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Rad-och Handttsntannett i Brahestad,
Högaktad

Herr JOHAN
SOVELIUS.

Min Huldaste Fader.

JAst wore tt ofelbart prof af ringa llsatt>^a tvärde pä undfängna WäWrningar 5
och en lastbar förgätenhet af min styldigyet/
om jag wiv dttta tilfälle/ antingen smittade
mig därmed/ at nägra H stämplat linne K'
tnade rader sörmsdde afbörda en Förbindelse/

hwars



fmvt widd tanckan ej gitter wärdigt nog af>
taga; eller med en plötstig tystlätenhet alde-
les ä stdo fatu/ at offemeligen betyga min
hierteliga tilförsigt och Vördsamma sinne: det
ena och det andra Ax fjärran ifrän mina tane-
kar. Jag nyttjar med obestrtfweligit nöije det
tilfälle/ SJlin Huldaste Faders Frlkostighet mig
welat bana och öpna/ at uppenbarligen ä da-
ga lägga den oändeliga Wördnad/ Kjärlek och
tilg.fwenhct som hos mig alstrats/ och näreS
af min Huldaste Faders öma omwärdnad för
mig och min wälfärd/ hwilcken jag aftcm fin-
ner detta liffla pappers kram wara sä Mittåt*
keligit/ at til minsta del afbörda/ fom jag
ftjönjer ord wara kraftlösa / at uttrycka de inre
Vördnads rörelser/ och mig sjelf oförmögen
at »artigt nog beprisa Mine Huldaste Föräl-
drars gothet. Anse dock/ Huldaste Fader/lag
beder/ med wanlig ynnest/ en god wilja/ hwilc-
ken nu endast gitter wisa stn enfaldiga wäl-
mening uti upoffmnde/ af nsgra fa blader
©fv>ar ä jag teknadt de fördelar som kunna
tilfalla en Province af en däri anlagd Sta-
pelstad. Uptag denna enfaldiga wälmening/
siifom et säkert wedermäle af min fullkomliga
lilgifwenhet / Kjärlef och Wördnad/ hwilcka

hos



ssos mig Ma til - men aldrig aftaga kunna.
Himmelen gjöre Mine Huldaste Föräldrars
Dagar länga och falla/ och bekröne ©mt
med all andelig och lefamlig sällhet och lyck-
salighet. ©5 upfylles mit begjär och jag gfö-
res försäkrad/at EtiHuW Faders omwsrdnad
ftamdeles ej aflster at widare befrämja mit
tväl/ hwaraf ock hoppas at med tiden få in-
bärga en hugnelig fijörd. Jag framlefwer med
fullkomlig Sonstig tiigiftvmhet och wördnad

Min Huldaste Faders

-lydigs?. Vört,
5H.1.8 SOVELIUS



■§. I,«

\wj^£tifcet i Mnanbet kunna indelas i tttifem*sXR^xH de ttl Deras läge antingen längre up i Landet,
s^_-NV*J)B eller närmare ät Sjökanten, i £and_-.od) Sj^
(^K^^. Smider. I betraktande äter af Deras mera

eller mindre ntstrachta Handel, afdelas De i
Up-Sjö^tch Stapel -Städer. Förstäendes wi med Apstäder
endast sådana, Hwilkas Handel ej fär sträcka sig -i Salt-
Sjön; med Sjö-Städer äter de, som äga tilständ, at idka fin
Handel wid alla Iln-ikes Hamnar. Men de Städer^ hwil-
kas Handel ej allenast sträcker sig til alla innoni Rikets Oränt-
ftr befilitelige Hartt>efe platser; ucan aftoen aga den sä kallade
jus fiäpuiw, d. ä. Stapel-frihet, eller tttständ, at med sina
Handels -Skjep til tltrikes Orter afsegla, kallar man Sta-pel-Städer: Detta är det allmänna och korta ebegrep, man
Zjör sig om ätstilnaden emellan Up-Stader, Siö-Städer och
de sä kallade Stapel-Städer. llti sielswa afhandlingen utbe-
dja wi -oh den frihe/en , at under det ordet Up - Stad, fä, in-
nefatta alla de Städer, sim icke aro Stapel-Städer. s(m-
-net, som man i detta arbete är sinnad at afhandla: ar, den
nMa som fan infalla en /'^^/»re, as en deruti anlagd
Stapel-Stad. denna nytta @5. L. til des halt och besiaffen-
het, tälicker jag här med min matta pensel afstildra, och at
ställa hwar ock en owaldug under ögonen; men om wit> be-
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mödande deraf, hufwlldsikcligit wore, at anföra en och annan
tancka eller förelöpande omständighet, som redan af Mittre
och Wettdigre $tön, ä sina tilborliga ställen wal antecknade
dro; smickrar jag mig med det fulla hopp, at den G. L> mig
det cj^ till last läggandes warder, mindre at det stnlle fö. rin-
ga Anu.ets dyrd och wärde. Hwad afhanblings sättet eeller
methoden, som jag wtö sakens utförande är sinnad at följa,
anbelangar, sä är den otwungen, d. ä. jag utber mig at fi\
tala, som tanckarna löpa; i cfviait tiltror jag mig den (5, L»
blida omdömme och tnilbranbe uttydning.

§- 2.

(?K Nnan man strider til ffelfroa saken, hällom wi fi're ef
waca af magen gädt , at här i denna § förf! gjöra ety*3s litet ögi^akast, pä Staders natllr, beffaffenhct, och

första uprinnelse; Aldenstund en sidan retlexion kan komma
ost til mätta , och gifwa ljus i hwad man framdeles är sin-
nad at andraga. 3Wen at fä om ordsaken til Städers tiprin-
nelse, et tydeligit begrep; sä flfolom wi i tanckarna begynna
at leta derefter, förestallaiides ost, huru wida det ena warit
orsak til det andra, samt huru det ena Hushallsgrep.t kunnat
gifwa anledning at täncka pä thet andra tits wi förssaffat ost
et funbt begrep, om nödwändigheten af ©taberé anläggande.

Nar man nu dfsä begynner, at i tanckarna föreställa
sia Jordklot»», fftfom bebodt meö en Talrik mängd af Landt-
män til ätstilliga lordenes delar kringspridde hwarest olika
Him lic! fordrar olika Hus och Kläder; ollka Jord kräfwer o-
lika ssjötsel, m. m. alla indelta i sms Hushall, af hwilcka
hwar-och en har sin wissa Marck, til När och Rör utmärkt,
at UpMa, och at Nära sig och de sina med, samt sisom bo-
ende i wissa Sochnar, Landffaper och Konung i-Riken, mnom
sina Gräntsor och Landa-mären innestutna, hwilckas gemen-samma
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samma föresats är, at enligit GUDs befallning. Nära sig i
fil. Anletes fwett, hwarefter hwar och en, alt som han Devaf
mer eller mindre upbrukar, far inbärga en mer eller mindre
ymnog stjord; si kan man ej annorlunda föreställa fig b essä
Personer; än sisom ägare af et rikt förräd pä atjWtga
Wahror och rä-ämnen, den ena mer, den andra mindre;
hwilcka äter alt efter de Orters stihakteliga lynne, ehwarest
man föreställer sig dessa Personer bo, kunna wara af äfffillig
halt och bestaffenhet, af hwilcka nägra aro tilgäng pä i Den
eller det. Sochnen, i det eller bet Landskapet, eller Konungari-
ke; nägra anbra åter ibe eller de Sochnar, Landssaper och
Konungariken; o. f. w. nu fom den (^non stär fajt.Non
omnia (ert eadem cellus sä kan man ej annat föreställa sig,
än at ofta hos hwar och en enffilbt mätte yppa sig någon
brist pä det eller det, sim hos en annan äter kan '. wara nog
tilgäng pä; men derjemte hos honom nogot öfwerfiöd af säda-
na persedlar, sim hos en annan kan brista, o. s. w. detta
ofwerflödet och denna brist, fem man ock föreställa sig af den
bestaffenhet, säsom ägande nägon jämwigt sins emellan, sä at
den eiuvs tarf, kan ersattas med en annans öfwersiöb, hwar-
igenom mätte gifwas anledning at täncka pä det; som wi
nu kalla Handel, eller af Handla, jag menar Wahrors förby-
fai.de. Men som hwar och em. stiljaktiga behof ofta ej sä
nära kunnat stä fil fångs, sä mätte nödtorften och beqwämlig-
heten gifwit anledning, af täncka pä sidane Inrättningar,
hwilcka sebermera efter ehuru läng omgäng sont helst, ikläbt
sig Stabsmanna Handteringars Ärt och Natur, och Orterna
ehwarest Folckef wistats som omgäts meb bessa Handteringar
ikläbt sig Namn af Staber, om hwilcka wi efter Deras stil-
jäktiga läge, och Deras mera eller mindre wibtstrx.kta Handel
giöra ost säbana begrep, som wi i föregäenbe §. anmärkt:
Sälebes förekommer ost Werlden, enar man letar i tanckarna
efter omförmalte ordsaker; silekes stjönjer man ock, enär man

A2 -i tanc-
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i tanckarna nattlrlsiit wis ml föreställa ftg ordsakerne, hwilcka
ktlnnat led.t Menmstioma ifrån den etm nyttiga Skottningen
til den andra, anda til ©taberé och Borgerliga simhallens
uprinnslse. becpHnligheten och nödtorften wara de förnämsta
dnMdrar; e1)..... jag ej wil neka at ju ock ibland

t
andra or-

saker kunnat wara, sim föranlåtik mennistiorna at först täncka
på, at bygga Städer; icke desto mindre, fä blir ostridigt, at
nödtorften och becpvamliheten, enar man fönneftigt wis wil utt-
berfpfri alt detta, far räknas ' ibland de förnämsta moc.s til
Städers och Borgerliga simhallens ltvkomst; til följe hwaraf
Deras gemensamma föremål wam bör , at. ej allenast för
Landtman hålla i beredstap et tilrackeligit förråd af fåöana
Wabror, sim han sielf ej äger tilgång på, eller blott, af wid
etlln.änna Marcknader trpjjanbfa och forsimla alla Dfwerjkåtté-
Wahror, jag menar sidana Wahror, sidana ZanDeté pkocw-
«^er^ hwilckas öfwerstätt, sedan bwar och en af Landefs in-
byggare ftelfwa fadt deraf fat bärgning och nödtorft, bör
genom Stapel-städers biträde til Utlänningen föryttras, an-
tingen emot reda Penningar, eller emot andra for \T\iht oum-
gangeliga OTahror; utan ock ww alt detta fyafwa Dtt unders
liggande Landets ftomnta och nytta för afsigf; men at Stä-
der igxmen matte få mycket mera wara i stånd at fMgjöra
denna sin skyldighet, sa fordras ännu af dem til det minsta
par andra egenskaper, nemligen. 2.60 §ft Stader böra wam
så belägna, at det om förmälte ändamål kan ernås, fölgachte-
ligen ar ej lika mycket, ehwarest be aro anlagde; fy fåsim
det ar oförnekeligit, at det icke gjör nog til håifans conferva-
r.on, at de ftästa och flytande delar i jämförelfe emot hwaran-
dra, och emot hela droppen öfwerens stämma, utan fordrasförnämligast, af the stola wara på sina rätta ställen, äfwen
sä forhäller det sig med et Borgerligit ftmfund , hmaré nä-
ring kan liknas \iib blodet i Männistjo Kroppen sim aldrig
är falt, om icke näringen dr tilbörligen kringsprid, fil fina

ratta
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rätta ställen. Ho Me wäl kalla det samhället falt, i hwilckeks
underliggjande Provincier, en hop Stader innom några mi-
lars omkrets , wore endast i endera af hwarderas andar beläg-
na och den öfriga delen af Landet, sim kunde wara nog stor
och widsträkt, alt efter sim provincien wore större och min-
dre, wore albeles utan spår fil Stäber; stulle icke sådaneStäder wam hwamnbm fil last, och bet unbcrliggotfbe Lan-
det til föga båtnab och fromma; hwilcket wore få mycket
wissare, sim Deras Gräntsors utMdganbe utom fm lampeliga
proporciori stulle icke annat föba af sig än oordning och brist
på dtt sim tarfwades, så wida en oärhörb myckenhet Folck
på ett ställe stulke icke kunna få all fin förnödenhet, af thet
omkringliggande Landet, hwaremot, om ett sådan Folckstaw
wore fördelad uti flera genom en lämpelig widd ifrån hwaran-
dra belägne Städer, bet emellan hwar (Sfao ledigt lämnade
och fil Latrbt-fjotfet upådlade Landet stulle blifwa tilräckeliZit
för alla Städer, jämför Herr Prof. Nl-'..^ Inledning til
Allmänna Hushall, pag. 108. Jag farfmar ej bewifa,
hwad likhet Policipa Regerings-Kroppen hafwer med Menni-
stjo^ kroppen. Böra de ej gjöra simma gagn, som Hjertat,
hwilcket cjrculerar blodet, genom de, af den s(ln.ife Skapa-
ren dertil förordnade Ror och Hdmr, sä at hwar och en del
afkroppen får sin fulla porcion , fölgachteligen på sina ratta
stallen satte. 3:0 til antalet hwarcken fiere eller ringare; utan
så mycket gjörligit ar så mänga som til en beqwäm Wahror-nas kringspridande nödige fordras; emeban en alt för stor
myckenhet af Staber gwr ratt så stor städa, sim alt for
stor brist derpå, så wiba ■ när fiera idka en och samma
näring i större myckenhet än affättningen antingen innom
eller utom Lands fwarar deremot, näringen då måste för-
minskas och afstanna for afia, hälst, sim monopolia och
poiypolia hafwa i det fall lika wärckan pä närings medlen,
af de förordfaka stopning, jämför Herr Prof, Bekchs l. c.

A3 I?2§'
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pag. w alffå, sordras äfwen harntinnan mebelwag, hwitcken
dr hllfwudsikelig och nödwandig i en sifd Ncgenng; ehuru
jag. nog tilstår, fwår at uppnna och utstaka: boch om i öfwer-
wåganbe tages, hwad Herr Carl kK^^ci^lT-i., (at förtiga
anbra,) i sitt under Herr Oecon. Prof. Z1.R.1.5 inseende ut-
gifna wackm arbete. Om Stabers stånd ifrån hwaranbra:e.
förmäler, lärer man nogfamt kunna stönja af ben ber befinteli-
ga cajcul på Oeconomista grunder uträcknab nöbwänbigheten
och sinfdrbigheten hdraf hwilckett wi, at undfly en alt för
mycken widlyft.ghef, här förbigå, at infiyta låta. Wi stolom
boch bjuba til i följande^ fa mycket wår förefats tillåter, at
lägga sinningen håraf för sin tillbörliga Dag.

§' h

MALdenstund man i föregåenbe §. omstänbigat Stabers
M!N uprinnelfe och deraf fiytanbe gemensimma egenffaper;
3^^ så welom wi i stöb af esidana grunber, at komma nå-
gorlunba närmare til wår förefafs, här genast yttra wåra
tanckar, huruwiba Stapel-Staber kunna wara för en Pro-
vince fördelachfiga, dem wi febermera i bet folianbe meb be-
wis, bels hämtade af hwab i föregåenbe §. anfört är, bels
ock, meb anbra fåfom allmänt erfdnba grunbfanningar, sto-
lom binda fil af bestyrcka. Det är en ostribig fanning, at
igenom ju fiera Hanber en Wahra egår, ju högre stiger beö
wårbe; si at en Wahra, som ur första Hanben kunnat häm-
taé för några Jorcfar, efter något omlöpanbe flere Hanblanbe
emellan, Landtmatt ofta måste lösa meb fiera bubbelt Pen*
ninge-wärbe, än ben först kostabe: blir altsi det en ej
ringa förmån, sim filfaller en Pl-ovmce af en berstäbes an-
lagb Stapel-Stab, at Lanbets Inbyggare funna fä be
utifrån inkommanbe Wahror ifrån första Hand, och
fölgachteligen för igobt fiop; men detta ar icke all ben

nytta



7
nytta wi härpå sifta, och wi oh företagit at afstildm,
hwilcken förnämligast ilfaller de Landtmdn som sjelfwa haf-
wa lagligit af ashamta sina förnödenheter ifrån Stapel-Stä-
derna , samt de Up - Städers Handlande , som dels funna bo isamma Landstap, eller annors icke långt derifrån, hwilckas
©to^eller Landt-resor derigenom förkortade, funna blifwa min-
dre kostftmma, an om de stulle anställas fil en och annan
Stapel-Stad i diifet, i fall de woro til antalet få; hwar-
igenom de omkring dessa Up-Stader boende Landtman kundesamma förmån ttlfalla; Alldenstund dessa Up-Staders Hand-
lande i den handelfen kunde- aflåta fina Wahror fil något bil-
ligare pris, jag fager den nytta, som kan tilstynda Landtman,
alt efter sim de äro närmare eller siarmare ifrån Stapel-sta-
derna belägna, et lindrigare pris, på de ifrån Utrikes Orter hem
hämtade Wahror, de nxtre sig fen af fjrcab beskaffenhet fom
helst, antingen mera eller mindre nödiga, utgiör icke hela den
af oh har påfyftabe nytta; utan det år ock, utom det at få-
bana Staders anlagganbe gifwa öpnare liltrdde, för fria
Konster och t

Inrättningar, samt locka Utlänningar in i San-
det, til at sättja fig derstädes neder, en annan nytta, som in-
galunda dr mindre, om icke mera betydande, nämligen, at
Landtmdn genom en i Provmcen anlagd Stapel-stad kunde
minna ben förmån, at fä sin Landtafwel bettre betalt, hwar-
igenom han åter af minsten upmunfrad, lackas at upådla
Landet, simt af i sinner&ef, med största nit och åfsiga, stjö-
ta, och upåd.a sådana ämnen, han märcker wara til bande-
lens med fördel under {sittande begjärliga, och blifwa wal be-
talte. tylen af denna nytta af en Stapel-stad måtte erhål-
las, och Deras Handlande måtte befinna sig i bet tilstånd at
tilstynda det allmänna, denna, med Deras styldigl.ef, och
med Staders anläggande, påsiftade andamål, så nåra för-
knippade nytta; så welom wi, så mycket haldre fåbant alt i
nästa §. i akfaga, som bet mdrckeligen bibrager, af rätteligen

fatta
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fatta forståndet och fenfårdighefen af hwad wi har sagt, ochH fkaasit at utfm*

§. 4.

I?JÄ€ Inrikes Wahror 06) -ämnen, som e Inwånarena(^^ etnellan uti ett samfund,
t
genom Up-staders filhjctp,

v*2> få mixkef möijeligit ar, jämt omkringsprides hemma i
Landet, aro af den beskaffenhet, at en e del af dem noga upgå
til egit behof, andra siett äro icke tilräckeliZa, och af några
öter ar så rikt förråd, at sedan hwar ock en af Samhällets
Medlemmar deraf fådt sin fylnad, ändock lämnar altib nå-
godf öfwer, hwilckas öfwerstatt ock endast utgjöra de persedlar
bch Wahror, hwarigenom Handelen. med Utlänningen underhål-
leg. Dessa Persedlar eller utförfelé Wahror , i anseende til de
Inrikes örter hwrifrån de fil Stapel-ståderne hetnfaé ocl) ehwa-
rest de, antingen af Naturen sjelfkrafde framatstras, eller medelst
Kånst och Arbete inråtfabf efter Naturens egen ordning, och hwartech ef tiltgs jfitjaehtiga egenskap, upåölas , aro antingen et gemen-
famt öfwersiott af alla i Riket befinteliga landstaper, hwartil|n)arfoch et mer eller mindre kunnat bidraga, eller hafwa endast
några få Rikets Provincier fastat af sig dessa Wahror, sim
genom Stapel-städernas handräckning til Utlänningen aflåtas
och andra åter i fKifet befinteliga Landstaper icke ens dertil bi-
dragit, utan frambragt endast sådana QBahror, som noga
upgå hemma i Riket; I det förra fallet funna Stapel-städer
i hwad P.ovince af Rtfet sim hälst de befinnas, tilstynda
det underliggande Landet, och i följe deraf det allmänna, den
af o§ om formalte nytta och fromma; aldenstund i stöd af be-
tingandet, dessa P.ovm.less underliggande Land altid fuppo-
fieras frambringa, sådan afwel, hwaraf utfjepnina til Utlän-
ningen fan stje, hwarigenom åter fan förstås, at Landtman
kan äga ordsif af förwånfg de i föregåeltde §- sagde förmå-

ner.
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ner, m. m. hwarwid dock fynes böra i akttagas hwad i § _>♦
anmärckt ar, i synnerhet den andra och trebie omständigheten,
jag menar mib Deras anlagganbe. I ben fednare händelsen,
åter, fä dr owedersiijeligen rådligast, at ti.gång aro på Sta*
pel-stader i de Provincier, ehwarest Landets Inbyggare fun-
na til Staderne asiita och framstaffa sidan Landets Afwel,
fom Stapel-staders Handlande dr tillåtit, af gjom utstjepning
af ttl Utlåningen

r
ty utom det, at Stapel-städers Hanblanbe.

i ben händelfen bäst sittas i stånd, af på bet nogaste fullgjo-
ra det af oh här och ddr med Staders anlagganbe påfyftade
andamål, sim dr af wara det underliggande Lanbet fil j.anb_.
med sibana Wahror, fom Landtmannen behöfwer, berfore at
han derpå ffelf icke har filgång, simf finna sig i stånd, at
genom en rundelig, dock stjalig betalning upmuntra Landtman
af upådla ej allenast Landtbygdens naturliga Wahror, utan
dfwen sibana, som t

funna tåla Ciimatet, i synnerhet, om
man förut warit föranlåten och nödsakad at^hemta sibana
Persedlar eller Nå -ämne utifrån, samt om wärdet och myc-
kenheten af de Wahror och Rå -ämnen, som ifrån Utlännin-
gen inhämtas, ofwerstiger wardet och myckenheten af Rifets
exportationer, hwilcket om så handt, dr et ofroertyganbe te-
wis til det Rifets hanbelö unbetvßalance; så dr wdrdt at
ftuchta, nemligen; at om Stapel-stader dfwen anläggas i de
Provincier hwilckas unberligganbe Land icke fastar af sig så-
dana Wahror, som til utförsel aro låflige eller af Utlannin-
gen begjarliga, följande olagenheter stulle förefalla, nemligen: at
sådana Stapel-staders Hanblanbe, då fomme nödwandigt at
underhålla sin Utrifeé Handel, antingen med redbara Pennin-
gar, eller at af Up-stader tilhandla sig sådana Wahror, som
af Utlänningen funna åstundas och dem låfiigif wore at idfa
Handel med; i ben förra händelsen farfmat. ej bemté, at en
sidan Hanbel, sim stjedde med c-onrante Penningar, wore
för ett Borgerligit Samhälle mera stadelig an nyttig, och i

B det
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bet sednsre fallet, sittes beffa Stapel-staders Handlande
utur stånd eat tilstynda Landets

t
Inbyggare, (at förti-

ga annan olägenhet), den ny§ omförmälte botnad; ia§ wil
wdl ej neka , at be funde åwdga fomma den af oh först om-
förmalte nytta i §. 3. doch^fom ben dr föga 06) ringa, enär
den andra af ch å fagde ställe ndmda förmån, ej fan gjom följe,'
få wil den har ej hofwa mycket at betyda,i anseende tit de ölä-
senheter, fom nedanföre fomma at förmälas; dessutom löpa
de dfwen fara at blifwa undergräfna af de Stapel-stader,
hwilckas underliggande Landsbogd fan fasta af sig sådan $(f-.
wel, fmarmebelst de sielfwa funna hafwa et rikt förråd at id,
ka fin Handel, emedan de altid wore i stånd, at wdl betala
ed) förnöija tanbimannen för des Wahror, och icke desto
mindre sielfwa ändock hafwa fin rifeliga utkomst, der dock de
andre beremof, fom wore nödsakade at hämta fina utförfels
Wahror iftån Up-staderna, och altfå nödZades betala dem
dyrare, ej (fulle funna fe ftg något profitera, utan fnarare
tappa derpå, fölgafteligen MlMaZtas och rmneras. Det si-
neé fördenstull oumgongeligit, eller åtminstone högst fördelach-
tigt, af det underliggande Landet, ehwarest ©fapel-stab fptn
halst månde wara belåten eller framdeles komma of anläg-
gas, anten af sig sielf äger sådana Wahror och Nå-ämnen,
hwaremot utifrån tit forbytas fan den inhemska nödtorsten,
eller at Stapel-staden dr si belägen, at Up-staderna i Lat-dee
ofwanföre hafwa tåttaft at dijt fira fina Wahror, och få
dem med tilbörlig winst Jorytfrabe» Ingen må tdcka, det
wara for et ©amfialle hälsosamt, at Stapel-städer för at
jämt dela winsten Borgeliga Samftmd emellan, böra endast
anläggas i de Provincier sim rffelfma icke dga några utför-
fels Wahror, dem de trodde tancka at dessa Stapel-städer
borde sig til förhandla af städerna, och siledes fomma
Penni..ge roulancen bdtre i gång, famt berigenom forfkaffa
Wahrorna sitt ratta wdrbe, hwilcken tancka, aldenstund benna

formen-
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formel.te förmån på ef fördelachfigare och anständigare wis , z
sdtf,^ fam omförmält dr, icke d^sto minbre fan minnas, jag
förmodar^ minbre grundad och ej så hälsosam bom o-iite, hwtlcket utom hwad anfördt ar, af följande §. Idrer
funna inhämtas^

§. s-
Ml^T föreställa fcenna siken få mycket tydligare, få Ut ofi5Si.*J sintra ef Rike A, hwars underliggande Provincier2?l^ Hro B, C, D, E, r,6; af hwilcka B, C, l), 1.,
oro försedda med Stapel-stader, men F,G, icke, utan bestä
endast af Up-stader. Ponera at B, C, aro af den bestaffett-
het, at de unberjjåtia sin Wansta Handel, antingett med Lan-
bet* egen Afwel, eller med tilsats af sidana Wahror, fom de
hämta ifrån Provincieme kV Grinen O, l), endast fil at
underbålla simma sin Utrikes Handel, hämtar sina Wahror i-
från 5,6, hivilcka Provincier F ucJ) (3, man wil ponera fasta
af sig en få Talrtf mango af sådana Wahror och Nå-äm-
rten, som dro både til Utsirsell låsi;ga, samt af Utlänningen
nog begidrligo. Månne man med stjäl stulle funna påstå , at
Handelen i Riket 6, wore^på den Fot stdld, af Landtman
allestäds derstädes fan upstjam aL den nytta, gagn och båt-
nad, fom af Sfadsmanna -&aubterinaa? fan fkwåntaö och
meö flpjdl fordras at honom fi'styfa bor? jag for min ringa
del, fmiflar deruppå och det för följande ordsaker: Jag me6-
9l'fwer wal, at B, O, stulle funna åwaga fomma den af otz
i §" 3. stgde förmän til dest underliggande Lcinbébygbé from-
ma och fordel; men pMr bertnmte at D och E, endast f an-
de gagna Lanbtmdn meö den första af otz i nysnämde § om-
förmälte ttytta, och at den inrättning af hwad beskaffenhet sim
hdlst den wam må, är sundast, som hafwer for afsigt icke
allenast några få Medlemmars af samhället, utan allas Cfå

B 2 wiba
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wiba det sig giora låter) wdlfärd och fromma, famt at v
och E, funna löpa fara, at i denna hdnbelfe blifwa i sinHanbel unbergrdfna af B och G, i synnerhet om B och G
wore föranlåfne at brifwa sin commerce meb simma Wah-
ror fom D, ock E, jjmifcfa kunna wam antingen en produa
af Deras egen Lanbt Qlfwel, eller dfwen til förhandlabe affamnta Provincier F och G, hwarifrån O, och E pldga
hämta simma Wahror fil simma behof, och det for hänba
af orbsif, af B, och G, egen Lanbt Afwel ej wore filrackelig
at inlösa bet quantum af Wahror, be fåfom Stapel-stdber
woro förbunbna af hålla det unberligganbe Lanbet fil fienst,
af orbfak filgång derpå ej wore, hemma i Lanbet. Men Idft
otz anboch tl)etta alt oaktad, ponera at egennyftan få albeles
wore Lanbtförwist, af igenom goba och funba Inrättningar,
habe B, C, och v, E, emellan träffats få gobt förstånd, at
Deras Hanbel wore på ben Fot stdld at be albrig någonsin
funbe hafwa anlebning at fruchta något intrång eller någon o-
lagenhet beruti af hmaranbra. Hwab stulle man bock i den
hanbelfen kunna saga om Provincierna F, och G, månne be
bertgenom stulle kunna blifwa ffabeslöfa? och alla be i Riket
A besmfe.iga Lanbsbygber winna all ben förmån be meb vätta
funde och borbe förwånta? jag rads före, af hoppet stulle stå
dem jämmerliga felf, och de båda twå i den händelfen icke
desto mindre finna sig wid alt detta hafwa bundna händer at
Handla, Wandla 06) Förbättra sina wilckor, fom de bast
gitte och förstodo, famt nödfakade af åfnöija sig med de för-maner B , G, d, E, agaöe dem förläna; emedan beffasidstndmde kunde komma öfwerens om ef wist price, af gifwa
til Up-staderna for Deras Wahror, ofwer hwilckef de ej
stulle gå: och aldenflunfc fåledes Up - stadernas HanbJanbe i-
från Provincierna F, 06) G, fom förytfmde sina Wabror fil
Stapel-städerna i Provincierna B,C,D,E, woro få
gobt, fom beröfwade den frihet, at fåfom Hanblanbe fatta

pris
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pris oc!) warde å fina egna Wahror, fä wore be ock fil följe
beraf utur stånd sitte, at med någon runbelignre betalning åt
Landtman för des LandtAfwel, gjora något godf intryck hos
honom, hwilcken fölgachfeligen åter ej (kulle kunna hugna sig
hwarcken af ben ena eller andra i § 3. sigde förmån; Allden-
stund dessa Up-staders Handlande altid wore mycket owiffa
om, hwad de wid föryftmnde sielfwa funde få för sina Wah-
ror, och fil följe deraf altib nödfafade, af af Landtman uf-prassa Wahran för det billigaste pris möijeligif wore. Men at
ån liustigare wisi hwad stora förmåner genom Stapel-städer
tilfalla e Inwånarena Uti Provincierne B,C,D,E, och
l)wab fördelar Inwånarena uti Provincierne F, G, blifwa
utfTttfne från, fd wele wi, fil undwifande af widlyftiZhef och
mycket raifonerande, forfdigen har uprepa ef och annat, af
hwad förut fagf ar, famt anföra några Corollarier eller på-
fölgder fom otwungit och af sig sielfwa deraf flyta: når en
Stapel-stad anlägges uti en Province, sim af sig sielf har
egna produtfer, af brifma Utänst Handel meb, si filfiyta
samma Province följande förmåner: de Handlande efå Pjo-
vinciens proclu^er mångfalf bättre betalte hos Utlänningen,
än Dm de fålbt dem i\t

(
någon annan Stapel-stad innom

dlifei, fom ben sedan utfördt; ty de bekomma här den minst
allena, sim annars blifwit delf emellan dem och den fö-
renämde Stapel-staden. De fd för simma ordsik stull de
Utlänsta Wahrorna för långt billigare price dn eljes, ty ge*
nom ju flera händer en Wahra går, ju dyrare blir den, eme-
dan en och hwar stal winna något derpå. Härigenom funna
Handlande på ef år minna si mycket, som de annars genom
Inlänst Handel ej warit i stånd, for hända, at ernå på
Fora om ej fiera Är. De blifwa si lunda snart förmogne.
De kunna fälja åt Lanbtmannen de Utlanbjka Wahror for
längt båttre price, ån Up* städer kunna gjora." De aro i
stånd, af bättre betala Landtmannens Wahror, emedan de

B 3 hos
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$e>s Utldnntngen kunna winna så morgfalt t'gen.

e
Många

prodcäer funna ofta finna* i en Province, som wål aro loft
lige af utföras och dfwen af Utlänningen begjdrliga i fall de
ej blifwa för dyra; men sim bt.rl.efen på en Wahra altib sti-
ger, bå den går genom flera händer, så blifwa sådana pro-
du&er aldeles onyttiga och ftuckflosa qwar i Landet; emedan
Utlänningen ej Ml betala dem så bort, hwilckef att undwikes,
när Utlänningen fan få bem från första handens, fy bå fan
Säljaren ldmna dem fil lättare price, dn i den form hän-
delsen , dä de alla gddt genom flera händer ,stjedt: härigenom
förlorar ef Rike ock gansta mycket af det, fom det annars af
Utldnningen kunnat hafwa, i fall Stapel-stader pä Deras
ratta och tilbörliga ställen blifwa anlagbe. Många tusende
Tratt förnttna årligen ufi Provincierne F och G, uti Sfo-
garna, eller igentappa Floder, Aar och Backar, och gjora
dem an mindre heqwdma til 33åtefart, famt dymedelst förofar
myckenheten af Kärr, Moras ocl) fumpige samt enyttige
Marcker, som uti Provincierna B, G, l), E, med särdeles
winst och fordel upletas, oä) til Utlänningen på margfalt sätt
föryttras, och silunba draga wackm Penninge summor i
Landet, De Handlande i B, C, O, E, få mångfalt anleö-
ning, af i Utlänst Handel gjora nytta af allehanda Provin-
ciers produåer, ja ofta finna de på utmagar-, af med fördel
drifwa Handel med fåbanet sim man aldrig förut tanckt up-
på, om der ej warit en Stapel-stad. Genom en starck Ut-
länst Handel föröfas mångfalt antalet af forfarit / Sjöfolck
hwarigenom Cronan wid infallande Krigstider fan hafwa
mångahanda nytta: til en myckenhet Sjöfolcks underhål-
ande Ärligen fordras en ansenlig myckenhet af Maf-
mahrcr, fom derföre af Stapel-staderna upfopes: therigenDttt
får Landtman si tilräcksligen tilfdlle, af få sin fwett ocl) mo-
do, och det han af sit £anbfbru| kan font>drfwa, betalt han
får sålunda VsiundeliZen nya upmunfringar til Aferbrufets,

Angs-
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Ängs-och Bostaps-stjöffelens bättre upobfonbe ock ■ strökaitde.
Dessa Stader, hafwa deffutotn frihet!/ af til de Folckrifa
Orter i Riket, der stor åtgångar på Matwahror, affånba
et vift farråd demf: ftt större fält öpnas för Handlande af pH
lofiigit sått blifwa förmögna, ju mera fattas de i stånd, at
bringa både sielfwa Staden, och det deromkrmgliggande
Landet uti tilfaaanbe od) flor . i Städerna blifwa, allehanda
m)ttisa handastogder od) fabriquer inrättade, fom nästan altid
fordra stora förlager: på Landet blifwa upfökte och nyttigt
gjorda de (katter, fom Naturfens HERre der i alla fre Na-
turans Riken för et idogt od) omhugsande folef nedlagt. Man
iåter^j många farligav. och förträffeliga Forsars och
Strömmars matn onyttigt bortlöpa, utan medelst mångblabiga
Sågar, och nyttiga ©tamrar och O.marnar wet bet rätt an-
wdndna: de der befinteltge Aar, Backar, Strömmar, Sjöar ocl)
Trast blifwa anfenrensade eller eljest genom Difen od) Canaier
sammanfogade, och der möijeligit Segelbare gjorde, od) det
ofta med privatas egna sammanffått Utan någon tunga för
Cronan: Landtmanne Wahrors ff.ä»tga betalande, sätter ej
allenast Landtmannen i stånd, at wdl och riktigt betala fina
Crono-utffylber, utan gifwa ock krafter at dn gå längre i sm
lordtorfwas forbawanbe.-Kärr ocl) Moras, sim förm warit
tt naste for Rofdiur, en graf för Landtntans Q3offap, sch en
pest för hans Akrat, emedan de nästan mer an annat bidra-
git til långsamma, sena och falla Wåhrar, same til täta
Frost-nätter om Sommaren, utom det de med sina stabeliga
dtinster ej fällan förkorfat Memnssjans Dagar, eller åtminftåne
bidragit til des l;marjel)auba Krämpor, blifwa nu updikade,
torre gjorde, od) förbytte til bärande Angår, frogdanbc Åkrar,
ock et hälsosamt Land. Twdrt om, hwad upmtrnfrtng fal del
wam för en Landtman, då han sir resi Landn^gen \o, 20,
30, sa fieva Mihl med en Tttnna Tjära, Säd, eller andra
ianbtmaßna-^tÖahrer til en Upstad, och der nödgas falja dem

för
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för et mer än ringa warde, men deremnf ganffa dyrt betala>
det han frän Staden har högst af noden? Borgaren tt)fö
wara urfaftat), emedan han ej ar i stånd, at betala dyrare,
eller falja sit til lättare price, emedan han sielf på en annan
Inrikes Ort ej n.inner särdeles mera dcrpå, och måste sielf
dyrt betala de Utldnsta Köpmanne Wahror hm. sig tilhcmö-
lar, emedan de förut gått genom få många Händer, få at
han som knappast fan hafwa fin utfomst. Folck både ufj
wål inrättade Stapel-stader, oclj på bet der emfrtngttgganbe
Lanbet, aro igemen altib mera förmögna od) wdlmående, od)
Landet mångfalt båttre upbrufadt, än på andra stallen; ja
man ser i fåbana provincier enheten af Folck Ärligen,
ctnfenlfgen tilfaga, emeban de fattiga dfwen altib hos de för-mögna finna förtienst, och en och hwar Manéperfon får mer-
endels gifta sig i rattan tib, emedan han på si mångahanda
fatt fan årligen och wdl försörja sig med Hustru od) Barn.
Derföre sdljes ock egendomar der til långt högre warbe, dn
annorstädes, emedan den, som af dem bliv ägare, har få
mångahanda utwdgar, at få bet wdl betalt, sim de af sig
fasta: ja bå man fer, at wål anlagde Stapel - stader gjöm
Folck si walrnåenbe, od) bidraga få mycket fil det tilgran-
sinde Lanbets itpodlande uti de Provincier, sim hafwa gan-
(fa litet egna produce., at lämna fin Stapel-stad fil utfö-
rande, hwad stal man då icke funna saga om de Lanbstaper,som af sig sielfwa hafwa ymnige, ja nästan öfwerflödige pro»»
duNer at lämna fil Utlänningen? mån ej flera Orter i

e Swe-
rtge hafwa af til nästan största delen tacka de nästgränsande
Stapel-städerna och Deras Utldnsta Handel berfore, af så
nwcket blifwit der upfunnit och nyttigt gjordf af det, som
kommit ur Mineral R.fet, ja äfwen af de andra Dvtfen, och.sim Ärligen indragit til Fäderneslandet fd stora Penninge
Summor, eller ©eras warde? månne icke mycket deraf aldeles
warit fördolt-, om inga sidana Stapel-stader warit? jag bik-

.ar



17
tar'har ej Saker od) Förmoner af Stapel* utan jag
talar saöant som tufendfalt erfarenhet witnar loara fant wid
alla wäl inrättade od) anlagde Stapel-stader: man behöfwer
ej leta exempel hos Utlänningen; utan enbaft kasta upmarck-
famma Ögon på wårt Fädernesland, od) flera des Provincier.
Jag tror ock, och menar mig ej fara aldeles wilfc, at om en
wal od) wijeligen inrättad Stapel-stad wore i min Fosterbygd
Osterbotn, stulle fmäningom nästan alla ofwanföre af mig en-
fånigt od) korteligen namde Förmoner thy ftlfaoa. det me-
nar jag mig wara tammeligen sifer om, at Osterbotn da
fulle få annat utfeenbe, att bet tttt äger: då torde det nog-
samt börja likna de måst Fruchtbärande Länder: bå torde
des myckna Kärr od) Moras, fom hartils mer an alt annat
bidragit fil de ofta der infallande miswäxf år, fnamre diaman
tror förswinna, och frögdanbe Akcr-falf och grvnstanbe Mgar
intaga deras ställe: da torde mitt tära Osterbotn efter någon
tit» draga in frän Utlänningen, ocl) dfwen mlefwerera til Cro-nans Sfattfammare större Penninge Summor pH ej Ar, dn
bet nu dr i stånö af gjora på 2 och 3 , eller flera: och då torde
ben fattigare belen af Allmogen ej få ofta blifwa drifwen, at gripat
der fil Barck od) Mah-bröd, famt annan mer dn eländig Spis,
fom nu lifwal beflageligen ster' ty Folcket fela* förmåga och låc-
kande Pådrifware, at få upfaga bet lanbet, fom bet borde ech un-»
de. Ty fan alfsi od) forthenstul af hwad nu i korthet anfört
och antefnadt dr, titfuflo hämtas och förstås, at Stapel-sta-
ders anläggande i Provincier tilstynda Landet ock det allman-
na en marckelig pd) betydande nytta, enar berwib i attta*
ges, tzwab fom i öftverwagande

t
od) i aftfaganbe tagas bor,

hwi.ck.t åter, enar bet å sido fättes ldfteligen fan hdnda,
at Stapel-städer funna tilstynda et 9ufe. få stor städa,som fruchtan od) ni)ttan i den form hdndelfen dr witz och sd-
fer. Min tancka har har doch ej warit, at wela utefluft., alla
de Provincier, ifrån delachfighet af Stapel-frihet, fom icke

C fielfw*
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gelfwa funna Hafwa tilgång på Afwel, hwarmß en Utldnst
Handel bör idfas och underhållas; utan påstår endast, at be
ej böra utestänga andra Provmcier, sim funna dertil hafwa
ftöne rättighet, hwilcken jag förmenar de Landstaper sig met>
stjäl filwalla funna och böra, fom sielfwa äro ägare af siba-
na til Utforfsel-. loftiga och af Ufldnmngen begjarliga WO-
%; sedan dessa först bfifn.it delachfige af jure ttgpul»; f$
fan denna fonnån federtnem dem förunnas, om Landets och Ri-
kets afdragter wore så tilrackeliga, od) de andra Stapel-sta-
ber derigmom ej liba något imrång i sin Handel, famt, som
förut blrfmif todeliga wist, at den och ben Provincien, sim
dstar denna Stapel - frihet, stulle deraf trffalla någon marcke-
lig nytta och Förmån; då år, fager fag, icke som hindrar, at
en sådan Province äfwen ftmde dettnaFörmon förunnas, enar &e$
förinnan noga btifmifV utom hwad nys sides, bet sim i §. 2.
anmarckt ar, i aktfagit; al&rutetb Landets Inbyggare funt>e
deraf,på hwitckas så"wdl som pade Handlandes deraf flytande
nytta bör hnfwas afftgt,' hafwa om icke tiågon annan, få öt-
Minstone de- af of i §. 3. omfalte nyttor.

Z, 6.

M^Asom jag ashwad i §.§. 3, 4,5. aromstandigat, förmodarCJ^s mig,nog tydeligen ufstafabt de hufwudsafeligaste Förmo-<&£& ner od) nyttor, sim funna tilfalla en Province af en
deruti anlagb ©tapet få går jag ds ofriga med tyst<
het förbi, som de af hwad anfört dr, ldffeligen utan myckett
omhugsin ftmna fyåmtcx*, och det förbar undwifa en onödig
mibtDifti(.hef; bet, sim wib Staber* i gemen och wib
Stapel-stabers i ftnnechef anläggande wore wärbe och nödigt
at i aFt.aga; aldenstund min afsigt endast warit, at unberfofa
Hel) afifiibra nyttan af Stapel-staders anläggande i Provin-; «ier.
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"tet , såsom tiffalfai.be Landet och des Inbyggareaf Deras Han-
be» od) commerce, famt hwad denotd, så wål som wid Sta-

-frihets förlänande åt wissa Provin.iers Handlande, i anta-
gande och öfwerwagande tagas bör, hwilckef.od) dr det dmne,

M eyligis min ftrefafs od) swaga förmåga, i fort en-
falbighet nu bmgt til stuf.

3. W. 31.



Til Herr AUCTOREN.

#4JP®*ttöm Wttlfla inrättningar och god Hushållning
*^ läggce. grunder til tt Lands-wälstanb och trefhab

Cster allmän lystnad hafwaen I/ mitt Herre /.med
mycken redlghct behagat affTiitra ett icke mtndre ars
tigt an fördelachtlgt dmne/ om den nytta/ som kunde
tilfalla en Province af cn dcri anlagd Stapel-stad:
n?fltfert dmne för Er qwicka urstllmngs-gafwa/hwil-
kcr ock förskaffar Eber allmänhetens beröm.

DM wdnssap/ fem I str mig behagat hysa/
pålägger fördenskull mig/ at wed derta tllfdlle betyga
ben del/ zag titt Eder walgdng ragcr/ ock derjämte
yttra min walmenta lyckönstan til Edra wackra pro-
Lrelfer U« wetttnstaper.

Himlen belöne den oförtrutna flit ock msba/
I/ wid beras förskaffande haft ofpaib. Detta wackra
Snilleprof öswcrtygar hwar ock en cm Eder mogna
granstning/ ock ware en början til en l längden wäl-
fftttjcnt Lager.

J. ERWAST.
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