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jfSffffV'*ll god Hushållning lägger grunden til ttSfufté rätta
>wjfft>| waitrefnad, är en fo.klar fauning; den bestar dernti,
4j?Ältl at unna ratt nyttja öe naturens gåfzror och förmå-H"HH" ner, fom Allmakten oss sörldnt. 9ÖSID undersökningen
om ousnållningen i S»vet' g^ har man funnitpa huru sivaga fötter Den
på må iga ställen i åfiäiga delar står i bdtreenbe til andra San-
ders, som i fin bfivetwgt och »välmakt kunna skryta-af-en god
hushållning. GUD, de» sl«wife Skaparen har lckw^l giswit
alla rifetigen sm del; men at wi ato ofta <a fåkunnoga och ej
kunna ellcr bry o); om at amvanda alla Hans nadeclMvor oss
til nytta , dtt, fager >ag , bör tilstriswas »vår egen anten o-
knnnogbet, eller emvishct och »vardslövhet: och änstjönt det
stnlle filznas några om F.'.dcrneslandct ocb sin egen »välfärd
ombnansna eftertanksanrma menmstlor; 'å l.^ggcs det ej säl-
lan få många och wigtiga hinder i »vågen, at den stiligaste stul,
le kunna tröuna under arbetet. I anledning hwaras jag före-
tagit mig, at afstzldra för den benagna Läsaren hwarzehandaaliminna hinder i wär Hushållning. Jag til' år, at Ut dr
et ämne af den wttd och »vigt, at Ut fordrade el allenast me-
ra-rum, utan ock större förmåga, ån den jag »vid utförandet
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tleraf kan dgff, och hwarföre jag billigt borde lämna en ff(c>
keiigare at utreda; men fäsom mitt syftomäl ej har warit, at
kia^-dra, utan endast af walmening at nämna bristerna, och
upwacka allas hog och sinne at bota och förekomma Diga ölä-
genheter som har omtalas; sä hä^pas jag at Utta blifwer gun-
stigt emottagit.

w Jag hat)e wäl kunnat upgiswa ännu flera li-
ka ro:'g iaa allmänna hinder i wär hnshällning, som dem, hwil-
ka straxt nedanföre anföres; men wldlyftigheten tillika med min
kringskurna tid, och den stora trängsel, som nu ar vä wärt
Tryck, fyafma förbjudit m«g sådant.

§"1.

3i'.igen ting ar bättre och nödmyndigare i en Stat an at
Religion od) Öubpfrucf ballcs i wördnad ocb utöfwcs; ty
den ar Huswudkallan til et Rl^ets w'l; men twärt om i et
Land, d r förakt lör Religion och Gudsfrucktan drifwes och
lamms fria tömmar, där arbeta .^ndyogarena sä wal pä sit/som Landets me. Dr blir en af Domarn ralagd ed til san-
ningens utforskande och bestyrkande bloft en mun full med wa-
der: der kunna penningar, löften, illstuga affiftet m. m. förmä
folket at göra hwad eb, som begärcs; d n frucktar ingen me-
ra, at assägga Warjemäls ed/huru 06) nar päfordras; der
falla* Domaren utssag efter och egcnnytta eller l)ot kan drifwa
honom, der förswinner all säkerhet pä egenrom, heder och lif»
Detta nr et gansta wigtigt ämne och et stort och nystan obo*
teliait hm'er för ef Rike och deh hushållning; jag säger ej det-
ta utan grund, «n dä de flaste tänka och göra efter egit tycke
och el efter GUDs ord; nar midt i Cbristenheten bcdrifwes fä
stora och ofta större laster an ibland Turkar och Hedningar,
huru kan da GUD ann t an hemsöka et «ädant land med för-
bannelse i Gtadeno n och pä Akrenom; förbannelse nar folket
in och ut gär. Betrackta wi wärt $. Fädernesland pä den si-
dan, sä kan man, ty warr, saga at den rätta lifsenö illa,
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fom är HERcans fruktan, mycket ja ganska mycket as
mänga ä ftba fattad Ut åt dä ej underligit, at man förak-
tar religion,' beg stotare, utöfwer bedrägeri i handel od)wan*
del, at egennyttan sär &oS mer an mänga rada i alt, öfwer-
fiöd i mat och kläder blir allmänt, at karlek til Fädernesland
förswinner, at man gör för Utlånsta penningar alt l)wab Ut-
länningen wil. Men iåmnom deha bedröfweliga syner.

§.2.

Den hos otz sä allmanna seden, at wärdslosa med stogen>
si)M dock til en mer ån stor del är grunden til Rikets utrikes
(jandet; kan ej annat ån högeligen ömma en och i)wat, som
tänker derpä; ty om den skulle

tfattas otz, blefwo ewi sannerli-
gen gansta u£la, och måste forgäfwcs tigga utlänningen om
födan od) annat, hwilken nu, anstönt klen, genom skogens af-
kastning gansta mycket underhjelpes; men at denna dyra gaf,
wan ej rätt anwåndes; derom blifwa wi underrättade af det
swedjande od) annat stogens wårdslösande, fom i synnerhet i
några Rikets delar utan förbehåll utöfwas; Hwad städa fär
man ej deraf förspöria? jo, de trän som man kunde anwanda
antingen til boningsrums byggande, eller ock til at föryttra i
De närmaste (Staber, blifwa til intet, od) göra ej Den nytfa,
Jjroartil Skaparen Dem ämnat: det gifwes många, fom ej haf-
wa mycken stog, likwäl wet man, at hela hopen deraf dä det
gröfsta ar bortfordt lämnas i stoaen utan nytta; stulle det ju ej
wara bättre, at betjena sig af sädana rutna träd och qwarläm-
ningat' anten til gödseli, eller (il bränfell, fom i sanning stulle
gifwa rik betalning for den nedlagda mödan ? Hwad städa harej Slitet derigenom at tjeran får för fritt brännas? ty utom
det, at stoZM mycket medtages, ster ock det, at Åkerbruket
anten al-deles bortglömmes eller gansta mycket wanwärdas,
hwarigenom Landtmannen od) Riket sannerligen mera lider, an
igenom fin förmenta winst med tjeran. Hunl myckel! stog ser

man
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man ock blifwa forstörd, genom ben gamla ock) hos Allmogen
jä inbitna wanan at tålja bråber, l)wilfet åt en sak som för-
tjenar wär upmärksamhet- Utlänningen, som"sitt e

biiba Climat
od) anbra synnore förmåner, pä långt när ei behöfwer så myc-
ket stog fom wi, handterar den dock med största ömhet; Se D.
Kalms Amer. Res. Tom. I. pag. 230. 239. 242. 243. 319.
341. Wi efterapa så gecna Utlänningen^ exempel; wäl of?
om wi wille ock noga efterfölja Utta. §tter mån wär Nation
är låoan at den e) med alfware tanker på en högst angelägen
fa?, innan högsta nöden stal drifwa den dertil? men aldrig må
någon tanka på bot härföre, innan stogen är stor stiftad.

§. 3.

Hwad for en otrolig städa lider icke Swerige genom en
del Boställens illa handterande, hwilka dock fola utgöra in-
nemot ioooo Hemman, och således borde skaffa riket en
ansenlig mångt) af spannemål: Men wi blifwc, ty wärr, ej
sällan vfwertygade om wederspelet, dä wi betrakta huru de han-
teras. Nemllgen en Bostäls innehafware må wara sä stickeligsom han wil, sä tror han dock ofta sig wara för slug, at up-
bruka det hemman, som han snart slipper; mänga aro och som
ej förstä sig derpä; mänga som icke ens bo på sina boställen ,
utan uppehålla sig i Stäber, eller pä sina egna gärdar, el!er
och annorstädes; de taga sig derföre Landbönder, fom emedan
de aro twungne under Bostäls ägaren och måste ratta sig efter
hans wilia, famt pä wist salt hålla sig färdiga wid upsäguings
riDen, eller dä han sielf flntrar, sä kan man omöjeligen wanta nå*
gon upobling af dem. For öfrigt är det allment bekant, at ej
särdeles mänga Bostäls innehafware afträda, utan at lida wid
hufe synen, som ar et nog öfwertygande bewis huru Boställen i
allmänhet häsdas. Dock, at wara owäldug, wägar jag saga,
at det an ej torde wara sä afgjorbt, om wär hushållning, har
mera nytta eller städa af Bostätts inrättningen. Det är n>ist,
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at en stor de! innehafware wårdslösa Um,i sylmerhct Dana,
som genom accord, b)te m. m. ständigt längta at silart så en
högre syssla ock) ej tanka e"er wela längre bli er qwar; men jä
ardet tilllka sant, och bestyrkes af mängfaldig erfarenhet, at
hushållningen har at tacka mänga Bostals innehafware jör fieie
nyttiqe förbättringar och uptåkler. Det gifwes ju mänga b. de
af Militair- och Prästeständet, fem updrifwa laDc Aker< och
Angestötseln m. m. (il den högd, dijt sällan nägon bonde hin-
ner: bi hafwa et upst^dat forjMnb; de haswa last goda (ufr
hä lsböcker: de hafwa wågat sig at tånfa, och trampa ei lom
oxen blinbnvis i förfädernes fotfpor, utan at wäga trvda der-
iftän, och forsöka något bättre. Drängar och Torrare, som
aro dos dessa, få dagel-gen lära deras handgrep; dä dessa sist-
namdc bl.fwa sina egna, wärkställa de det. som de i ftere är
ganska tyde!'gen scdt med mi;cfen fördel brukas: de kring et så-
dant Boställe liggande bönder, retas afiven af den ljufiiga »Din-
sten, och lämna Fars och Farfars sed, cch utw^lja en .me
och mera båtanU. En sådan k..ck Bost,lls inl^hafware arsom et flått brinlmnde ljus, som ej allenast lyser för andra/ u-
tan ock uptanler många andra ljns jemte sig.

§4-

At mangen innehafwer eller tilwatter sig mcfagfaft mera
jord, än han hinne med at

t
stötar, har jag säsom et lb and hus-

hämningens hinder ej oförmalt welat lämna, halst emedan dcraf
uokommer mycken oeinghet Grannarne emeCan, hwilsen ej kan
afiöpa utan tidsspillan och utg-ft. Det dr bekandt at et
hemman kan ibland äga, eller sia under sig mar? fil 6 a z
mils omkrets, lnvilket förhindrar 9iybnggeng tillagande, h»var*
igenom Landet bör upodlas. Det wore ej snärt at bewisa,
hwilket som wore b'ttre för Rilet, antingen Lal-dlmannen ha-
de liten etterrättare lilböriigen, el'er ochför mycken jord, ty i förra fallet
hinner Landtmannen wäl stöta fitt, och cm han wil, taga nå-

zot
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got up af nyp; men en som har för mycket. wårdsiösar sin mark; ty
han har ej tid stöta detrikfgt är allsä långt stadeligare. Som-
liga hafwa mycken åker och liten dng eller t»värl on», hwilket gör at
akre!» fom b^r unoerha!las af ängen blir wanh^sdad och ut*
märglad, famt el allenast Åkermannen utan ock Riket mäste
ansenligen berigcnom lida. Det »vore derföre för Fäderneslan-
det mer än angelagit, at det högstnödiga Storstiftet snart
komme at ga öf^Vcr hela lande?, och at inga hmder måtte låo>*
gas dem i»v gen, som det åilunba. Förgaf.ves tänker en Londt-
man, om han ock »vore den käckajie, at kunna bringa Åker-
bruket och Landthuchälm ngen hälst til l,ägon hogb, fä länge l)<m
ligger i tegstllte med fuie grannar, eller har stogen samsålt med
dem.

§. f-
Häistiutsen medförcr äswen Riket en stor städa, hivilfet

kom»ner deraf, at bonden, och den som ock besitter et Krono el-
ler skattehemman, så »väl sielf ettet dess folk, som ock hans ha-
star blifwa förhindrade och ntmärglade; man ser ej heller sällan,
at bonden har 2:ne mil, ja mer, til Gåsigifware gärden ; huru
mycken tid bör dä anwändas på fram, och återresan? Mil man
taga »^ dag, som bérfii fornötes, sä lider Landtmannen långt
mera, ån genom de styfrar, som honom mnas för stmnen;
och huru ofta händer det icke at en 40 Pålars hast blifwer
stämd lör 1 a 2 Daler? dessutom bliftva Allmogen ofta denge-
nom mera, tr'ga til arbete, och merafalna för at supa, tå de
f&ia til på Gästgifware-gårdarna, hwarest altid finnes »väta
naror til ofwerfiöd.

§. 6.

Sä »vist och sant som det cr, at »vi haswa en ©UD, få
»vist är det ock, at Han bör af oss dyrkas och tilbedjas, dertil
har Han ftelf i simnerhet behagat förordna och sig helga den
7-.de dagen: ty Han har sagt, Zåncjt pä ar. du helgar Hwi-

loda?
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fobagen; och pH be oftiaa 6 stal du arbeta: titen är det icke
stridande emot den Heliga GUDens befattning, at wi fita få
månget andra Helgedagar, hwaraf en del med rätta borde wa-
ra arbetsdagar, och således hasiva til en bel ingen annan grund
och nprinneltc, an mennistiors godtycko och Påf»vens myndig*
het. Dessa helgedagar städa ej allenast hushällningen i gemen,
utan ock Landtbruket i fynnerhet gansta mycket/ nar be infalla i
sänings och upståmings tiden, famt dä man bor träda och til-
börligen anfa sina åkrar, ja oe städa ockfå hivar och en n«b-
borgare, men mast de fattigare, fom då ej få sörtjena sig nå-
got och deröfwer mäste klaga och sucka. Hivad för en stor s-
lågenhet gör icke Böndagen, när den pä en jådan tid kommer
at hällas, dä Åkerbruket fordrar alla stunder? t>et har mänga
ärs erfarenhet bewist, åfwen sä Christi Hlmmclfards Dagen,
samt Pasta och Pingsta Helgden, tä t>e infatta pä samma tid,
ti) dä jorden är bcqwam at emottaga säden, dä bör en rått
och försiktig hushållare wara färdig at sä, annors lärer han
tvål hafwa mindre at »vänta. En enda sådan i otid infallen
bag har ju flera gängor »varit ordsaken bertil, at äkren det å-
ret på många ställen ej kunnat blifwa rätt brukat. .Sög nekar
ej, at wi ju kunde behålla par stora Hefgcdagar,; * Past cd)
fMngcfk, til åminnelse af GUDs stora wälgjerningår; men
man bör ej öka dem onödigt wi*. Wi hafwa i wara Länder
en mycket fort sommare; på ben stal man förskaffa sig hwab
til mennistans och boskapens föda för hela året tarfwas; men
på denna karta och mer ån angelägna tit»en år nästan mer än
ftålften af wära mindre nödiga Helgedagar lagda; åtminstone
flera tätt på hwarandra följande helgedagar: har haftva »vi al-
la de stora Bönedagarna: här aro Päst och Pingesthelg; gäng-
bagarne 4 större Helgedagar och en hop Apostledagar: ganska
fä oi'er infinna sig på de sidstnämde i Ktjtfan: ingen wil
dä af gammal plägsed göra nägot wanligt hwardags arbete:
Mattorn bestkes krogarna, dä flitigt af mer ån mänga, be åro
altså högst efterlängtade dagar af trögare. Wi tyckes häru-

tinnan
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tinnan wara et synnerligt folck: Wi låsa och höra årl. af ga-
xetterne huru i de Länder där de kunna atbeta jorden hela ä-
ret igenom, jag menar at ej allenast i alla andra Proteftanä-
(Fa Sänder, utan ock snart ofwer alt i sielfwa påfwedommet,
båban bestå dagar fåbt sin uprinnelse, ja i Spåfwens egna Sån-
der, bestå onödiga helgedagar anten blif»t>it albeht afstaffade,
fäsom mycket stadeliga för hushållningen, etter åtminstone flotta*
de pä Söndagen; men »vi »vele ej bortlägga dem; »vi åro alt-
så starkare PåftvisTa i den delen, än de Päfwista sielfwa.Män bet ej skutte hafwa mera intryck, om endast en enda storBöndag årl. firades , utfått på en för Landtbruket mindre sta-dande tid, od) Ut efter ben anledning, fom Höga Oftverheten
funne, i anseende fil större od) mindre bewånt malftönetse af.det timmeliga, 4^j)ä wista orter i werlden, synnerligm handen
fotn Ut året tintar, vm »vi ännu, nar de hos mången äro, ty
twårr, en blott »vanlig fått? de öfriga Apostle-od) Helgedagar
funbe anwändas til ungdomens och de mera enfattigas under-
ivifning i deras högst nöD»\)åndiga Christendoms stycken: be stor-
<re kunde stiftas den bråda arbets tiDen på Sondagar.

5 7.

Jag kan ej heller underlåta at omröra Ut stora missbruk,som stjer wib en bel Rättegänger, berigenom at sakerna och
twistigheterna både allmogen och andra emellan ej sä snart af-göres, som wara borde, utan utdrages, på tiden, jä at ben
ratt sökande ej allenast blir anseenligen förhinörader ifrän sitarbete utan ock utblottas på penningar, upfylles med oro och
bekymmer, l)at derföre många fömnléfa nätter, och ibland pH
länga tiden ej hinner systelsåtta sina tankar med annat, an sin
ledfamma Rattegäng; at förtiga huru mänga nyttiga dagswär-
ken onödigt »vis under ben samma dragés från Landtbruket el-
ler Hushållningen. Denna elata »vana harrörer ej annorstädes
Wn än af Lagen, som lämnar Adyocatema i<2o tilfällen as» fä
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få upstof i saken. Huru mänga omswep, huru mycken wån-
tan och onödig omkåstnad får icke en fattig Abo miderstundom-
an»vånda, innan han erhåller Skattekiöp, bwilfet hindrar ho-
nom mången tib ifrån at rått (kjöfa- ock håfda flt hemman.

§.8.

Intet Sanb har större ftål at klaga bfwet folckbrist, ån
Sverige. Inga näringar och hanbferingar gifwes, som es haf-wa af nöden at klaga öfwer benna siukdomen;! men dock kan
man fåga, at åkerbruket har största ordsaken bertii, ty om det
siutte med nytta kunna driftvas, så behöfwes ej litet antal af
arbetare. Til at hjelpa Lantmannen, tager man sig tienfte*
folck, fom ombyta tjensten Mich^lis tiden, h»vilket är mycket
stadeligit för Landst-ölfeln på fomliga orter; ty det händer, al
en des af akten och dess astastning då ej ännu blifwit bärga-
ber; hwad hjelper det, tjenstehionet stal ändå hafwa sin »vecka-
at stålka bort, od) drängen iblcmb at fupa pä; husbonden må-
ste stå i sticket od) för dryg betalning skaffa sig dagswågs kar-,
lar; fan ock ibland ej få dem; men wore bet görligit at om*
betningen finge ff/e i början af »vintern etter någon annan tjen-
lig tib, dä man ej l)at få bråd t, så stutte detta hindret aldeles
ur wägen rödjas.

§.9.

At Stadernes myckenhet och goda inrättning gör åfwen
mycket til et Lands flor, derom bliftva »vi underrättade, dä wi
besinna, huru illa bet Rike mår, fom har et ringa antal af
dem. Wärt K. Fädernesland ar det, fom måste sakna meb
fm stora staba Stader, genom htvilfa Landet k»mde blifwa
folkrikare od) det ej allenast utan ock tjenfiga Fabriquer efter
ortens lynne i bem med fordel anlagges, hwarigenom deras wa-
ror stulle kunna Mas för tattare, halst dä de flyttades uvo i

Lan-
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.taOA hworrstvmnig tilgångtvore på atanbe.tparoroch.förbopden,slpåraffåttningpä be samma: tydet bekant,hurufwart b«t ar förch
.belafÄttmogen, fom hafwa 20,40 ja^omiltilnärmaste Stab,
mycken tib bortsölas påfåöane länga och utmattande refor; derföre
kunna »Diomojeligenblifwa wålmäendeod) folftifa, jagmenar denbe-
:swårande afsättnil»gen gör Mmogen tröga och hoglösg; men fun-nos här flera StäMhivarest kunde få sä n>å(
&lt h»vad han bef)6fde, ftm ock wara fäker om en wify och god
affåttning, få »Tntte Landet od) folkhopen anftnfigen tiltagå. En-
gelanb bör ock wara innan et efterbömme för oss, hmftfét
kan skryta af 7 gångor mera <§tåbet an mt, och består anbA
af 9 gängor minbre lanb Men stal Stäber hos oss meb nyt-
ta kunna anlaggas, U,-böra. också Canaler grqfwas od) flodergöras tjerrliga för bötsfart, hwilkas brist år et stort hinder Hr

> pär hushällnillg. r, Et Lanb, sä upfylt meb siöar, och sä genom
sturit meb ftoher> ,-J3»et hwarken Englanb etter något annat
Lanb i Luropa kan berömma sig af, tyckes i ben belen förebtHoss wär fomnct&igfjef, od) utpeka för oss wår stylbighet och.ätilfåt^ -^ r > "■"<■"■■■".-. ' ■■>:-. ' ' V;

■>i:'' ■'■::'. V: »""■'; l .'.'::J; §< 10, ",..■■.■ >/: ■ - ■,^-.- ;.■ { ■■■■'■■■*

Nar man betraktar alla be waror, som Sroerige inhäm-
tar ifrån Utlänningen, sä finne wi meb gråmelfe, at en stordel beraf tjenaS allenast til pppighcts unbetsåttanbe; och hwilka
Wi helt roåle runbe umbåra. Mycket år wåVUt, som wi nöb-
Wänbigt behöfwa, fåfom: Salt, rudimaterier, Apothekare-
watot od) något win m. m. Men wi böra besinna huru litet
bct år deremot, som »värt Sant) af sig sielf kan producera och
betala Utlänningen med; derföre år det ganska obetanffamt ochoförsvarligt gjordt af oss, at til förbrukande hos oss infora i mycken-
het allehanda procellamer, bota tyger, Win, c^sse, I^6,
Tobak m. m. som göra oss en otrolig unt»er balance od) go-
ba Utlänningen, mot bet wi förarma oss sielfwa: Naturen i (Tg
sielf fan.»vara nögb meb ganska litet, om icke ben elaka wa-

B 2 nan.
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nan, fom år andra naturen kommit emellan. Det år sånt^
at många andra länder åro rått så öfwerfiödige som wi, och
jag tör wäga saga ån i högre grad; men huru putte det rim-
ma sig at wara öfwerfiödig derföre at andra åro så , för v)wii*
ka sådant kan tillåtas; emedan de hafwa större förråd ock bät-
tre tilfätte eftet sådana pppighets »varor. Då kan yppighet
någorlunda och under wisa wilkor »vara tittåtelig, ja iblanb gagne-
lig, när den hämtas af et Lands egna produ&er; men nåt
bet masta tage* från Utlänningen, sä störtar ben snarare etter
något sednare Zanbet i yttersta fattigdom och elände. Men wi
torde i detta som mycket annat wara oss lifa: »vi »vela ej läm-
na Utländska onödiga, ja ftabelige öfwerfiöds e »varor, innan
högsta nöden drifwer oss bitti!; jag menar ti förr, innan »vt
hafwa ingen stog, at sticka til Utlänningen och at drifwa »vå-
ta bergwark med, och ingen penning mera at betala til honom
för de oss så kära Utländska granläter och läckerheter.

§. ii.

Ibland hushätts och närings grenar i ti Nike ar i san-
ning Fabriquer de samme, som funna förskaffa et land rike*
bom, mackt och »välmående, fywilfet flera länders erempel be-
wist. t

Det gifwes ock fä hushålls som funna underhållaoch föda så många arbetare, då t>e rätteligen skötes. Ho. wo-
re derföre som witte neka beta* stora nytta, för et land, fom
tvil blifwa falt? Jag wågar at hålla dem för nästan få nptti*
ga, som kläderna vd) Maten för en mennistja, ty af dem häm-
tas de rnåfle flåbet ocy annat til wåra behof. En Regering
bör derföre wara mer ån forgfåttig at upmuntra dem , och för
att, at ej återkalla de Privilegier, som med god grund åro
Fabriks ibtate meddelm: den bör »val noga se fil, at de ej
få missbrukas; men tillika wara högst angelagen, at heligt hål-le-i, hwad stm »välbetänkt blifroit lofwadt. Fabriks privile-
giers owarfamma indragande och kränkande kan helt lått gif*
wa en 3cat et gansta (»vårt sår, som den sedan med alt sit be*

modan-
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lnibanbe pä flera, ja iblanb hela hunbrabe är, es formß£ lMj
ty uti alla siögder wal förfarna utlänningar »veto aldrig mera
wåga sig til et lanb där ord od) affteb ej hålles, utan tibt och
ofta rubbas; at förtiga, bet lanbets egna barn, fom förwärf-
wat sig djup insikt i någon wi(j Fabriks - gren lemnarl sit Fq-
bernes lanb, och går til ben utlänning, ber han ftnner mem
orbhållenhet och bättre utkomst.

§. 12.
©et lägger et gansta stort hinder i wågen för wår Swen-

sta hushållning, om det skulle hända, at odugeliga Embefs-
män tilsattes til de sysslor, sim» stola hafwa upseende öf-
wer Landets hushållning, detta ar så mycket äfwentyrligare,
som det har flera stadeliga päfölgder med sig: derföre wet hwaroch en försiktig regering, at noga söka efter stickeliga mån til
sådana angelägna sysslors förwaltande. De gamla Perfer »vo-
ro härom gansta fotgfattiga, och Kejsaren i China uphöjer dm
til de Högsta Embeten, som gjorde någol» nytta i Landthus-
hållningen. Men i Swerige torde nog ofta ffjedt, at en fåban blif-
wit förordnad til Landshöfdinge , fom amen haft ringa eCcc
alsingen infift i Lcmbéfjushållningen, eller af åider warit redan
sä »vanför, at han sielf mera ingen ting orkat, utan måste i alt
lita på fln betjening: om med en sådan syssla,- h»vilflen tilfom-
mer at hafwa upsickt öfwer hela Länets hushållning, fä wårds-
lösas, huru kan man inbilla sig äten dylik stal förstå sig pä
Cammeral »vetenstaperne, famt »veta od) anställa, at alt i Lå-
net går rätt til? tyå en käck Höfdinge beror mer an
mycket Lanthushållningens upkomst.

§.13.
Det tjenligaste mebel, hwarigenom iboghet kan upmun-

tras, stjer genom belöningar, ty GUD flelf betjenar sig ej al-
lenast bäras, bå han wil läcka oss til at göm bet fom gobt år,
utan ock haftva be flugafle och wifafke Konungar tftttfbtyt den-
ne deras HoMa Måffareé exempel, bä be genom fönsters M

B 3 tveten*
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wetenstapers belönanbe, welat göra fina unbersåtare iboga,
lsamt Sig och Sit Rike lyckligt; ty där dessa grönska -.åt et
ostridbart tecken til »valftånb. Det kan stje på mångahanda
"fått. En nåbe betygelse, et utmärkt förtr^be od) en ringa pen-
ning etter utfått pramium för den, som bringat* någon Landt-
eller Fabriks wara til högsta fullkomlighet , m. m. gör at swå-
raste saker blifwa uiwitlaU, od) Oeniga samt obebodda marker,
göres til de härligaste åfrar. Men hår bör brukas största för-fittigt)et och owäldughet, ty om de ojämt utdelas, om en min-
dre förtjent blifwer belönt framför en stickeligare, om den som
mäst fan ffråfto och stryta; om ben], som bäst wet at ställa sig
in, etter förstaffa sig gynnare hos Ofwerheten; blifwer mera i-
tygtommm, ån en långt förtjentare som mera gör, m«i intet
talar til fxt beröm 0. f. m. få funnet sådana belöningar göra
långt mera städa an nytta

§- 14.
Skall orbning och såmja i et Rike blifwa bibehållen och

hwar och en i sin syssla uträtta bet, som hela samhället ar nyt-
tigt; sä aro hölsosamma Lagar od) Föforbningat; af nöben, fom
hora utstaka gräntsor för alla och hwar och en i fonnerhet.
Jfrwab nu Lagarna angår, så böra be noga efterlefwas annors
«>ore bättre at be albrig wore til: ja, Slitet skutte ej hafwastörre nytta af bem, ån, fom en l)wilten fåt od) ei får upstå-
ra. Det är likwäl bewifligt at wåra goba lagar ej fattangansta lamt handhafwas, fom år et stort hinder for wår ill*
ftrwaltabe hushållning.

' §. 15.
Den som albrig fä litet; betraktar wär hushållning, lårer

vitan mt)cken fwåtigbet blifwa matfe, at mänga hinber henne
wöta. Jag har redan fäst min upmärksamhet på några, jag
nil ej heller underlåta at orda om S3rånnereincts stadelighet.

" Dess upkomst od) i:sta Hiftorie lårer wara allom befanbt,. ochUn ben, som hax lust at mera .meta i denna saken, se Herr
Csuid.
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Cand. (sulk. Winquifts xoaelxa O/Hl/i^/v» om Nränwi-
ners bestaffenher, &c. utgiftven år 1771: unCw Herr Pro£
Gadds inseenbe; to lämnar jag bet, och mitt cnbast ndmna
följande: at faga det brdnnewins bränningen »vore allena (ful-,
den til den brist, hwaruti Riket sig befinner af fpannemål, det
sltager jag mig ingalunba; mm at dess ftabeligbet år sä stor,
fom någonsin den h»vilfen händer genom frost och etväfcer, Ut:
har andra redan tilfyttest ådagalagt; ty når det är bekandt at
300000 tunnor Spanaemål årligen åtgå, ja kanste mera, til
brdnwins brännande, huru stvärt »vore det dä at finna dess stä-
da? Dessutom wet man ock, at de mennistor, som deraf myc-
ket förtära, blifwa aldeles oskickeliga at förratta nägot, så wdl
Un, fom ben påfbljanbe bagen; ben förfwagar ock .kroppen, för-
kortar ens lif och retar sinnet ofta (il bet, som bet feban ång- ;

rar; at förtiga, bet en fom fått för mycken smak berföre nästan
aldrig feban fan aflågga den, utan den tager snarare til med ä-
ren, od) dr dä litafom något i naturen, fom brifwer en sädan
bertil; Huru wela fädana »vara tjenliga, at rätt drifwa hus-
hättmng? od) huru mängfaldiga hinder fä icke betigenom aUa>
hus^ttningené grenar?

§. 16.
, Sä högstnödig , som enighet och samdraktighet ör emellan >
Ofwerheten och underlätarena samt emellan undersätarena sielf-j
wa, sä år ingen ting mägtigare at i grund, förstöra et land är
oenighet, twedräkt od) partie, ty friheten tuUtafta*, undersä-
tarena sie.fwa bliftva förd^rfwade och Riket i et usselt tilständ:
Intet hinder för et land och dess hushällmngs uphlelpande år
svårare ån Utta, hwilket andra landers erempel nogfamt wi-
fat. Men lör hånba man behöfwer ej gå öfwer än efter »vatn:
Wårt K. Fädernesland är och har redan warit länge plägad
as benna högst förbärftveliga pesten, huru fan dä wårt Lanb
bliftva falt och lyckeligit, fä långe bet ej får fågna sig af en
onffetig och länge cfterlängtab enighet? Får fåbant filtaga, fä
kan en gång hända, at om bet ena Partiet under dess rådande

tib
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tid gör Ve härligaste anstalter Od)LaM til lanbets och dess
Hushållnings upljjelpanbe, kastas be samma allesammans straxt
öfweranba, sä fnattf bet anbra Partiet får. öfwermagten i hän-
derna, och bet blått berföre, at bess mot Partie warit uphofs-
mdn til dessa inrättningar. Nät bet en gäng (Ut GUD nä-
deligen afwande!) kommer få långt, få far wål med hela lan-
bets hushållning, och dess Inbyggares »väl. Engelsmannerna
fdja wål, at Ut dr gansta nyttigt för et fritt folk, at bär dro
Partier; ty bet unberligganbe Partiet dr dä fom en wdktare
och Fifcal at gifwa tiltdnna , om Ut råbanbe wägar taga nå*
got steg, fom är emot Lanbets sannstylbiga båfla, ochbymebelst
drifwer bet ena Partiet bet anbra, til at noga fe pä isn»
byZgarenas wdl; betta torbe wål iblanb ste i <£ttgfonb; bock
har man flera exempel, at. betta ock der^ stagit grufiigen ftlt,
och at bet råbanbe Partist förnämligast sökt beforbra (in egen-
nytta och utöftva fin hdmbgirughet; men huru bet träffat och
träffar in i Swerige, bet mage anbm bomma*- Imeblertib äv
det en ewig fanning: Coneordia res parvas crefcunt, difcor-
dia t maxima Uabuntur, Til hwilkens nemligen: Enighetens
erfjållanbe, GUD all enighets kdlla^ förstore all fammongabbning
och partie; famt wårke od) stabfDe i Swänsta Mans od) i
tynntt§ttS\if*bag*>%uMåstw* fyettan en ratt enighet! hwar-
Pd fdkert följer ben Nådiga GUDené wålftgnelfe, all lycka

och framgång sä i Anbeljg som lekamlig mätto.
O. A. H.
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