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A Son EXCELLENCE
MONSEIGNEUR: Le COMTE

PRESIDENT au COLLEGE
©es Mines

Et COMMENDEUR de 1 Ordre
■De L'Etoile du Nord

MONSEIGNEUR.

IL eft certain, que dans toutes les cn-trcprilès, qui tendent au bien de la Rc-
publique,Leurlource ne le trouve,que dans les

Icien*



f:îence$, ou dans îesconnoitanccs, qu'or
feft aquifes, Ceft auflî ce qui m'a engagé i
montrer publiquement, que bien de Iciences
font necefiairês pour parvenir a perteétioner
les Tables,, dont je traite dans mon ouvrage.
Sachant combien Votre EXCELLENCE
eft Amateur & Protecteur des beaux arts,

je n'ai point difïeré aprofirter de cette occa-
fion, pour lui preientermon petit eflai Acadé¬
mique, je me flatte, MONSEIGNEUR, que
Votre EXCELLENCE le recevra avec la
meme bonté, dont Elle a fi fouventes fois
honnoré mon Pere, & qu'Elle m acordera
la grace, d'être pcrfùadé du profond re-
ipett y avec lequel je luis

MONSEIGNEUR

DE VOTRE EXCELLENCE

Le très buwUe très
obetfati0ervitew
MaTXHlAS SÅl\



KOAGI, MAjfrIS
TRO MAN

Och C AN CELL IE RÅD
Samt

RIDDARE af Kongl. Nordftierne Orden ,

Den Wålborne HERRE

Herr EDVARD
CARLESON,

Att faßer landets ward bor ßd fa faßa grunder$Ej någon neka kan, fom redigt tanka will 5

Som eck, att Rikets wàl ej blifwer nugot underf
Dl lardom > wett ochflit fm mêda lagtder till.



Hår fragas t då medßwl, mån" Tabtfhwrket horer

:Jill takt af de ting , fim wårda Landet maß ?
ffo wift, . ty Folk och Land, det med fm nytta rbrer,

Ochßiaffar fruchten då, når.den behbfms båfl.

Till detta twårkets ljus , jag allmäntßa framgifwer
Min tanka , font .år leddfrån ßore Månners taf

1 djufßa wordnad ock,.jag .wid den mening.blifwer ,

Att hbga Herrars Nåd ger [Ungdom lyckligt %vß.
Kom) Hbge Herre, fe, Er mildhet gorßäsmycke,

.Att jag bdmittkaß Er mitt arhet lemna tor :

Låt genom Eder,nåd, det winna Edert tycke ;

Fbr Er jag fåmder då min.bbn till GUD, fom bbr,

V

/



;Contra£t PROBSTEN
libgårevbrdige och IlVgl'irde

Herr AD AM S A F,
Min Aldrakårafte FADER.

^/j^ånga fôt" Riket högftgagnelfga inrättningar ' warda'ibland för»-
ounklade af en hop fjelfklokc eller lättjeful" folk, Hw.enj!kan neka? att de mäft gällånde ' Wettenlkaper" förekomma en okun¬

nig främmande, ja ock löjlige wid 'förfta påfeendet, fåfom gyckleri och
barnawärk :-men-få hör det l'kwäl; den till, - fora will wara lärd af
bokwett,-att lkärlkäda faken förr, än' tungan iläppes lös för tankan».

Min Hul-dafte Fader till att hörfamma'den1 ärhindran, fom jag
ofta undfått,-famt'att Ikilja mig uppenbart ifrån" de löstänktas"antal,
har jag till ett tekn af Sonlig wördnad, welât nedlägga detta mitt arbe--
te, om wijjci ixetcnfkapers vödvoävdighet föi'Tabell Wärket. Wifandes;
der utinnan få \väb TabellWärkets förfigtiga och rediga inrättning ,
fom deif torFtig'Ket efter wiffa Wettenikapèr,. och fidft, huru lätt en
nödig kunlkap kan winrias'till ett' få fördélaktigr"ändamål»'

Upt2g detta Min' Huldafte Fader',» fåfom' en plikt af en tillbör--
lig ärkänfio:' alt hwad jag gjort'och kan göra,- Ikall;wara till Min'
Aldrakäralte Faders'ära och nöje."- Jag har hittils" icke' förmått, utan
tinderftöd wårda fiälf*, • mi£C bäfta , .utan Min Käfafté Faders öma'
hjärta har uträttat alt för1 mig:' tidiga' fukningar tilFGud om wälfi--
gnelfe i mitt åliggande ' har' aldrig felat,- och brift af tillräckeliga me--
del, att ändra fwagheten1 af min förmåga har ei någon tid blifwit
funnen,- Therföre ikall jag" oek',-upfända innerligaTuckar till Gud y
fom är en Fader' för alla Fäder,-Han täcktes" meddelàMin' Huldafte Fa¬
der en rik lott af Hiftimelflta nådegåfwor,- formera defs krafter till
ftundelig förnöjligheti den dryga fjälawårdeny famt göra min Kära--
fte Fader i nöden och böhen delagt ig, af Sonens'gällande förtjän^,
och ftärka honom med fin anda i många oräkneliga dagar trll Föf-
famlingeos'nytta och ett fjelfonflteligit nöje för barnen, ibländ hwil--
ife jag med wördnad till döden förblifwer"

Min Aldrakårafte FÄDERS1

Lydirße Son
vi\.: Matthias såf-



DyçMdfo Fru PROBSTINNA
Fr. BEATA CATHARINA

S À F,
Min Aldrakarefta MODER'. • ■

Då fölen och dagen blir tydeligen fedd,Då Månni/kan warder af: tankarna ledd,
Till arbete, nytta och åra ,

Då bortjagas Mörkret af ftrålarnas ljus.
Då winner den flitige bärgning och hus,

Alt tådant ofs tiderna lära.

jag flcådar med fågnad den dagen jag^nåte,
Den Hunden jag wunnit, den åran jag fått

Att wifa min tanka Tor andra.
Jag åger nu frihet, att ljufligen ge.
Hvvad Mödrar af Sönerne billigt må fe,

Då de ibland Fåderna wandra,

Min HtildeHa Moder , jag lemnar då fram
Till Eder etr fekn af kårleAens dam,

Beblandad med wördnad och nöje :
Er wandel Glid figne båd tidigt och fent,
Ert hjyrta Gud hålle från forgerna rent

Geh wände all luckan i löje.
Iorblifwer med lubrdnaä till (luden

Min Aldrakarefta MODERS

".i* G jfå -i

Lydigiïe Son
MATTHIAS SAF



h f. M
i. §.

ed Tabell Wårket,förflås den tip?
teckning,(om afKyrkoherdarna
förråttas öfwer alla, i hwar
Stads och Lands-Förfamling,
befintelige Månnifkor, till kon,
ålder, flånd, och nåring, hjone¬
lag , hushåll, tillväxt eller minfk-

ning, årligen ; hwilka upteckningar Probften , i an¬
ledning af Högft Salig Hans Mits Konung FRIE¬
DRICHS til Confiflorierne i Riket af d, 10. Nov.
1748 i nåder gifne befalning, för hwar fokn famman-
drager, uti en få kallad Probft Tabell, öfwer hela
fitt Contrat, fom till Dom Capitlet infåndes, att dår-
flådes göras ettfammandragaf allaProbfterier, uti en
Tabell, fom till Landshöfdingen infåndes, art der-
ifrån i underdånighet fkickas Hans Kongk Maj:c
tillhanda.

t fr
Jag antager det hår ftådes, fåfom en grundfàn-

ning, hwad Salomon i ordfpr, Bok. Cap. 14. v. 28.
A fagt
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lagt ^ att tbären Konung mycket folk hafwer, /tö #r
hans härlighet ; nïen. thår litet folk åry thetgör en Her-

%à hjôd/g. "Och ciäraf gör jag den fl ut fats, att lä nö¬
digt detjåf,. för en (kylte hus] å(lcr, att ^eta an¬
talet af dem, de Hafvva i ntir bröd, åttYörförga och
njuta gagn utaf» om eljeÜ de fkola pafla wiilhufèt
emot Srgången, och lampa arbetet i den ordning,
fom en klokt inrattad hushåldning krafwer , famt
weca huru wida hwar ock in gjöt fin fkykiighet ;
lika; oumgangeligit år det for dfwerhers' Ipjerfoner i

"Borgel ige fåmfund , art kjanna landets ftyika och.
fwaghet i folk och närings medel, (a)

<- ;3- fc
d/werheten år få myrket mindre belåten, med

'en fuperfciel konfkao hårtitinnarr, fom den icke
för flår, till att winna det anda mål, fom5 på fy f tas. Ty„
fom ett Borger!'git famfund1, beftår af många tnfen¬
de hushåll, hwilka, h wart och ett för fïg,, fôka fm
bärgning, utan att gifwa akt uppå det fa m mam
hang och den förbindelfey de, ISfom med lem¬
mar i en kropp , åro hwarannan pl i k tige y
hwaraf icke ann it kan följa,, ån; att hwarjehan-
da ruhniiigar uti den borgerliga lyckfalighe-
ten fkola taga; fit t urfprung;: få år det för öfwerhé«
ten omöjeligit, att (fålla famfundets hushållning nti
den Syftematifka ordning , fom wederbör, få framt
iicke o m forgen (fracker fig, till få.fårfkiltaånineny. lom
mojeligen kan fke. 4.^

(a) Prof Berchs Inledn. lill Afou Hmb, Pok afd.
3.
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Om ock denna ûnning har fîtfc beflånd , dåhaii
lampas till alla Stater c ch Kilan, få winnerhanfå
mycket dôrre ofwenygelfe hos de folk/lag fom
hos dg fegripa briffe på fofk , i jämforelle emot
grånfornes widd och tillfallen till näring. Den iom.
har mycket, att wederwåga vinner u rfåk c for o-
aktfamhec, orp han icke med den noggranhet nyt¬
tjar alla möjeliga förfiktigbets regl or, lom bidraga
till hans ändamål y men det gflôper icke utan åtal,"
om någon , fom foga ä£er, Jikwal anwander det
med mindre gagn, ån han kunde. I Borgerliga
Samfund år det lika fä befkaflatt: om man nägonfity
behôfwer med flor förfiktighet lämpa de enfkylta
hushålls lefnads fått och näringsmedel., fä år det fä-
my'ckec nödigare i de Samfund , fom hafwa få in¬
byggare : Ty Ijwäre fl fplkrikhet år:, där h i el pa ock
alle näringsmedel fig fjelfwa: dar fordras icke annat
ån att 6f werlie ten fôker, att bibehålla dem i den
jåmnwigt, fom de emot hwarandra böra aga, få att.
den ena icke må förqwåfwa den andra , finne att,
föröka tillfällen til näring, i fnmma proportion,
fom folket okas; (b) men där folkbrifl år, där kan
man med god ordning och klok inrättning of¬
ta inråtta förundrans wårda ting. Jag behôfwer
icke beropa mig på exempel af ordenteJiga arméer,
fom med många gånger mindre manflcap ofw rän¬
da kafla oöfwade treupper: deninwårtes hushållnin¬
gen år ymnigt upfyldmed bewis. Ty låt ofs före flal¬
la ofs en flat, fom i brift af folk icke kan idka alla

A a mö-
(b) liiät
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fbojeliga näringar ; men likwål warit få klok , att
winlågga fig, antingen om fådana, Tom måft befpara
innom Landet, hwad eljeft utifrån fkulle håmtas, el¬
ler om fådana, fom indraga ftorfta winden, i fall
de på främmande orter torfåljasj wifferligen lårer
ut/laget wifa , ätten fådan flat nyttjar fina inbyg¬
gare med (amma fiyrka, fom en många reförfolk-
rikare ftat, hwareft den förfigtighet i närings med¬
len icke attenderas.

5- $•
Det år derfôre , i mitt (înne, en afgjord fak,

enligit 2. att ôfwerheten år berättigad , att an¬
befalla iådane Tabellers upråttande. Theologi
hafwa ock långefedan bewifty att den fynd wi
låla i den Hel. Hiftorien , Konung Dawid hafwa be-
gåt, medelft Ifraels folks räknande, beftod wåfen-
teligen uti olydnad och mifltröftan emot GUD, (om,
utlofwat dyra Sitt ågendoms folk, utan månni/ko
wisdom. Det år ock icke en blott curiofitet, fom
rnenige man fig inbillar, utan råknas med råtta för en
lådan hufwudgrund i en borgerlig regering, utom

y hwilken författningarne, blifwa waklande. (c) Och
derfôre röja de alt för mycket (in okunnighet,
eller ålflcafin beqwåmlighet,fem anfe några timars el¬
ler dagars arbete wid fådane tabeller för något befwår,

6. $.
Om den fed, att räkna folket, och deraf g/ö¬

ra några fludanningar öfwer fin dyrka , warit hos
_ den

4) Prof.Bcrchs PQÎitiJka Arithmetka* \ }
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den'àldre werîdfcg brukad, fkalljag icke WidJJgä*
Dawids exempel, hwarom i § 5 talas, tyckes be¬
dyrka något. Nog är detlannolikt, att de Romare
lå ofta torde hafwa anflålt fin Cenfus, pådetdedär-
af mätte kunna prötwa, huru wida de woro nog
mäktige, att föriwara fig eller angripa andre, (d)
Men iå mycket tyckes waFa en afgjord fak, atc
om de , åldre dater warit angelägne om, atc
kanna, fin dyrka, ide affikter, tom angå for¬
twar, hafwa de likbål icke gjordt fîg möda,
fttt utforfka fin fiyrka i hushållningen innom Lan-'
det, bwartdl låda ne up teckningar kunna gifwa an¬
ledning: icke eller finner man fpär-der till, att det
Ikedt med fädan noggr^nhet, med lådan tillämpning,
och med lådane jQutiatfers gjörande, fora nu år
brukeîigru

7-5.
Förfarenbeten lämnar derpå bewîs, att alt

månfkligit företagande warit i början klent, men
med tidens och efter tankans tillhjelp wnxittill dör¬
re fulikomJighet. Det (ammahar ock håndt hår vid:
ty wå! har det warit brnkeligit i långliga tider, få
wål hos ofs, fom i andra Länder, att Pråderlkapet
i FôrfàmHngarne hållit uptekningar i Kyrkeböcker-
ne, ofwer dem tom blifwit födde och döde. Vid
nyåhrs tiderne har ock warit waniigit, att af Pre-
dikdolarne afkunna de förändringar, fbm det för-
flutne året fkedt; Men i gen Nation har, få viji-
da mig wetterligit år, förr gjordt förlök, att af fä-
dane underi åttelfer gjöra något gagn , och afde dô-

de

å) Politifk Aritbm.j).
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<clô' Târ*a,J Ti6rtf>3e IcfWànde ïkola wSrdas, 3n den En.
gelfkabjpg finner att dett'a Engelfka påfundkan icke-
råknaé jPdre,än tili början af förra hundrade talet: men
alricke förr, åmvid medeltiden af lammaleculo, den¬
na riatfön 'hörjair med alhyar. attarbeta dar uti, fa m t, att
utgifwa allehanda Medicinika, Pol itifka, ochOecon o -

irJfka an mai knin gar^riindadepå deras låkallade liïlh
(of Mortalny eller födelie och döds liflor, fâfomJohn
Grav rit* Vi ljum Petty, och fîere. De lärde (arn-
ftincL iom ock vid lan fna tider eller-efter St blif-
wit ftiftade, hhfwa ock hållit före , det wara ett i-
ibland fina Aörfla görerrrål. hwarmed de kunde tjäna
MannÜko. /lagtet, att nämligen, i anledning däraf
författa :n%ra flntfatfer^ dem, de i fina handlingar in¬
fort , forn fes i Jöiirnal des Scavans, Tom. 3 ock
14. Philosoph ical transaktions N:o 177. 196.261.
3:5.337. 42g. 450. Src Mémoires de 1'Académie
Roale des Iciences, och flera.

Tr ' ' S §. .

Hvvad jag i det föregående i allmänhet talat, an¬wende Tabell wårkets nytta , fkal blifwa ännu ty-dtligare, når man pfweVwågar de ùnderrâtrélïef
fom àåraf kun nah äm ta si Ja g kan 1 i kwå 1 b 3 rw id 1 å
mycket mera fpara min möda , hvvad folkrik heten
angår, lom1 ett utdrag,af hvvad Engt! man G- avnt
därom gifwit, kan låfås-i Prof Pefchs Polinflca Ä-
fichmetica (p.63). Efter Denna Mannens caieulatio-
,,ner öfwer Londort, dör f af torfken, convulfioner,„Rachitis, tänder och malkar, .hwarunder ock rå-
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„knas miflfaïï, fpäda barn,-, qwäfde, eller i. gerne®
„låd .nc händelfer, fom merendels träffa barnunder 4 a
„çàhr. îblandbarn undér'6 ahr dä-| afkoppor,Mäflling;
„och mafkair. H^äraf b an fedangor^ftu^tMifli^jll
q oclrdödfödde förhålla fig emot (ieGhriffaade,likaförri
„1 till 20; at icke en ibland 100 dör i barnlang, eller
„'1 ibland 200. uti barnsnöden;; att af roo lefwandp
ofödde äterflå, efter 6 äbrs förlopp; icke flera än 64
-„efter r6 åhr 40, efter 26'âivr 25. efrer 3Ö åftr, ié>
.„efter 46 åhr 10, efter 56 åhr 6,. efrer 6o4hry $-*
„efeer 70 Ihr r, och efter gö åhr ingen, tian ob¬
serverar att p dör af hetfige och 70 af Chronifke
•Sjukdomar; att in emot 60 dö af utwärtes" liukdo-
^mar,;låfom "faräftanv fifluier* lär, bölder* |rutna
^lemmar,, apoflemer, makim regium, &crat ju me-
„ra ljuklige åhren äro, dello mindre: barn födas t
„att i Landsorterne fke 63 barn Chridningar emot
„52 begrafningar ; att folket pä Landet fördubblar
„dg innom 2 80 ähr och i London födas 14. gailär
^emqt 13 flickor, famt i Landsorterne 15 gäfiar emot
,, r4 flickor :: att ï London äro näftan 70 , ooö ftrid-;
„bare Män: att pä hwart hjonelag, räknas 4; barn öf-
„wer btifwudet: att i Landsorterne dör s ibland 503,
^dä i ibland" 5a dör f London.. , :

Det är likwäl icke nogv att Regeringen kan ,i-
genom lådane Tabeller, få knnfkap om inbyggare-
-fias tillftånd, hälla, 1 jukdomar, afwelfamhct, med
tfnera^ utan leda defla underrätte lfer* äfwen till ut-
^ wä-
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Wågads påfinnande, hWar igenom de ölägenheter ä£
bojas, forn man utom fådane Tabeller icke kunnat
weta, om de warittill eller icke. Ty jag wil pone-
ta , att man, widsgne eller flereftåders eller Sdknars
fédëlfè och döds liftörs jämförande dg emellan, be¬
faßt, flera åhrärad, en mårkelig St/krldnad, i föd¬
da och döda, utan att någon fmiteofam eller hetflg
liukdom befunnits wara wållande till afgången. Låt:
Wara, att man på tomliga flållen icke bliftrer War¬
fe fådane fjukdomar, Tom på andra orter graflera :
iått Tabellerrte wifa, att på /omlige flållen dör fol¬
ket bittida, på andrawarda de gråhåriga, och få wi-
dare. Nu lå wida ingen ttng händer utan orfak,
lå ankommer det på underfokning, antingen den
iftörfe afwelfamheten på det ena ftållet ån på det an¬
dra hårflyter, af ett fundare climat, ftadigaredfet,
nyttigare föda, eller om denflörre afgången på det
andra flållet hårrörer af barnens owåliga föda och
ans, folkets farliga och för håifan fkadeliga närings¬
medel, tom förkorta lifstiden, och få widare^ Tu-
lende tals fådane obfervationer, öfwer folkets af,
och tilltagande, kunna föranlåta öfwerheten, att ta¬
ga de författningar, fom behöfwas, att fatta fakeni
fitt fkick : och når man underföker hwarje orts be¬
lägenhet, föda, matredning, klådnad , boning och
annat lefnadsfått, under arbete och bwila, flår icke
felt,at man ju mille finna, råtta ordftkcr til det, man
föker. Hwarutaf manåfwen finner,huru ftör tjenft ds
görafåderneslandetjfomfålla fin hågull Landets Oe*

cono-

s
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nomifka och disetetilka befkrifning.- Man torde ock
dâ kanfke finna i Landsorterne, (ådane huscurer
hos enfaldigt folk dålda, fomde fiôrftç Läkare fkiil-
le tacka före. Jag tycker mig båft bewifà denna
fanning med ett exempel, fom wårkeligen hos ofs
jfkal wara funnit, nemligen , att uti en fokn hafwa
Tabellerne utwift, ganfka få barn hafwa åhrligen
blifwit födde, oaktat foknen icke warit liten; de«
har ock befunnits, att foknen derföre åhrligen dra¬
git till fig folk ifrån nåftgrånfande Soknar, om den
eljeff icke fkulle aldeles dö ut. Når orfaken blifwit
underfökt, har fammanhanget warit lådant, att (för¬
re delen af foknen beffådt af Rulfhåll, hwarwid den
wanan fig inritat, att då, e. g. mannen blifwit död,
och ånkan warit något till åhren, har en ung
drån g friat, kanfke (narare efter Ruffhållet ån efter
ånkan ; når giftermålet. lycktats , och hon utan barn
hunnit till hög ålder, och ånteligentill grafwen, har
mannen, fom då redan kanfke blifwit gammal,
åter gift fig med en ung flicka, och då hon utlef-
wat gubben, åfwen tillika blifwit odugelig till mo¬
dersnamnets bårande; och på det fåttet hafwa gif-
termålen aflupit, utan barn, oftare ån af en flump.
Hwem fer icke, att Lagffiftande Makten kan afTa-
belleW åi ket få anledning till (tadgande?

io. §.
Att Lagffiftande Magten kan af Tabellwår-

ket hånita tiilförlitefig grund , till näringsmedlens
kloka inrättning, dårom år ingen twifwel. TyTa-

A 5 bell-
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bèîTwarfcet titwifaricke aliénait Jhnru rnycketfolk
finnes i hela Landet, i h wart Lan, Stad, Sokn, med
mera, utan ock kan inrättningen k lampas, attman
ti å ra f /kall fa fe, huru många Knopmin, fiôgde
mån och arbetare finnas uti bwarje får/kild handel
och fiôgd. Nu, fom alt hwad Månni/korhe /lita,
nota och fortära, icke år oåndeligit, utan kan dé¬
termineras till någon wifi qvantitet; åfwen fom
ock alt, hwad i flogd och nåring kan åfiadkommas,
år proportionerat emot deras.antal'Töm fyfielfåttas
uti famma flôgd och nåring, lå att etfe&en icke kan blif-
wa fiôrre eller mindre, ån dels or/ak; Prof.Beveks inledn*
(e) altfå kan Tabell wårket nyttjas, till en profwefien,hwarnf man kan finna, antingen näringsmedlen
ftåi jåmnwigt, eller icke , antingen wifia närings¬medel åro for ymnige, få att de hora in/krånkas,eller for få, att de böra utwidgas. Ty hwem will tro,
att den (åkeri /kulle hånga rått tillhopa, om man, u-
ti en af vvårafmår/la Stader, /kulle finna 5 a 4guld-fmeder, och kan/ke Ingen grof-eller klen-fmed.

ii.

A t ock be/kattnings wårket icke kan 'anfiål-
Ids med den billighet for underfåtarne och fåker-
het for Kronan, /om wederbör, få fram t det icke r
år bygt på uply/ningar, hämtade utur TabellWår¬
ket, år otwjfwelaktigt. Skattkammaren år icke be¬
rättigad, att njuta fiôrre /katt, af underfåtarne, ån,loni fwarar emot deras wirirt och båtnad, och det

.. , "
•

(e) C. 2.0.4.
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fålunda, att de icke af/kråckas ifrån närings medels
företagande, utan fnarare dar till upmixntras
Prof. Bercht inledn. till Com. W. (/) ty deras
näringsmedel åro de fanfkyldiga bidockar, fom
fkola med forfikrighet befkattqs. Utaf Tabel-
wårket, då det gifwer lådan trplyfning, iom iio

§. år förmak, kan inhämtas hwars och ens näring;
ecfr, fom näringen icke eller år oåndelig, utan pro¬
portionerad efter hwars och ens tillfälle till ro-
relie ; winden icke eller år oåndelig, uran kan/kar¬
tas till något wid; alrfå, kan det utaf TabellWår-
ket pröfwas, huru iför näringen och winden år:
följakceligen huru dor andel af wind Kronan bör
njuta i dcatt.

12. §.
Men om de uplyfningär af TabellWårket

/kola kunna håmtas, /om i det föregående år be-
wid kunna fke, i anleende till folkrikheten , nå«
ringsmedlen och be/kartnings konden, (å fordras
god infikt uti de Wetendcaper, fom tjena dels till
Tabellernes förfärdigande med fullkomlig pålitelig-
het, dels till de flutfàtfers utletande, fom ciåraf bô-
ra göras.

13
. $.

Utaf Tabellernes indelning, finner man, att
alla Lefwande Månmdtor åro då,'te uti fina v/iita
Clafler, dånd och näringar, ålder o^h kön. Wid
det arbetet förefaller altlå ingen ting att anmär¬
ka, widare, ån liwad i 10 §. år fagt, om flere fpe-
cielle titlars utfåtcande, till att närmare determj-

nefa
/) C. i.jf.*
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Hera (lind och näringsmedel. Men wid de döda,
år göromålec mer granlaga, om den wåfenteliga
nyttan# föm 19$. år omtalad, fkalF århållas. Ty
om den Dixtetifka nyttan fkall âflad kom mas, ige¬
nom obfervationers infambîande öfwer folketsfjuk-
domar, och flutfatfer dåraf dragas, famt författ¬
ning tagas, huru fådant i framtiden' bör förekom-
mas, lå behöfs icke aliénait, alfa döda (kola
Clafïïfîçeras tili fin ålder, kön, ffånd, näring och fiuk-
dom,fàmt åhrstid, då de döde, få att .man dåraf må
kunna utröna orfakerna, hwarföre Månniikorne
maft dö i den eller den ålder, hwarföre fiere dö f
en iådan eller annan hår ing, och få widare? utan
fordras ock enkannerligen, att wara fåker, om
fjukdomens råtta namn: ty el;e(f göras alla up-
teckningar för curiofTtet mera, ån för gagn. Hår
möter den ftörfta fwårigftet, fbm likwäl icke år
- oöfwerwinnerlig, når råtta medel dår till brukas,
Pråfterfkapet i Förfamlingarne år, efter Konun¬
gens nådiga befallning, ffcyldigt, att hålla deffaup-
tåckningar, iådane , fom de antingen af egen årfa-
renhet, eller af klockaren eller den dödas anhörige
inhämta. Men jag tror mig icke annat (aga, ånhwad
hwar och en ibland dem friwilligt lårer tilldå, nem-
îîgen , att ingen ibland dem kan flå i anfwar dår-
före, att den fjufce wåffeeligen blifwit död i den
fjokclom, hwarföre han blifwit upfecknad. Och,
jfom det fanlkyldiga åndamåler icke kan winnas pådetta fått y få iårer wara nödigt, at föka det, på
ett annat.

14 j.
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H ' $<
Ehiira ofkîckeîîg jag år, attgjöra nya for/lag,

(å lårer dock det icke illa uttydas, om ;jag yttrar
min enfaldiga tanckafom fkarpfyntare Mån kun¬
na hafwa tillfälle, att förbättra. Hwad ftåderne a>igår#
få finnas dår merendels några Mediet eller Chirur-
gi, hwilka ock måftedels nyttjas af dem, fom lig¬
ga på fatefången : det wore altfä for dem en ringa
möda, atthwar wicka till den fôrfàmlingens Kyr¬
koherde, dår patienten bodc, infånda en lifta, öf-
wer de fiukdomar, hwaruti den döde aflidit* Merr,
fom många fattiga icke hafwa råd, att anlita läka¬
re, och fårdeles pä Landsbygden, inga låkare å-
ro till hands; Så 1er jag ingen annan utwåg, ån att
önfkeligic wore, det Prefterfkapet, wo re åtmirN
ftlne få mycket kunnigt i Låkare Kooften, att de
hade fig de fànfkyllige kånnetekn af Ijukdomar be¬
kante , halft de, ntan fitt befwår, hade tillfälle, att
dår om göra fig kunnige, dä de beloka de på to¬
te langen liggande

»5- S»
Jag wågar icke, art öka detta fö?/lag, medett

annat, fom jikwål i fordna tider icke har warito-
hördt, då wi finna Pråfterfkapet hafwa warit fi¬
na Förfarnlingars Herdar, Wåktare, Kädgifware,
Domare, Låkare, och rfied ett ord Fader, hos hwil-
kå folket njutit råd och hjälp , både till kropp ock
fjål. Jag år icke okunnig dår om, att deras ftudier
och åmbets göromåi denna tiden fyftelfåtter dem

nu
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nu mera, ån den tiden de kunde före/Tå lå många
kal! ; ty det kråfwes nu mera af wåre Pråfler, ån i ^
Munketiden war wanligit. Jag år ock icke aldeles *
wifl , om det (kulle wara nyttigt, att Pråfferfkapet r
inblandade (ig uti praxi Medica, ty jag frucktar v
fnaïare, att den konlten redan har alt for många, €
fom gjôra (torre (kada ån gagn. Men det wågar ^
jag fåga, att om de, fom årna fig till det Andeliga c:
Sîàndet, båfwa någon tid ôfrig, att anwånda pä art- c
dra wetenlkaper, få år praxis Medica, en ibland tl
dem, hwarmed de kunna gjôra Fäderneslandet (för¬
da nyttan, åtminftone få långe landet icke år i alla
foknar fôrfèdt med Låkare. Min mening årlikwål
icke, at de borde otwungne blanda lig i lådan £
kunfkaps urofning, utan aliénait, når nöden for- ^
drade, "och wid lådaneljukdomar, lom wanligalf fö- 11
refalla, och om hwiikas botande', deågde fullkorn-
lig kunflcap; e

16 f. *
Och (bm den kunfkap i Låkarekonften, hwil- 1

ken Prefterfkapet behöfwer, till dôdsliftorrtès up- t:
rattande, icke Itråcker fig långre, ån til Ijukdomar- v.
nes igenkånnande och åtfkiljande, §. 14; Så tyckes r
jag icke hafwa föreflagit et odrågligit ok for dem, J*
fom i (inom tid årna (ig till Pråfteåmbetet, efter
fom det mig af högt fôrfarne Låkare år forlåkrat, Î1
att till (ä mycken kunfkaps winnande, lom tiånar 1
tiM dodsliftornes fullkomlige förfärdigande, fårde- 11
les hwad angår de fiukdomar, hwarigenom måffa P
folket ödelågges, nemligen hetfig feber, håll och J

fting,
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fting, koppor, rodfot, /kiörbiugg, rofen, frank).
1er och får, icke /kall fordras längre tid, ån 8 ti-,
mar, och det utan någon widlöftig theorie, ueifielf-
wa Låkarekonften. De öfrige fii.kdomar åro icke
eller få många och widlöfciga, att man ju, in nom
en nog kort tid, /kulle om dem kunna wi tyna en
dylik kund/kap. Wid Upfala Académie kan lå-
dant tä mycket lårtare fkie, fom de dår hafwa
tillfälle att beföka fiukhus.

«7- §■
Utaf TabellWårket kunna åfwen flut/atler dra¬

gas till nåringsrorellernas .befrämjande. §. 10. och
dår till fordras ler/kilta wettcn/kaper §, 12. Som
nâringsrôrel/èrnas utôfning utgjör, det wi kalla
hushållning; och hushållning år antingen en/kilt,
eller allmån; få år det omöjeligit, att fålla riktigt
omdöme, huru wida få den cn/kilta, lom den all¬
männa hushålningen år wål och fördåndigt inrät¬
tad, och den en/kylta fördelen lämpad till allmån
wålgång, eller huru de dår uti befintelige fel böra
råttas, lå framt man icke år underbygd med de
wettenfkaper, fom tjåna , fåföm hjåipemedel för
hiishålnings wetten/kapen. Och fom ändamålet
med Tabellwårket år, atttillfe, om hushållningen
i landetår klokt inrättad, få måde den, fom dår
utur /kall gjöra några /1 itlatfer, ftödja % på/ådana
grunder, åtminflone håmta fina principier dår i«
hån.

^ Hwilka weten/kaper åro af det /laget,
kan la/as i Prof. ßercbs inUin. (g) De för-

nåmftc
(g) Cap. /4,
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nåmfte, fom jagtill detta åndemåi behöfwer nämna
hår, åro Hifloria Naturalis, Chemien, Phyfîquen,
konrt-och Stats-hihorien. Med .Hiftorise Naturalis
tillhjelp bjifwerman warfe de naturlige åmnen, fom i
hushållningen kunna nyttjas: genom Chemien yppar
man famma ämnens inwårtes lynde: med Phyfiquen
banar man hg wåg, att få weta naturens iåct, att
framalflra hn wå?kan: utaf Konff-hiftorien får man
weta Konhernas oden, famt deras inwårtes belkaf-
fenhet, hwad tid och arbete dår wid fordras, med
mera: fôrnierîelft bewis otur Statshihorien, blif>
wer man ôfwerrygad, hwad förfickcighet bôr bru«
kas, wid folk/lags ledande och hyrande i Hushåll¬
ningen. Men utom defîa wëttenfkâper, fordras
ocklå pålitelige Geographffke och Oeconomifke be-
fkrifningår, öfwer de orter, hwars nårings tilliYånd
man will underlöka, bwilka hwad de hora inne¬
hålla, Kan lâfas i Prof. Berchs inledn. (h) fåfom
ock förteckningar öfwer exportations och im¬
portations varor, fom gå och komma emellan Stå-
dtr och Landsändar. Hivarom talas dår famma-
flådes i 4 ftycket {i) Når alla defîa hjelpeme-
del nyttjas tillfamrnans , eller åtminffone, då huf-
wudgrunderne därifrån låntagas, och lämpas till
hwad Tabellwårket wifar wårkeligen fke uti någon
Stad eller Landsort, då pröfwas påliteligen, om
näringsmedlen åro i hwarje Landsort fhdde uti
den naturliga ordning, (om Climat, belägenhet,
och andra tillfållen böra föranlåta : om hwar Lands¬

ort.
{k) Cap. 4,
io Caps /• %
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ont, här fm tillbörliga näring , eller om den ena
trycker och plägar den andra: om fläder åro för få
eller för många; om Stadsnäringen år bygd på den
omkring liggande landtafwels förädling: eller har
litt affeende på utrikes handel: om communication
inom Landet behöfwer faciliteras med /luffar, ca«
naler , fragt-wagnar, och få widare, eller om en få-
dan koftnad lönar mödan och kan bära fig i jämfö¬
rel fe emot ortens näring: om hwarje flögd tillwär-
kar få mycket han kunde eller borde, och få wida¬
re. Finnas då Städer och Landsändar, flögder och
näringar, upfylla de fkyldigheter, fom i följe af-
rätta hushållnings principier dem till komma, få är
det godt, hwar om icke, wilar Tabellwårket jämfört
med de Oeconomifke befkrifningar öfwer Lands-
orterne, tydeligenhur det bör ändras.

18» Ç.
Som befkattnings wärket, år en del, af Came^

ral hushållningen, och denna fidft nåmde akid bör
wara grundad på Landets hushålning §. alt/å om
några påliteliga flutfàt-fer fkola i befkattnings wärket
gjöras, i anledning af TabellWärket, kunna wål, de
famma hjälpemedel därtill nyttjas, lom i föregåen¬
de §. åro nåmde. Men däribland göra dock Konft-
och Stats-Hiftorien, de Oeconomifke befkrifningar
öfwer landet, fàmt förtåckningar öfwer exportatio-
ner, och importationer den wåfenteligafte nyttan: Ty
ntaf KonffHiftorien, warder det tydeligit , huru
mycket hwarje flögd kan tillwärka i hwart flag, pä
någon gifwen tid, fom då det jåmföres emot folkets

B - con-
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confumtion, innom Landet; famt det pris hwartill
de rå åmnen och nobiliterade waror faljas, till pric¬
ka wifar huru mycket flôgde mannen winner, hwil-
ken winfl:, då denjåmföres emot hivad flögdeman-
nen innom lamma tid, åter och noter, eller beta¬
lar i fkatt, utmärker huru mycket blifvver hans be-
hålning fom bor be/kattas. LJtaf StatsHiflorien lå-
rer man de fördelar , fom andra Nationer, nyttjat i
befkattnings konften, och har tillfälle, att vakta fîg
for de felfteg, man dårwid finner förelupne. LJtaf
de Occonomifke be/krifningar öfwer Landet, 1er
man Landets naturliga och artificiella wårde, huru
mycketnpådlad mark finnes, till hwad grad ochup-
ådling den år kommen, huru widlöf tige ödemarker
åro huru mycken bofkap, afwel och andra redbar¬
heter finnas, hwad indrågt ågarne deraf kunna få,
efter Landsändarnas olika Climat, fölgakteligen hu¬
ru högt de kunna bcfkattas, utan, att betungas. Li¬
ka få utwifa-expoPtataons och importations warorne,
hwad winfl ftennar hos bergsman, flogdeman och
köpman, i proportion af warornes inköps-om kort-
nads-och förfålgnfngs-uris, och i följe dåraf under-
hjåfpes lättheten wid beflcattningswirket, fårdeles
om h war Societet blifwer anfwarig , för den winfl
fom innom hela Societeten ffannat, och Ledamö-
terne innom fig hafwa frihet, att utdela tungan^
på hwarandra, alt lom de fielfwe nogare kunna
weta den] ena hafwa njutit flörre winflån den andre»

19 . §.
Wore mina Wilkor iå tillråckelige,attjagmåk-

tade
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tade med omkoftnaden på ett drygt tryck, /kulle
jag med exempel wila,huru ak hwad jag i det föregåen-
de, fàgr, Jfkuîle låta figgöraj men i brift af det fore¬
ra, måfte jag låta beftå med det fenare. Genoman«
wand efter tanka lårer hwar ock en finna, ,af detfö-
regående, huru det bör/ke*

20, ß.
Men den frågan fkall jag med få ord widröra hu¬

ru wida det /kulle for ett Borgerligit famfund wara
nyttigt, att underlåtarenastotalaantal blefwé almånt
kunnigt? Jag tillftår gårna, att, lom omftåndighe-
terna på mångahanda lått, förändrafig, hwarföre
det ock i fomlige dater år brukeligit, och i andra o-
brukeligit, ja och aldeles/örbudit, få kan man icke
rätteligen bclwara denna fråga, iå framt man icke
går igenom och examinerar dem alla, hwilket, fom
det icke år min hofwa, få /kal jag allenaft i gemen
yttra mig. Hålles det for farligit, att uptåcka fin
ftyrka eller iwaghet i folk, derföre, att en mäktig
granne derigenom kunde få wapn i hånderne, att
underkufwa ett Land, fom icke kunde förfwara fig
ijelf, lå bör det ock hållas för farligit, att utgifwa
LandtChartor och fjökort öfwer fina lånder och ku¬
ller ; men, fom det fenare icke fålunda an/es, lå lårer
fruchtan för det förra för/wmna. Stats Mini/lrer,
åro nu förtiden iå finge, att de icke låta någon flors
hufwa betaga dem fynen : De döma och fluta om
folkrikhet, flyrka, makt och wålde, på nog wifia
grunder, utan denna: De behöfwa föga mera, ån,
att weta huru ftark arme och /kepsflått# hålles, huru
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Hor handels fart idkas, orii ^exportation år ftörre ån
imporcatation, med mera, få kunna de deraf, fåfom
warande påfölgder af folkrikhet eller folkbrift, fnart
fluta, omflyrkan. Når jag altfå tager det för med-
gifwic,att£ör utlänningens ikuld behöfwer nian icke
dölja fin brifl, få boppas jag okfå den påfölgden
wara otwifwelagdg, att för under fåtarnes egen fkuld
år det högnöd igt., att kunfkapen om folkrikhetens
och. näringsmedlens tilHlånd bör göras almånt be- '
kant. Det år igenom deras be arbetande, fom Lan¬
det och hushållningen fkall förbättras : De böra altfå
fe felaktigheterne, om de fkola winna öfwertygelie
om förbättringens nödwåndighet De böra få ett lef
wände begrep, om fkadan, innan de blifwa förfåkra«?
de om gagnet. Utom defs händer det icke fållan, att
enfaldigt folk, iom får ■ tillfälle, att tänka, på cn fak,
kan under tiden, tor hånda, af en flump, påfinna de
ting, fom de höglårde flå tillbaka uti, hwarföre fkall
det då hindras? Lått calculatiöner, anmärkningar,
underfôkriingâr, twiflefkrifter, om hushållning och
nåring löpa omkring i Stader och Landsbygd : de
giöra aldrig ondt, men under tiden kunna de gjöra
jgodt, då de råka i Deras hånder, fom af fådant wir¬
ke begynna, att upbygga hårliga hus: Dar emot
iorde ofta okunnighet uti alt fådant, föror laka hin:

; der i de nyttiga ändamål, fom Lagftif-
caren dårmed påfyftar.

v ande.
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