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MaGNJE FlDEl VIRO,

summo PR/îFECTO vigiliarum niaritimarum &
Equiri Ordinis Regii ENSIFERI,

IMrißinoCOMIII,
Domino D IDE RICO
HENRICO TAUBE.
Cohortis Regise CAPITANKO , & Equiti

Ordinis ENSIFERf,
lllußrißimo COMil F,

Domino C A R O L O
POSSE.

MffiCENATES omni
ATon dubitat fur[um Icetos attollere vultus

Quisquis in officii fervet amore fui:
Sic timor audacem non me revocabit ab aiifis,

Dum pius ad Veftras deferor, Euqe ! fores.
Pagina Nominibus fubit exornata fuperbis,

Quosque gerit titulos, vix putat eße fuos•
Scilicet immijji non tantos lumitiis orbes

Ulla feret, pretii ni melioris erit.
Attamen ut jam nunc temerarius ora refoham,Efficit in magnis mens generofa Vir is.
H<ec ßimulat mufam, Clarios ubi Pegafus amnes

Fluminaque Aonii verticis alta negat.
Accipitote precor tantummodo pignora noftri
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Cultor
Carolüs



Sumrno PRiîFECTO
excubiarum

LEGIONIS Helfingicœ , & Equiti Ord, Reg.
ENSIFERI, - ;

lllufiriffimo COMUI, 1

Domino FREDERICO
POSSE.

Cohortis Regige CAPITANEO, & Equiti Ordinis
Regit ENSIFERI,

Jlluflriffimo COMl 11,

Domino C A N U F O
POSSE.

ftudio colendi.
PeBoris » obflri&œ ceu pietatis opus :

Qu<eque patri quonåam flatuifiis gaitdia rerum,
Participât tiatus, qui cupit effe cliens.

Déficient rrunquam libamma janBa per aras ,

Immemor V Veftrî nulla futura dies.
Sic placent fuperis: felix DEus annuat omen,

Mitjus tf Veerse cura falutis eat.
Sidus ut in medio Boreale refulget Olympo

Semper, & orcafum tiefen in axefuum:
Sic per hyperboreas Gens Vtraque floreat öras,

Qux claro innumeros fangvine ducit Av.os.
TA UP lUS hinc cumulet laudes.hinc POSSl USomnes,

Tantorum i? COMlTUMNominaJervet honor.
MINUM VESTRORUM

humillimus,
Brunckman.
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MONSIEUR

GILLE RY
Directeur de la Douane à Söderköping,

"

et

o à
MO NSIE UR

PIERRE LUNDEGREN,
Controlleur de la Douane à Norrköping.

MESSIEURS.

(^onßderant les hommes fous leur urai caraEtere, on niU faurojt disconvenir de la haute éflime que mérité te
Votre. Pour moi Meßteurs, j'en fuis plus pénétré que
perfonne, ayant bien raifon de Vous mettre dans le nom¬
bre de ceux, à qui j'ai la plus grande obligation du
monde, l' un m'ayant montré une libéralité, dont je ne
faurois pas aßés celebrer la grandeur, & /' autre m'
ayant comblé de faveurs propres à marquer la parfaite^
bonté de fon coeur. C'efl pourquoi, Meßleurs, j' ofe à
mon tour Vous dedier ces premiers de mes études, com•
me une foible marque de ma vive recennoißance, qui du-
rera autant que ma vte,&, en attendant que jé puijje Vous
en convaincre, je foubaite, que Dieu Vous accorde tous
les doux fruits, que t on peut je promettre, des bien¬
faits , dont Vous m' aves favorifé. jf' ai /' honneur
d' être, avec beaucoup d' attachement,

MESSIEURS,
Votre

trss-bumble Serviteur,
Charles Rrunckman.
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t ingen Stat, utan Staders in¬
rättning, kan fördelaktigt åga ^
bedånd, gifves nog dyrkande
fkjål uti Wild.LaosHiß.#.XVII.
n. 2; Ty fom heîa riken icke
aga allt, h vad the behöfva, innom
fina gråntfor, än mindre fkulle
lands-orter, och rnind enlkilta

Ipushåli, i våra tider,finna innom figalia förnödenheter f
hvarom Virgilius Georg. Lib. 11 v. îoç Sjunger;

Nec vero terrae ferre oéneis omnia pojjunt >•
Utan, når the hafva öfverflod af något , hvaraf
andre fordra undiåttning, förnimma the dörre eller
mindre brid på andra behof, hvarmed the på lika
fått, ofta från nogaflågna orter, böra underdödjas.
För ett fä mödofamt fkifte af varor, tjåna dåder
med bote medel, i thet iord-brukaren icke kllenaft
varder befriad' ifrån tårande och ovifsa fårder, at
upköpa främmande och förfålja egna varor, utan

A ock
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ock bekommer them han åflundar, mera ikîckeliga
till vifia ändamål, genom Stadsmanna åtgjård.
Hår vifa fîg Ståders förnåmfla göromål, handel
och flögd, utom hvilka båda indrågteraf landfköt-
fel och bergverk fkulle förloras,//. Prof. Berchs Oecon,
Inled. Ill- c. p. /, folkrikhetens gråntsor otroligen
infkrånkas och lefnåden blifva ufel uti the- måfl för
delaktiga lånder, tå tvert om få åldre, fom nyare
Stats kun/kap, gifver vid handen magra riken, fom
inne/lutit innom trånga falle en icke mindre flor ,ån
välmående och rik foikfkara, igenom en retteligen
idkad Stads handtering. Vår vittre H. Faggots utlå-
telie om Stådcr har altfå ojåfaktig fanning i följe, tå
folkrikhet och rörelfe therunder förflås, at the å-
(iaàkomma i en flat fawma iferkan , fom hjertat i en
kropp Sv- Landbruk. HinA. och Hjelp, Afb. XII. Stt //;
ty the fyfellåtta en tal-rik folkhop med riktande för¬
rättning; the tillfkynda ifrån mer kringfkurna jord-;
torfvor allmänna. Caflan flörre fummor *), ån ek
jefl af mångfalligt flörre vidd borde förväntas; the

*) Alexandrinfka tuliinkomfter allena , Skola årligen för*
ökt Egyptifka Skatt-Camaren med 20> 950, 221, Dab
Smt. Under/, om Omfl-Ind. Hand. urjpr. och nytta; och Ber¬
gen i Norge, fom icke år utmärkt förmera, ån en befyn-
nerlig handelsdriff, indrager håraf, efter PI. D. Pontop-
pidans infygani Norg. Nat. Hi/1.2 del, årligen ioo,;ooo
RDr; hvarvid vexande Stader få mycket mindre böra
fålla modet, fom fielfva Paris, i vårtid ibland tbe måil
lyftra i verlden» för 800 år tillbaka1 hade 2 tullar* och
af enthera blott 12 livres, fom Mfr. deSaintjoixi Effais
fur Paris vittnar.

tjåna
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tjåna landmannen och andra, med fin båtnad ; the bi-
dragaanfenligentillriketsfåkerhet, zir och beqvåm- ^
lighet ; the framlåcka landets dålda /katter, igenom
landmannens val betalta fvett, och muntra hopp
om rik vedergällning ; the åro klar lyfimde ftenar i
Kegenters cronor och fåkre grund-pelare för fam-
hållens tilltagande fiyrka **)? ja> thefie åro the råt¬
ta drif-fiådrar, hvarigenom land-hushållning fåttes
uti tillbörlig gång, och, tå the komma i olag, fka-
das the icke endaftfielfve, utan förminfka ock, un¬
der fin vanmagt, mårkeligen the omliggande land¬
boers vålfård. Och foin thet allmännas dretfel
jåmförelfe-vis häremot törfpilles; ty fordras ock
rådande magtens omforg, at undanrcdja allt, fom
kan håmma thefia menigheters trefnad.

5. 2.

Når thet fåledes år en årkånd fanning, at
Ståder åro för famfund af ftor nytta, yppar fig ftraxt
then frågat Hurudant låge och afftånd the fins emel¬
lan höra åga, och huru högt folkrikhecen uti them
må cillvexa, få framt the fkoia lyfa af thenna ågen-

A 2 fkap?
**) II. Of. Dir. Fagget forfåkrar therfore på Nâmda

Stalle, at England, ett af naturen olyckeligit land, bor f
tillägna thefs många folk rika Ståder fin vålrnagt ; få at
thelTe ôë-hoer, fom varit vane, at ifrån våre Svear få t-
mången fiåtelig kaka och moftig öl-kanna , kunna nu ve-
dergjålla en vanfläetad afföda therfor^, fom 11. Lagm.
Carlfon Skrifver i föret. p% v. till fob% K'ûlbels underfbk.
om Jordman, fruktbarhet.
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/kap? Ty fom thet af Historien och förfarenhetenår
kunnogt, at Stader , forn fordom i handel och nå-#
ring varit florerande, med tiden blifvit vanmåktige ;
at then ene Staden klagat öfver andras förnåra be*
lågenhet, fåfom grund till thefs nårings afcagande;
at, å andra fidan,landmannen varit mifsnögd med hnf
allt for vida aflågenhet ifrån Stader» med mera flikt;^
få måfle, utom andra hufvndorfaker till fådana kla*,
gomål, härrörande af regerings -fattec, religions*
och annat tvång, med fleraPolitifka omd'.ndigheter,
fom jag nu icke gör till mitt åmne at förklara, fkialet
thertil! ligga uti Stadernas låge och thentheruti grun¬
dade görlig-elleromojelighet, at kunna gagna. Ifölgd
håraf måfle thet kunna utmärkas huru nåra eller fjer-
ran Stader kunna ligga hvarandra, och huru folkrike
the, utan inbördes förfång, mage tålas. Thet hafver^
fåledes fin goda grund, hvad Arifloteles Polit,
fåger om famhållen : Ett Jkepp af en tvär känds långd
kan icke mera vara ett fkepp, an thet, fom år två Stadier
långt : Thet ena år nhrnkehptt therfore, at thet år for li¬
tet, thet andra therflre, m tket år fhr ßort. Åfvenfåen
borgerlig menighet % kvilken, tå tben beflår af alt forjåy\
tcke kan lejva nogd inrtom fi^fielf. Ty om thet få for-,
håller hg, fom Dominick Fernandez Navarette anförer
i fin befkrifning om China c. <5iat Pekings Stad åger4'å

^ 5, och Nanking g millioner mennifkor, hvîlkèt
antal vida öfverfliger hvad en del Stater och Konunga¬
riken ui Europa hyfa innom hela fitt herravälde ; tå
likväl the folkrikaffeEuropåifkcStåder icke på långt når 9

» innehafvafâ flor myckenhet, men likafullt yttra befvår
öfver i

-x ~ 9
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ofver för många inbyggare; måhe pä hvarthera hål-
let hårtill finnas fkjål. Hvad fôrthenfkull Sïàders låge
angår,fom år thet förda kan fvaret therpå vara lä myc¬
ket korttare,fom thet icke fâ egenteiigen rörermitt åm- v-
ne; och fynesthervidthen anmärkning i gemen göra
tillfylleft, at the böraanlåggas pä fådana platfer, fom

; hafva tillfälle till näring, och åro fonde, låkre och be-
qvåmligefor chefs inbyggare» till thefårfkilltaånda-
mål, fom med them påfyftas, vare (ig antingen in-
eller utrikes handel, flögd, förivar eller annat thy-
jikt, tå the fordra olika grundnings hållen; fkönt the
i hvad fom fundhee, lifs uppehälle, vattn , m.m. an¬
går, hafva lika och gemenfamt interefie,

§■ 3-
Hvad nu betråflar thet afhånd, fom Stader lins

emellan tarfva, ock then folkrikhet the kunna tåla,
få framtthe ickefkoia hindra hvar andras vålmåga ,

utan blifva nyttige for the omliggande inlåndfke or¬
ter; få fordrar then fråga vidlöftigaregranfkning, och
olika fvar. Ty når Ståder åro fotade pä handels com¬
munication med främlingen, få at handelsvaror häm¬
tas ifrån then ena orten, och, fedan the efter omhån-
digheterna blifvit forådlade, affåndas till forlålgning
till then andra, med then förfiktighet, at vinning å-*-
bågge hållen erhåiles, af hvilken allt thet lifs-uppehål-
Ie och öfrigit behof, forn ifrån fråmmande lånder till
famma Stad måhe kApas, betalas kan, få åro närlig¬
gande egne landsändar för flika Ståder onödige, och -t
thefs inbyggare kunna lefva, nåra hg och hafva ri-

kedom,
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kedom, faft the blott på en kal klippa î ôpna hafvet»
grundat fina hemv ift; hvaruppå vi finne bevis af Italierr
och Hollåndfka republikerna , famt Riksftåderne i
Tyfkland, fom åro rika och mäktiga, ehuru allt in*
nom theras grantfor fynes brifta. Sådant nåringslått,
at endaft beftå af utlånd/k handel , förftås likväl icke**
lä oinfkrånkt, at ju åfven (ådana Stader kunna vara
hvarandrom till befvår: ty når man föreftåller fig, at all
flögd och handelsrörelfe i hela verlden har fina rå¬
märken , och fvarar emot åtgången af varor hos alla
mennilkor , tyckes thet böra medgifvas, at hande¬
len icke kan bredare utvidgas ; hvadan fölger, atl|
mycket fom flera handlande Ståder deltaga uti vim
ften, ån förut varit vanligit, få nog måfte minfkas.
för the tårre, fom tillförne handlat enfamt. Thetta
har ock formodeligen varit ordfaken, hvarföre vi#-
efter Hiftoriensanvifning finne, icke aliénait atrnånge
i ålderdomen af handel ryktbare Ståder gått undei\
utan mårke ock ån i dag, at then ene Staten föriva-

/ gar then andra medelft handel. Jag Iemnar thet ock
till efterfinnande, om icke alla the föråndringar i mem
nifkiornas lefnadsfått, fom förtiden bragt å bane, ocfi
efter verlden icke lårerlåtta å fido, torde till en god

y. del vara ftödda på famhållens förkofring genom harp
del, hvilka,tå the i thenna canal funnit någon floppy
ning, ôpna fig nya vågar till vinft, genom nya påfund,
i thet få kallade mode och lefnads art, till thefs the
öfriga folkflng hinna, at antingen göra thet lammaf,
eller något nyare ; tå åndteligen en flåndig tåflan gör,
at then, fom båfl vinner allmånt tycke, förtjänar

rnåft.
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mâft. ' Når åter Staders handels rörelfe med utlän¬
ningen, och egen förtäring till någon del beror på
thet the inrikes fållt af fig kafta ; elierock, når flä¬
der lefva endaft af landets egna alfter , blifver thet-
ånna mera nödvändigt, at utflaka orterna till cheras
grundande, och pröfva nyttan eller fkadan af theras
itörre eller mindre folkrikhet, jåmnförelfe-vis emot
landets vidd och fruktbarhet; helfl en gifven lands
ånda ickekan föda ett omåteligit, utan ett vifl antal'

inennilkor: i följe hvarat Stader och landbygd, Stads-
och landmån fatta gråntforför hvarandras belägen¬
het och myckenhet , om the fkola biträda hvaran-
dra i diring. Sådant bidånd erhålles i.) tå Stader,
utan hjelp af fegelbara Strömmar, floder och Sjöar,
åro omgifna medbebodt och upbrukat land, i thet-
mått, at thefs afvel kan för/lå till inbyggarnes
nôdtorft,hvilkeicke åroflere, ån atthen på några mil
omkringboende landmannen kan finna fin rakning
vid tillförfelen af land-foror. At utfatta huru lång
våg en landman kan fora fina varor landvågen, u-
tan köp-och fåljares olågenhet af prifet, hånfkjuter
jag till andras af/lutande , finnandes nogfamt, at få-
dant förändrar fig efter omflåndigheterna , fåfom
vinter-och fommar-våg , varornas rymlighet och
tyngd , vårdet i förfålgnings orten m. m; men orn
jag tager then erfarenhet till grund, at ftåder , hos
ofs om Sommardag, icke niuta mer aflågen tillförlel
ifrån landsbygden , ån måfl innom 2 mil, fparfamt
inncm 4, och fållan innom 6 à 8 mil, torde nå¬
gon medel-våg hår af bepröfvas nödig, helfl man

vet,
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vet, at vifsheten om varors författning , lått lfverfhr]el
ocb god betalningfårofbrnåmfla ordfaker till theras idkeligü
tillverknings Sv.Lanåbr.Hineljn.St.,cch2t flere Stadsmån
icke kunna bårga fig, ån fom fvara emot landboens
tillförfel, thereft then ifrån andra orter icke erhål-
les; varandes håraf klart, at få månge inbyggare
kunna inrymmas uti en enda Stad, till h vilken land-
mannen beqvåmligen kan ötveriånda varor, fom ö-
ti flera, the ther innom famma land vidd vorde
anlagda. Håremoc kunna 2) the Ståder, fom hafva
fördelen at fegelbara vattn , ioka fret underhäll på
aflågna fallt, lårdeles når landbygden år med frnl
vattndrag genomfkuren, få at varorna med lätthet
kuima affôras till the flôrre Sjöar; hvarföre ock
få mycket flôrre tal inbyggare kunna lefva uti thyC'
lika Städer , eller ock få mångq flera af thefle anlag»,
g'as intjom en trångare grents, fom fvara emot tillf
förflen ifrån främmande orter; dock få,at folks antal
icke kan vara flôrre , ån myckenheten af the fram-
fkaflade varor tillåter, antingen en fådan Stad enfamt
betjånar flg at them, eller flera theruti deltaga. Thet-
ta år ock ordfaken , hvarföre man i Politifka Arith-
meticor plågar Huta om en Stads eller helt Rikes folk¬
rikhet, når tilltörflen till pricka år bekant; ochirer,
når folkrikheten år knnnig, fannolikt utleta thels
behof.

4- *'
Tå man fåledes vill lemna efterfyn om Staders

tillbörliga folkrikhet och inbördes afflånd, fordras
cn noga kunfkap om the tillflöcande landsändar >

therps

>
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theras befinteliga eller môjeliga fruktbarhet, folkrik¬
het, näring och produö:; famt fkiårfkådande af the
tillfållen, (om kunna vifafig, atandngen få tillför-
fel, eller finna affåttning hos andra, inlåndfke eller
främmande. Och ehuruvål jag gerna medgifver, ae
omftåndigheterna hårutinnan åro mera inbundna, ån
at the på några få blad kunna afhandlas; vill jag dock,
genom ett kortt fprfpk thertill bana vågen. Man
fpreftålle fig ett fållt af 100 quadrat mil, eller 10 mil
i långd och bredd, och thefs fruktbarhet mera lik¬
nande nordifka , ån antingen thet Ghinefifka clima-
tet, fom , efter §oh. Boteri intygande in relät. de Reg.
China p. isy, fkall tillfkynda 2 à 3 fallig bergning år¬
ligen; eller thet Campanifka, h vilket Florns L. i.e. 16.
håller for then båda ort i verlden,for thefs 2. gånger
om åretframbragta frukter r hvilket ock Maro Georg.
L. IL v,/49 och //<?. beftyrker om Italien i gemen:

Hic ver ajfiduum atque alienis menfibus a/las;
Bts gravida pecudes, bis pomis tttilis arbos,

Utaf thenna iandftråcka kan hälften brukas till åker
och ångsmark • - 50 qv. mil,

fkog • 25,
fjôar, berg och olåndig mark - 25#

mit q vädrat 100.
Når man nu indelar thenna brukbara jorcl till hem¬

man, och beräknar 50 tunneland till åker och ång§
hvarthera, blifver theras antal nåffan 23,143.

Och tå 12 mennifkor, till medelmåttigt bruk, an-
flås å ett hvart af thefla hemman, utgiôra the ett an¬
tal af - - 277,716 perfoner.

B Utaf
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Utaf the 50 tunnelanden brukad mark , uptagasF"

till åker, 16 Tunneland ärligen, 32, *
ångsbruk - - 16,
lin-humle-kål-och andra planteringar, tå
mulbete flår for bofkapen at vinna på
trådesgjårde, fkog och utmark ^ 2 t:ld. +

50 Tunnef.
Varandes likvål icke min mening hårmed, at al¬

le landmån böra bindas vid lika jordbruk, val ve¬
tande h vad H. Dedy p, 23. cbap.IIL de /'Ame des platt-
tes fager * que la terre ?ien produit pas toutes Jortes in-
àijjeramment ; Quippe folo naturaJubeft - - -,
fom Skalden Georg. L> 7/. v. gifver thertill ordfar
ken : h vårföre ock uti England hvar landsort, efter
jordmånens befkaffenhet hafver någon vifs handce^
ring, få fom Kent humle-fkôtfel, Hertfordshire åker¬
bruk m.m. H. Prof. Kalms Norr-Americ. Refa tom. /.
p. 206; dock gör then faflflålda delning hårutinnan få
mycketmindre hinder.fom the nödvåndigfla varor tjjil
famhållets behof, hvilka jorden bör framgifva, ther-
med kunde bevifas hafva jåmnförelfe, om thet icke
ftriddc med min förefatta kortthet.

$•5- ;
Mitt åmne tillåter dock icke förbigående af ther,

fom hufvudfakeligen rörer mennifkors bärgning.
Når therföre åker och ång famt fölgakteligen ladd-
gård med bofkap flå emot h varandra i jåmn for- .

dras icke förmycket, om män utaf the 370, 208 tun¬
neland , fom årligen åro i fåde, påflår 8:de kornet ^,,

öfver
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ofver hufvudet af all /lags våxt, tå Prof.Loccehius re¬
dan for ioo år vifat Sverges fruktbarhet i allmänhet
till io:de ja mer ån i2:te kornet, Antiqv. Sviog. LJL
€. XIXi hvaraf, fedan utfådet och förtåringen för 277,
7i6.perfoner, till 4 tunnor å hvarje,år afdragen, fom
år then ftarkafle åtgång någonfin på landbygden
räknas kan, återflå 1,481, 152 tunnor. Och fom go¬
de hushållare alltid kråfva 10 lafs ång emot 1 t:land

j åker, pröfvas hår 160 lafs nödvändiga, hvilka åro
iå mycket möjeligare ac famla af 16 tunneland; fom
man, genom flitig ångfkötfel vid flora Kopparberget,
på i tdawdaf thefs magra fällt, eher H. Cam. Schnit¬
zes befkrifning rheröfver, får hela 2 parmar hö. At
jpçyyndvika vidlöftig råkning öfver utfodringen, an-

■

tager man, fåfom med forfarenheten enligit, ataf
thefla 160 lafs hö, tillika med halm, löf, ris och an¬
nat, utlpilas på hvarje hemman 3 par oxar,

2 par håflar,

at jag ej må nåmna fvin och foglar, fom födas af
fåd, hvilka böra lefva afthet, fom år för mycket
till landmannen anflagit. Thenna bofkap bör un¬
derhållas af afvelen , och landboen förvånda till
pennings och annat behof, hvad fom öfverfkjuter fo¬
der-förrådet, fedan han, för egit hushåll af 12 folk,
tillråckeligen forfedt viflhufet med -

jpiv» 2 oxar eller kor,
4 får,
3 fvin, förutan oft,fmör,mjölk,m.m.a.

12 kor, utom ung bofk.
20 getter,

B 2 Men
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Men hushållningen vore allt for fvag, om bonden
vid ett få väl inråttadt hemman icke kunde thefs-
förutan afyttra 3 fläkt - nöt, 6 Jisp. fmör , 8
får, 6 getter, lika många fvin, jåmte kalfvar,
lamb , kidlingar , oft, ull, ragg ni. m, ; i följe
hvaraf-hela tbenna landbygd håller fala £

flaktenöt - 69,429,
gamla får - 1855144,
getter - 138,858,
fvin - 1381858,
fmôr lisp. - 138,858'

Jag går the öfriga afkomfter förbi, till at undfly vid-
ftråckt uträkning, och menar at man redan häraf
kan döma, huru ftor förfiktighet landhushållningen
fordrar,och huru vida purpur-orden ibland Romrar-
ne nedgrafvit fina pund, tå the hårvid lagt han¬
den , hvarom Naß Faft; L, h , Florus L. I. c. 57.och
Cicero in Or. -pro Sex Rofc. Amer. c. XVIII, med fle¬
ra , låinna efterrättelfe. 0

§. 6.
Som brift på inbyggare förändrar thet fruktba-

rafte land till ödemark , H. Prof. Ferchs Jnledn. till
PoL Vett. e. IL $$.2 och hafvandes i oryggeligit
följe fattigdom och låttja , fom D'Avenant uti Eßay
upon the ways and means ofJupplying the var p, /4^
vifar; få ftadnar man å andra fidan i thet flut, at
icke flere mennifkor kunna bergås, ån landet år
förfedt med åmne till theras underhåll. Thetöf-
verfkott af fpanmål, fom i föregående §. år vordet

anmärkt,
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anmärkt, tillfaller fåledes the Ståder, fom, itfriom
the fôreftâllta landamåren , uran landbygdens bör¬
da, kunna anläggas, och blifver tillråckeligit för¬
rad för 493,-717 inbyggare, tä rnan, i anfeende till
lefnadsfåctets olikhet, och thet lindrigare arbetet,
icke räknar pä them mera till mans, ån 3 tunnor år¬
lig förtäring. Når likaledes /läkt-nötens fördelning
tages på famma grund fom å landbygden , nemli-
gen 12 perfoner om 2 oxar eller kor, finnas vål ej
flere ån 366, 579 mcnnifkor underhållne; men hår
ett få mycket (förre antal af then fmårre fläkte bo-
fkap hårtill lågges, fylles icke allenafl briften, utan
blifver rikt öfverflöd. Hårutaf tyckes tå then ome¬
delbara påfölgd flyta, at om Städers inbyggare fko-
la få fin nödtorft af lifs uppehälle ifrån fjelfva lan¬
det, får antalet icke vara ftörre, ån 493, 717 mennb
fkor innom thenna rymd. Och tå thefle Stadsmån
Jåggas tillfammans med 277, 716 landmån, blifver
thet afhandlade fallt bebodt af 771, 433 perfoner,
af hvilka hvarthera till fîtt uppehälle årligen nyttjar
ett utrymme af åker och ang, 14, 280 quadrat alnar,
eller något mera, ån 1 tunneland jord.

i 7-
Ortens belågenbet år nu fluteligen, hvarpå che

ofvanförmålte 493, 717 perföners indelning til fina
låmpeliga Stader anfènligen beror. Ty icke år thet
ovanligit, at en fådan folkfkara kan beqvåmligen.
hafva fitt tillhåll uti en enda Stad, ånfkönr then vo¬
re grundad vid enthera andan af ofvanrörde land,

i then
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i then håndelfe thet vore genomfkurit af fiôar och
ftrômmar, fom, for en vid pafs iomil måft af/kild
landbo , underhjelpa förfelen. Men om orten icke
gåfvo anledning till annat ån land-foror, behöfdes
åtminftone 4 Stader, hvarthera af 123, 429 menni-
fkor bebodd, få framt landmannens refa til nåfia
Stad icke /kulle öfver/krida 5 mil ; och om Stader
fördubblades til 8 , blefvo inbördes afftåndet icke
långre ån 2 i mil, och folkrikheten i hvarthera lik¬
väl 15 flor, fom then nu befinnes uti then ftör/h
ibland Sverges Stader, hvilka i anledning af $. f,
jåmförd med Sv.Landtbr. Bind, och hjelp, Afh. Il 5/.
/ jf, både kunna och böra ikläda långt annat fkap-

lynne , om allmänna vålftåndet /kall bringastill möjelig fullkomligher,

T. V. Â,
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