, at famhället hade mägta
fwårt, om icke omögeligir, at hafwa beftånd,om de f*ulle gä
Ut. Andra åter äro nyttiga, faft intet högft nödwändiga. Ot-
rikes handelen är äfwen ofta fkadelig och fordärfweftg, ona
icke en granlaga jämforelfe hålles mellan ut-och inför/len,
på det den i tid kan uphielpas genom tienliga förfatningar,
medel och utwägar. Skulle nu alla näringsfänger wara
landtmannen gemenfamma rned Stads boen, få ägde ju en
och hwar frihet, at hålla fig til den födo kroken, fom ho-
nom behagade, och han tycktes hafwa fin förmenta winft
wid. Hwad oreda en fådan hushålning fkulle föda af fig,
är lätt at iluta? Et fkadeligit kladdande kunde förfkämma
de bäfta råämnen, fom rätt förädlade, fkulle med ymnog
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ranta betala mödan och omkåftningarne. Slögder, fom äro
oumbärliga til klädnad, boning, helfans bewarandeoec. torde
lätteligen förgätas, åtminftone infet med den hug och drift,

"fom fordrades, idicas. Brift på råämnen förhindrade ilög-
ders framgång. Ufförfien blefwe ringa och handelen altfå
litet gagnande et famhälle, At förtiga flere ikäl, fom af
wåra witra Män finnes nog artige anförda i deras Oecono-
mifka arbeten. Ku lkal jag biuda til ac fäfta min ringa up-
marckfamhet wid fielfwa manufa&urernes inrätning och fram-
gång. Slögder, fom äro hopwicklade med otroligen många
omftändigheter, och fordra dryga omkoftningar famt utgif-
ter, äro inret i början för hwarjehanda hinder, få indrägti-
ga, at de utan förläggarens underftöd, kunde med egen winft
uppehålla fig. Ty ftora förlag, om de i början borde afbe-
talas, fkulle ftegra waran högt. Dyrheten forbiuder affät-
ningen, Affätningen -förqwäfjer luften och idogheten, då
arbetet börjar på gå twungit och långfämt. Föder altfå den
ena oordningen flere, tils et fä hålfofamt fofter dör ut i
fin fpäda linda. Däremot om i början et wärck förfigtigt
och wål fkötes, förblifvver det intet ofruchtfamt, ufan yrig-
lar det ena foftret efter det andra. Därnäft fåfom ilögder
äro af en oåndelig mängd, få bör wid fielfwa antagningen
af et få granlaga wärck, hafwas 'affeende på ortens lynde
och rudimareriens tilförfel, anten Ucomlai^ds frän, om wi
intet hemma äga filräckeligit tilgång til fådant ämne, eller
ock, fom bättre wore, från wåra egna landsorter. Wid fielf-
wa orten märkes, hwartil den i fynnerhet ar tienlig, och
til hwilka Fabriquer eller andre nyttiga inräfningar, lom om
den är tienlig och beqwämlig til goda Schäfeners inrätning:
om där kunna anläggas nyttiga plantagier, och underfökasj,
hwilka bäft trifwas, famt bepröfwes genom hwilka redfkap
och wärcktyg arbetet wid dem baft kunde hielpas til fram-
gång, fåfom ock utrönes, hwad wid fielfwa planfornes hand-
tering, uptagning) röfanck,-bråkande, fkächtande, eHer wid
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fruchtens ihopfamblande, fyltande och bcwarande, famt an-
dre nyttiga planteringars förfichfiga omwårdnad, är ftädfe
at oblerveras. Om den wore tienlig fram för andra til fär-
g:ri r, och hade därtil fkönf watten. Om den wore fordel-
achtig til linne fabriqu-rs anläggande, blekerier &c. Om där
finnes tilräckeliga ftrömmar och fiöar, famt ymnog fko? i
neigden, fom äro tienligare til den manufaKurens inrätning
fram för en annan. Om utförflen af tilwärckade waror, jäm-
te infurft-n af råämnen, är läglig och beqwämlig. Eller om
warorne aro få oumbärliga, til wår egen förnödenhet, at af-
fätningen är nog drägtig innomrikes- Skal arbetet ei komma
utur fin jämna gäng, och tilwärckningen intet at lida til god-
heten och et fkäligt pris, böra materialier och annan cilru-
ftning finnas i filräckeligit förråd och behörigt fkick, på
hwilkas tiib-jrliga ordning beror ilögders tiltagande fulkora-
lighec. Härwid fordras af osf en ftörre upmärckfamhet än
den wi tilförene ägt. Wåra härliga parcker böra med et
achtfamt öga oftare befökas, fom fi\ola lämna wåra wärck
god underftöd, medelft upfinnandet och letandet af det goda,
Förfynen där nedfat, och hwilket wi härtil för redbara pen-
ningar fåt dyrt nog af Utlänningen inlöfa. Alla 3. naturens
riken biifwa här et rikt förråds hus, af hwilka wi fkola ta-
ga ämnen til wåra ilögder* Men wi böra intet ftanna här-
wid. Det fom ortens läge welat förmena osf, bör genom
konft och idoghet wänjas wid wårt climat, och fortplantas
hos osf. Wi arom iå mycket lyckeligare i et få nyttigt åt-
gärde, och wåra giorda uträkningar träffa få mycKe bätfre
in, fom at wåra Norrfka länder, utan lärdeles konftlande
upamma och til mognad bringa, oro intet alla, ätminftone,
fåfom anftälda rön witna, de ftäfta af de för wåra manu-
facturer osf h.)gii nödiga utlanlka wäxter; däremot har Ut-
länningen ofta ftor möda, omkoftnad och konft, at tämja
w.ir Nords egna wäxter wid fit climat. Huru fördelachtig
wure icke war handel, ona wi fielwa förfkaffade osf ra-
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ämnen, och dörmcd fedan rätt hushållade? Borde icke wår
egen winft upmuntra osf, at i tid täncka på plantagiers
inrätning, genom hwilkas filhielp wåra manufaclurer och
wårf land kunde lyckeligen affkudda fig penninge mange-
len, fom fwåra plägar anläpgarena? Wid planteringar före-
komma osf dels fådana wäxter, fora äro oumbärliga i et hus ,
och bidraga til lifs uppehälle, fåfom humla, kål, rötter, rof-
wor, jordpäron, lin, hampa &c. hwilkas ans och omwård->
nad tiikorrmer landtmannen, fom bör icke allenaft förfee
fig, utan ock Stadsboen tilräckeligen med åfeliga waror;
dels finare köks krydder och fruchtbärande trän, dels ock
gräsforter tienande til färgerier och hälfans bewarande,
hwilkas fkötfel grundar fig få wäl på andra Weftenfkaper,
fåfom ock fordrar idogare anfning och ftörre wård, än den
landtmannsn äger, och för fina mångfaldiga fyilor mägtar
med. Böra altfå Stadfens inbyggare förpligtas til fådana
planteringars inrätning. Ty fåfom wi tilförcne hafwa nämt.
få äro borgerliga famhällen tilfammans komna, at bewifa
hwarannan inbördes hielp, och at med gemenfamma krafter
arbeta på allas wälgång. Wi hafwa och omrört, at landt-
mannen, hwiken bör förfee hela famhället, med lifs uppehäl-
le och annan förnödenhet, fom kan ärhållas genom landtfköt-
fel, är förbunden, i ftöd af fielfwa famhällets grundlagar, at
förfta til Stadsboérne,hwad de tarfwa til föda och näring.
Hwaremot Stadsboar, fom böra hålla fig wid manufadurer och
handel, äro förplichtade, at förfee landtmannen med fådana
waror, fom manufaclurer kunna käfta frän fig, och fomlandt-.
mannen tarfwar. Nufwarar mot al förbindelfe enrättighet. Har
altfå Stadsboen rättighet, at kräfja af landtmannen fina förnö-
denheter, landtmannen däremot af Stadsboen. Men när nå-
got intrång göres i den andras rättighefer, lå förolämpas den
famma, fem kommer at lida intrånget. Förolämpas altfå landt-
mannen , nar Stadsboar : flå fig på landtmanna näring, och up-
taga den under Staden belägna mareken til åker, blifwan-
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des ialunda i ftällrt för nyttiga borgare endaft onyttige Stads bönder,
genom hvilken förmenta vinft de likväl tilfkynda hg och hela famhället
Horfta fkada, och aUfa under det famma handia uarr.chtci.ga. Ty om (am-
ma mark uptages til allehanda nyttiga och nudigit planteringar, (a fkul-
Jc ägaren genom en (lik upojjing tilfkynda fig en mångfalt ftörre nft,
manufactarer blefve förledda med råämnen, fom i viilrigt fall med möda,
befvir, omkoftnad och ftor hasard , manufaclurers upkomft ti-i ftörfta för-
hinder, och at föröka vår almänna penninge brift, frän Utlänningen må-
fte inforsias och med redbara penningar afbet3las, Detta är af den vigt
och vSrde, at landtmannen., hvilken är nog fyssöfat med annat, ogÖrligcn
hinner fkpta flika hälfofamma anläggningar, om ock han ägde en tifräc-
kelig nftigt, fem jag dock intet medgifver. Sättes ältfa i vidrigt fall r,lla
handteriogär , 'ftörfta oordning, då-vinftcn lärer Irlifva fattigdom och ar-
mod pä alt. .At med ftillatigande' gä förbi, dcx landtmannens åikel§shet
fftrbiuicr alla utlägningar, fom (ordras , innan.(ä koltlåmma värck komma
i gäng. Men Sradsboar däremot äga förmåga, at gä i f§rlag vid plan»,
tagicrs anlagning, tiltälle och lägenhet at inrätta de (amma, och fa fidft
fngna fig af en otrolig vinft. Ingen nr fom icke vet, hvad penningar, tit
exempel, lin och hampa draga ut ärligen frän riket. Skulle nu de be-
ifintiiga akertäppor, om Jordmans lyndc vil endaft tillåta det , användas tii
deras planteringar, ibm (edermera kunde förädlas i (amma Stad. Vore
icke det den indrägtigaftc näring $r agaren? Allehanda fruclubarande
trän (kulle vät trifvas hos osf, kunde dä' icke en rätt hushålning (käfta
lnhssmllc f§rräd i landet,httmma iutorslcn,och befordra urfftrslen genom frifKa;
uptärkada och infyltadafruchters fiSifiä'gning? vore vi icke dä (alla, om vi kun-
de £$da och kläda os( med vårt egit lands alftcr? Fjrfumcaa vi detta at i rid
"värckftdlla, fä arom vi fiender ti! var egen välmåga, magt och ftyrcKa.
dlär Städernas näring på detta fatt inrättas, Ca bliffa de f"sr landtmannen
en ma^a §s hielp och ftr)d , ja des häfta; men om borgare näringen för-
nämligaft får beftå i fil och bränncvins (älgandc, da ato de ci annat at
ånice, än (om landets pcft och ruin.

HH<. vore yfll ännu niyifet at tala om hvatjehanda nyttiga politijla in-
«» rättningar ien st«d. Men mina omftändighetcr päläega niig, at gå
dett alt iHrbi, hälft ordnings förvaltningen i en Stad utgör et helt Ämne.
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