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MINE NÅDIGE

HÖGGUNSTIG E HERRAR.

DE« ojåfaktiga fanningen, att hvarjenäring tarfvar rykt af fin egenteliga
idkare, fom i fa många dldrar och

tidejkiften ån ej kunnat vinna furtrolig bur-
fkaps rått i allas finnen; och hvars verkli(il¬
lande faller få motbjudande och fvårt, fom
nyttan deraf år handgriplig och de(fUrfom*.



mande ounågängeliget, utgbr innehålletaf de fa
bladjag fbrdriftar mig infbr Eder, Mine Nå¬
dige och'Höggunftige HERRAR allraod-
mjukaft nedlägga.

Ämnet är väl vigtigåre i (ig fjelft, än
min ojbrfarenhet orkar det utreda, och ädla*
re, än att det borde till en Lärofpän vägas}
deff angelägenhet hafver dock inradt mig, att
fä följande fidor omorda hade mbgeltgheten
deraf, ftamt nära fiägrfkapen med allas goromäl.

ffag fmickrar mig ej af det kappet, att
härutinnan kunnat något befynnerliget uträttar
utanjbker allenaß, att lemtia det päbegynåt i
flbgare händer, fom det vidaregitta fullborda•

I, Mine nådige och Höggunftige HER¬
RAR, aren befynnerligen De, under Hvilkas
hbga hägn ocb befredande Sven/ka Handajlog'
derne fbrbida fin mognad. I ären De, fom ver-
kehgen egenfä ftbrfta myndigheten, fom hbgfta
fniueftyrkan , att underfbka, hvad dem fördel¬
aktigt eller fcadeliget vara mä. Läten Eder
dcrfbre ej underliget fbrekomma, Mine Nådi¬
ge och Höggunilige HERRAR, om jag all-
rafbrftflyr till Edert befkydd, och dernäft utbe¬
der mig Edert milda omprbfvande.

fag vore dejfiitm icke värd Eder tninfta
åtanka,Mine Nådige och Höggunfhgo HER¬
RAR, om jag vid detta tillfället fkulle förgäta,
att med djup vbrdnad erkänna den Näd ocfj Be¬
vågenhet mig är vederfaren, fbr det ringa jag
haft den lyckan att fbrr wppvifa, och fbrmode-
ligen till Landets nytta utur ßna (kal renfa:
intet hbgre bnfkande, än att. detta, mätte an•



fes fom min allraödmjukafle fa tackfamhetsyfom
vårdnads -pant.

For mig fliullc det vara en olefkrifveligglädje, om I, miné Nådige ocH Höggunfti-
ge HERRAR, täckens kafla nådigt öga padetta ringa lankefovfök. gap hafver härom
ej allenaß den äran art aflrahdmjukajl anhällay
utan och med djupefla vbrdnäd oupphörligenframlefva
EDER HöGGREFL. EXCELLENCES

och högiJfliga
MANUFACTUR CONTOIRETS
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allraödmjukefte tjänare
GUSTAF WESTBECK-



Rara DISSERTATIONEN hujus
AUCTORI,
AMICO fu9 ferilikffo.

lue lax laudis ircrito ma<£tatur
honore ,

Qui ftudiis aptat tempora ju-
fta fuis.

Talia cum prajftas etiam, Doftiflime
WESTBECK,

Tu Tibi promittis praemia cer-
ta brevi;

Pulpita nam fcandcns pulcri pera-
moena Lycei,

Praeclaris monftras dona venu-
fta viris.

Fac pergas alacri cura : fic gratus
Apollo

Ornabit tandem tronde vi ren-
tc comas.

ftncero aåfeHu adpldutlit
JOH. NETZEL.



MIN HERRE*

DEn högfta och eviga Visheten har utinaturens rike all ting i fådan ordning
ocb {kick fammanfatt, att icke ett en¬

da finnes , tom ej eger någön fynnerlig lott*
hvarmed det kan till en vifT del tjåna det an¬
dra. Allt hvad fkapadt år, har fin fullkomliga
het och fin brift, Ehuru hårligt ögat blän¬
ker, känner det likväl icke fmak af den fet*
ma* med hvilken tungan förnöjes. Örat hö-
rcr> tungän fmakar» ögat fer. Således förråt*
ta alla ting litt fårfkildta verf. Et arbetsbi blan¬
dar fig ej i Vifens fyllor, icke eller antaget
fig Vifen det förras göromål, om de annars ef*
ter fitt inrättade regerings fått fkola göra fam-
ling af honungen. Allt hvad famfund heter*
tager fin ftyrka af ordning: grunden till al*
la Vetenlkaper och konfter år ordning: jå
den år fjålen och Jifvet af all den fullkomlig¬
het, fom icke af Vanlkelighetens degel fkall
blifva ändrat. Om en Regent vill uppftiga till
magt Och valde, gifves föga ftarkare medel
dertill, ån uphjålpa konfter och nyttiga hand*
Vefk, emedan ingen ting förfkaffar ett land
ftörre rikedom, lån allahanda nödiga hända*
flogder. Men defta qvåfvas åter, dereft icke
ordning och vifta lagar binda dem vid vifffc
flitiga perfbner, hvilka Naturen åmnat att ut*
arbeta och till fin högd bringa ett visft ftycke
af få vidlyftiga rymder. Hvår och en rått-
fmt bör derföre antaga något visft* och ej
inblanda fig uti alt. En trefven åkermän har
fysfta nog ått förädla fitt kall* utan att taga
del i handel, bergverk och handverk. Hvad



år orfaken, at den ene planteraren får inhem-
ta ymnigare frukt af fin möda, ån den andre,
då likväl Naturen lemnat dem bada lika jord
och lika himmel ? Mån icke haftverk, bifys-
flor j och okunnighet om fysflafts beftridande
gör hos den fenare det mefta, då deremot
den förre af grunden förftår konften, och an-
fer den för ett medel, att med åran föda fig.
Lyckeliget år det land, hvars adla ungdom i
.tid får fmak för de iarfkildta närings ßtt, (de
sm vara genom filar och hamrar, plog eller
fpada, bok eller penna) hvilka vifa genafta
vågen till heder och välmående. Jag finner
af Min Herres lårda och vackra fnilleprof ,hvad nytta en qvick och idog måftare kap
ikafTa , fram för den fom mindre drift och
kunlkap eger uti famma verf. Ju bettre ar¬
bete , ju fiörre fortjånft och belöning har Må*
ftaren att deraf förventa. Det gläder mig ,
att ett få högt och nyttigt ämne blifvit af
en få konftig och värdig" Måftares hand af-
fkildradt. Min Herre har med blodet fått årf-
va de naturliga förmåner -af dygd och Jkieke-
iighet, forn nu genom min Herres flit och
lårdom åro lyfande, och forfåkra Eder all-
månt berömda och vårdiga Fader, att fnart
få fe eder krönas med den lagerkrans, fom
redan genom Eder lårdom och oförtrutenhet
börjat blomma, Jag innefluter mig i Min Her¬
res vånfkap, och fkattar för åra och förmån,
om jag får råknas bland edra trogna vänner,

JAN OTTO HAGSTRÖMi



§. I.

Då flera tanckeåmnen förekomma xhvilka allafammans för fig fjelfva
fynas vara vårdä lika grannfyndt be¬
traktande, vifer fig ftörfta fvårighe-
ten, att fåfta finnet vid något vifft.

Detta har ock hos mig Eftadkommit dylik ver¬
kan når jag varit hugad, att framgifva något
^kademilkt prof. Nu Iemnes det åndteligea
till ditt ovärdiga ompröfvande, min Läfare, hu¬
ru fund t "eller orimliget mitt val varit i en
fik, fom i fynnerhet då det gått ifrå de öf-
liga vetenfkapers afhandling, och i ftåilet gjort
utflag på denna hushållningens del, efter nå¬
gras tycke med flörre fog borde forfegtas i
lkrå och hand verks, famt köpmans gillen, ån
i en få vitter de lärdas Högfkola. Men jag
våntar mig få mycket blidare omdöme, fom
Hulhållnings-konften, Qudi låf, åfven uti vårt
kåra Fädernesland vunnit förtroende, och den
meningen hos alla landets inbyggare fått öf-
vertygelfe, att allmän och enlkild hushållning
åro rått de endefte grundvallar, hvarå Rikets
ftyrka hvilar, och uppå hwllka ftörfta delen
af de öfriga få kallada lärda vetenfkapers vid
magt hållande beror. Detta varder ån grund-
rikare, då vi uppflå tideböckerna, och
deruti finne, huruledes alle borgerlige famfund,
hvaruti lårdom och bokvett nu pråla , i för-
ftone varit på allt fått forgfållige om Hushåll'"

A nin-
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ningens tillbörliga rykt; hellft lårdom allrig
haft tillfälle, att någorftådes få faft fot, innan
Hushållning fatt landet i arbete och välftånd.
Förmådde jag allenaft fom fig borde till nå¬
gon del utföra det åtagna, vore en fak vun¬
nen , fom tillfullo (varade mot rrin önfkan.
Och uti den håndelfen lårer tadlarens tunga
göra mitt finne få hiycketr mera oföråndradt,
fom jag redan föreftållt mig deff ogina omdö¬
men; lamt år dett utom nog förfåkrad, att
han fjelf, eho den ock vara må, ej kan und¬
gå de famnia vid flikt tillfälle.

§. II.
Mängd och anfenligét antal af välmående

inbyggare, är rätta källan och urfprunget till
Latidets famfkylliga jällbet.

Denna regel år få allmän och vidftråckt,
att icke ett enda famhålle kan igenom andra
medel bana fig vågen till någon påfyftad ftyr-
ka, landet må ock hafva hvad belägenhet och
naturliga förmåner det vill. Ju ftörre myc¬kenhet af folk år i ett borgerliget famfund,
defto flere fkola ockfå föda fig: Ju flere må¬
tte hafva fitt tillbörliga underhåll, defto ftörre
varder ock rörelfen: ju ftörre rörelfe, defto
flere arbetare tarfvas: ju ftörre antal af arbeta¬
re, defto båttre uppodles, hvad fom eljeft nöd*
gas ligga i vanhåfd: ju båttre all ting uppar¬
betas, fom förädlas kunna, defto högre refer figlandets varde, och defto eftertryckeligare rik¬
tes den allmånne Ikattkammaren i få att ögon-
fkenliget år, huru alla detta fanningar hårigatillfammans med hvaranära uti en oupplöfelig
Vädja. Docklikvål får denna utfaga icke tagas
uti någon oinfkrånkt bemårkelfe, når man dår-
af fkall göra tillämpning till något befynnerli-

get
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get land ; ß vida det år bevifliget, att icke
allenaft jorden, då man anfer henne fåfom mån-
nilkornas vifthus för deras nödigefta iifs up¬
pehälle, frambringar fina alfter till någon vifT
myckenhet, hvaröfwer det lårer vara omögeli-
get att drifva hennes kraft, utan ock alla öf-
riga närings medel åro låmpada efter det min¬
dre eller ftörre antal månnifkor, fom idka fam-
ma närings medel: i följe hvaraf det viflerligen
fkulle taga lag att utfåtta, huru månge fkulle
kunna nära fig af ett gifvet (tycke land, i fall
man hade fig bekant landets egenfkap och fle-
ra omftåndigheter, fom uti den finnrika alhan-
lingen, kallad Sått att igenom Folitifk Arith-
metica utröna Landers ocb Rikens busbåldningy
i. afdel. 2. åro omförmålta. Ty den all¬
männa hushållningen har fig på famma fatt,
fom den enfkilda. Landmannen har till fin
åker och ängs tillbörliga anfning nödig en vifT
myckenhet arbetare: år antalet för litet, kom¬
mer mången gång för honom det nödvåndige-
fta att ftudfa,och varder dymedelft på flutet nöd-
fakad, att fe andra i händerna om födan , e-
huru defl" landgods i fig fielft, rätteligen fkött,
kunde Ikaffa både honom och andra rikelig
bärgning; år det för ftort medförer det lika¬
ledes ellak verkan, faftån på ett annat fått.

Så mycket ftörre och vidlyftigare en me¬
nighet år, ån ett hushåll, få mycket drygars
och vigtigare varder ock detta målets unner-

fökningj för de tufende tals inlöpande olik*
omftåndigheter; Ty fram för all ting måfte
landets vidd och belägenhet, deiTnaturliga för-*
måner eller brifter, lågenhet till flögd, handel
och näringsfång, famt inb.yggarenas hefinteli-
ga antal noga Vara bekanta, innan man kan

As få

t
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få veta, hvad tillökning af folk ånnu år ound-
gångelig.

Rymden och florleken åro vål märken,
forn någorlunda gifva tillkänna, hurti mångé
inbyggare böra låmpeligen kunna fig föda, dock
flå de me/tadeles felt, få framt icke orternas ;
invårtes lynne, naturliga fruktbarhet eller o-
fruktbarhet tillika årö bekanta.

Stort jbrråd på inlåndfli afvet och rå äm¬
nen, hvilkas förarbetande kan fylTelfatta en tal¬
rik menighet , tVckeS, ockfå vara en regel,
hvarefter man ma kunna uträkna, huru myc¬
ket fölk i ett länd må kunna förförja fig; men
det utgör icke heller för fig fielft hela vifshe-
ten: Ty faflån en hvar bör fkattä ett land
iyckeliget, hvilket år både rumrikt och der-
hos begåfvadt med allahanda flagS naturliga
ffögda åmiien; likviifl måfte man vidgå, att la j
framt icke lågenhet och kunnifl till de rä äm¬
nens förarbetande, utförande Och fördelaktiga
bortiåljande tillfammäfcS hjälpa det förra, blifver
tillflåndet likafullt ömkeliget och bekiägeliget, /
få vida man med råtta anfer ett folck for min¬
dre Iyckeliget, fom vål eger gulloch allt hvad
heter fördelaktigt; men förflår ej att genom
deras tillbörliga hyffatide fjelft taga den vin¬
ning deraf, fom mångfaldigt öfvérlliger den
oberedda varans invårtes vårde; utan nödgas
federmera med fin flora förluft återköpa mång¬
dubbelt dyrare, hvad de tillförenelå godtfom
flankt bort.

Att det verkeligen få förehållet fig i
hushållningsmål, vifer olT intet land fynbä¬
rare ån det förenta Nederländ, fom eger
trånga landämåren och vet få godt fom intet
af några inhemlka förmåner, men likväl ige¬

nom
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nom fina talrika inbyggares flit öfvertråffar vi¬
da ett omåteliget, men folklöfl ocb i orkeslö-
fa inföfdt Spanien i ftyrka, helift det hårutin-
nan vet våi använda andras dårfkap till fm e-
gen nytta. Hvilket bland andra många Ridda¬
ren William Wood i (in Survey of trade och
fjerde afdeiningen p. 306 fålunda befannar: Vi
Je, burn ojormbgetSpanien armed de(Jgull ocb
filfvergrufvor, de bafta hamnar och jordmån i
verIden , i brifl af inbyggare. Ivart deremot,
huru antal af folk gSr de fhrenta Nederlånder
mågtiga med ellaka hamnar och det vårfla cli-
matet på jorden. Och något frammanfqre i
forfta afdeh p4- 62, dereft han vill lemna öf-
»vertygelfe om handelens verkan i gemen: Lat
9fl allena granneligen gifva akt på de Europé] -
[ka flater, och mårka fltillnaden emellan Länder,

j [om idka och intet idka handel. Man [kall blif-
\ va bfoertyqad af exempel, få åldriga /om verl-

den är, att alla folkflag blifvit mågtiga, få
vida deßaft fig på handel. Vånde vi ögonen
på vårt kåra Fädernesland, år ofornekeliget,
att det eger framför många andra de tvånne an-
dragne förmåner, fom år ßorlek och förråd på
åtfkilliga naturliga varor; ja det i fådan högd,
att vi göre naturen orått, om vi icke tillflå ,

det hon emot o(T, få mycket hos henne flått,
vare t gifmild och öfverflödig; men emedan om¬
tanke och folkbrift till deras tillbörliga föräd¬
lande och forfål jning hos en flor del fattas, kun-

! na ock de förrnåmnde ganfka litet for (ig nelfva
ur vågen rödja Landets vanmågtighet. Och det
icke annorlunda ån hos trålar och flafvar (ke
plågar , hvilke arbeta och gråfva åt förftåndigt
Folk lör födan, men åro och blifva dock Ukvål

I på flutet fjelfve tiggare.
IIb
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§. III. ■ ■ •>

Så änfkelig och högtbegårlig ett folkdags
trefnad och timmeliga lyckfalighet år ; få o-
undgångeliget år åfven inbyggarenas förokan¬
de: inen få nödigt detta tillvåkfande antalet år
i hg fjelft, få fkadeliget varder det ock, når
fysiior och dertili hörande lifsmedel ej råcka
till.

Mycket år, fom den omkeliga, men dock
derhos hogmociga månnifkan alltid tarfvar, få
i anfeende till de oombårliga förnödenheter,
fom de låfliga nöjen, och det olika både till
perfoner, fiånd, förmögenhet, och flera om-
fiåndigheter. Mycket har ock Skaparen be¬
flått henne dertili, faft utom fnille och möda
mefladeies obrukbart, fa att deff rika gåfvor
allrig kunna tomas. Mycket år af den orfa»
ken att fyffla, iå att arbete för en idog hand
alldrig tryter. Hela konfien beflår deruti, att
hvad fom företages må lånda fin måftare till
heder och förkofring. Till hvilken anda år
högfl: nödigt, att allahanda näringsmedel måga
rått idkas , och det med den färdighet, lom
någonfln år mögelig. I vidrig håndelfe färden
tillverkade varan vål långe nog ligga fin ar¬
betare på händerna, då någon båttre för båt¬
tre köp år till fångs, och fker oundvikeligen,
att hon ofåld på tidens utdragt äter få godt
fom upp fij* fielf. Den ende'utvägen, att få
hvad hellfl åftundes vät och fkyndfammeligen
gjord t , ernås genom en hmr färfikild närings I
och fluqds uppodlande affin evmclisa och får-
(kilda läkare.

Ingen ting i verlden åro fa ringa och låtta
i fig fielfva, att en månnifka, fom allrig fett
eller våndt fm hand till de famma, lkulle flraxt ,

- > - lika I
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fika lått och lika val göra det, Tom en an-
nar, hvilken anlagt mera flit, längre tid och
mognare eltertanka till deff uppodlande, Or-
faken hårtill måfle wara dels det månnifkliga
förnuftets vifta infkrånkning och trånga be¬
grep, fom ofta i början år dumt, blinde och
viflefarande åfven i de minfta konftreglor, hvil-
ka behändigt leda och ftyra alla mekaniika ar¬
beten, dels ock det befynnerlige handalag hvart
och ett ftycke nödvändigt fodrar. Ja fådanä
handgrep åro få mycket mer granlaga och
nödiga att noga akta, fom (då de en gång
genom åtikilliga andra finare och gröfre arbe¬
tens förblandning komma att iörloras, ej u-
tan tidfpillan och lång öfning kunna återhem-
tas på längre eller kortare tid, allt fom de af
mer eller mindre inkommen ovana åro för-

> 'fkåmda. Emedan fördenfkulld alla konfter
i hafva nödigt ftörre och ringare förlopp äf tid,

allt fom de till åtfkillig godhet och färdighet
ikola inhemtas j ty år ock ofornekeliget, att
då livar och en lägger enfamt och allena
fin eftertänka och oförtrutna möda på -någdt
viffi, det ju måfte fl igä till den fullkornlighet,
lom någonfin år mögelig. Hår igenom vin-
nes åfven den ofta nämnda färdighet och fkic-
kelighet, fom behändigt på en dag undertiden
mer uträttar, ån en ohyffad plumphet och
tidfråtande klåpaktighet på två eller tre.

$. IV.
Att folkbrift måfte bland andra orfaker

vara vållande till den ofed hos oft fig inritat,
att livar och en vill fyfsla med mångahanda,
ting, fluter jag deraf, det få mångfaldigt år
oft' nödigt, och når man icke hinner fådant,

I eller kan få det gjorde af andra , måfte man
val

\
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vål fjelf bjuda till, att klåpa det tillhopa få
godt man kan. Men jag vet .icke omjag far
vilfe, då jag tror, att detta mångfyftlande ju (t
enkannerligen under/föder vår folklöshet. Ty
i fall fådane fylTlör af off lemnades öde, år
intet tvifvel, att ju deruti förfarne utlånnin*
gar, lå vida föda och förtjånft år all närings
råtta lockemat, fkulle blifva uppmuntrade att
inkomma, och jemte konfters vinnande på ett
låmpeliget fått, landet tillika göras folkrikare,

Sjelfva naturen vill Iikafom införa en flik
ordning hos månnifkoflågtet och hemligen in-
iifva, hvad hvar och en för fin del fkall bi¬
draga till (in och famhållets upkomft. Såiedes
har hon få underligen anftaltat och förordnat
en fynnerlig luft hos den ena för något vifft,
fom hos den andra anfes ej annorlunda ån far¬
ligt, fafiigt och vederftyggeliget. Inge bröder
åro få alldeles like till linnes, att de icke på
något fått fkiljas hårutinnan af deras måfterin-
na. Gud fjelf fag i begynnelfen, huru fvårt
allehanda fyftlors beftridande förekom manne-
fiom, hvarföre han ock (kapade qvinnona ho¬
nom till hjålp, på det de federmera fkulle
fins emellan med få mycket ftörre behag och
maklighet dela de ftycken, fom bagge funno
fig båft anftåndiga och angenäma. Ordfprå-
ket i Svenfkan lyder allt derföre: Nar kvar
och en fin [yffla fkhter, $ar vål ehvad ef mö¬
ter. Hvilket initåmmer med de gamlas ut-
faSa: fu£?-> ecu pefiem, r\v irohvjrgetyfAcrivijV.Alle harva de märkt, hvad ikada och viller¬
valla den haft med fig, Tyfken kallar en få*öati, Bffchnjftig , fom hafver mycket for hg.Vi behålle ock ånnu detta ordet i modersmå¬
let, merendels till att dermed utmärka en, forn
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vill fynas hafva mycket att fkaffa, och likväl
litet uträttar, det år: qui multum aqendo, ni¬hil agit > qui movet quidem, Jcd nihil tarnen pro'-
movet: eller ock en, fom fram för andra vill
fynas kunna något, och altfa år högdragen.

Denna fats år låmpöJig icke allenaft tili
hvarjehanda kroppens, utan ock finnets rö-
relfer och verkande. Hon ftråcker (ig få val
till enfkilda perfoner, fom till menigheter. Ty
hvad år orfaken, att många tjånfter och äm¬
beten uti ett famhåile icke på en gång an.
förtros en enda perfon tillika Af hvad grund
hårflyter det, att uti alla vålbeflålta Riken, å-
ro alle fyfllor , näringar och handteringar till-
flagne vifla perfoner, t. e., handverkaren får
icke vara bonde, köpmannen icke vara hand-
verkare, den fom fåljer flumpvis, ( i groff )

i icke fålja flyckevis, (x minut) hvar och en
i handla med viffa varor, och icke kladda med
allt, och få vidare? Jo jag mener de allmänna
Ml dertill vara defla. I:o Att den eller de, fom
enkannerligen vinnlägga fig om, att förftå el¬
ler uträtta något befynnerliget, kunna lättare
förvårfva fig kunfkap, färdighet och öfning
uti en, ån i flera faker; få att derigenom und-
vikes det Tyfke ordfpråket: Er iß Meifter in
hundert Kunfte, aber betteln ift fein fürnemfte.
Ikdo Varder allmänheten båttre betjänad uti de
mål, hvaruti fådana perfoners hjälp tarfvas»
Vy alldenflund de fom företagit fig, eller blif-
vit fatte till någon viff fyflla och näring,
hafva likafbm ingått en förpligtelfe med de
öfriga af famhållet, att uti det ena eller det
andra målet vara dem till fullkornmelig tjånft;
fördenfkulid år allmänheten befviken, om de-

I tas kunfkap och förfarenhet icke fvarar emot
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det fortroende, fom famhållet emot en fådan
hyfer, hvilket nödvändigt måfté faknas, få
framt han inveklas uti mångahanda olika gör
romål på en gång. III:o Når man antager det
for en bevift fak, att flere kunna undertiden
vinna fm föda genom ett näringsmedel, fom
förut idkas allenaft af en; kan icke nekas, att
ju, i fall någon enda perfon flagit under fig
få flor del af näring, fom kunde vara tillråc-
kelig för ti jo, måfté antingen nijo perfoner ;
Iefva utan förtjånft, eller famfundet vara på
få flört antal folklöfare. Ja det år mårkeliget
.huru England anfett derma fatfen för alldeles
afgjord, oaktadt hvad fördelar eljeil utaf en
■annan närings medlems Mllning fkulle kunna
ledas; i dy att då Riddaren Lombc år 1732
uppfant en machine beflående af 26, 586 hjul,
med hvilken en perfon kunde inom 24 tim¬
mars tid tvinna 318, 496, 310 alnar filke,
vardt likväl femma verktyg förbudet att brm
kas, faft ån uppfinnaren blef hederligen be¬
tondt, fom uti den ofvan beropade Politifkd
Avhhmetica p. 45 finnes anmärkt, famt de
tillfällen förklarada, når machiner kunna pröf-
yas antingen gagnelige eller jfkadelige. Och
fall ån det vore en vilkprjig fak, når man
blott har affeende pä arbetet, fom fkall ut¬
rättas, eller på de allmänna inkorrifter,;fom
af ett fådant arbete inflyta, antingen det be-
ftriddes al en eller tijo, år det dock icke vil-
korliget, når man fåfter fin upmårkfemhet på
<de öfriga omflåndigheter, fom medfölja en ftör-
re menighet, lå(om allmän, fåkerhet , itörre
penninge rörelle, arbets förökande m. m.

§■ 5.
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5. v. ' •
Hvad ödemen fkada och fördert af ett flikt

iMngfaldigt förarbetande tillfkyndas hvaroeh ea
ifynnerhet, år. få mycket lättare att finna,
fom denne ofed genom en Jånglig inrotad o-
vana år beklageligen merendels öfver alt gång-
fe ibland olT, i det de flefte , dels af okun¬
nighet, dels ock af motvillig genftråfvigbet ,
att i minfia måttan vika från det gamla ofiiga
bruket, iånka fig få godt fom fjelfvilligt ju
längre defif djupare i ufelhetens och fattigdo¬
mens dy. Komma hvar man komma vill fås
få mycket fnarare igen, huru en hvar har ut¬
vägar till födan på tufende fått, fom alle hus¬
hållare fatta förmån och beröm deri, att kun¬
na föröka fina förmenta inkomfter tillika af å-
kerlkötfel, bofkaps afvel , fjö, fkog, våfve-

, rier och oräkneliga andra hemgjorda ftycken.
Man går allt annat förbi, och marker allenafi:,
hvad den vittre Rudbecken anförer uti fin yl//»
T.y. C. XL §. /7. om Tuna boernas upp¬
förande hårutinnan, hvilke redan i Drottning
Chriftinse tid varit få mone om detta mångfys-
flande , att Bonden gorde Jjelf vagnar och jla-
dar, ban fmidde fjelf, han fkar Jjelf till fina
kläder, han giorde fina fkor, han jagade och
fkibtfielf , hans buflru våfde Ihme och ylle, hatt
hotade fielf fina bätar ocbfi/hetyg, han giorde
l:elf fiolår och bord, han timbrade fielf upp fina

, bus han murade fielf up fina fkorflenar och me¬
ra fadant. Varande fåledes i denna enda fokn
1,400 vagnmakare, 1,400 flådmakare, få månge
fmedar, fkråddare, fkomakare m. m. emedan
der voro få månge flöge bönder. Och ehuru-

I väl detta deras förehållande fynes i anfeende
I till de forna dagar varit både Jofliget och godt,
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likvift måfte man vidgå, att detta allt måfleblifl
vit gjordt derefter, att förtiga huru åndå på
köpet, fa det ena fom det andra aflupit for dem
rnångfalt dyrare och ynkligare, ån det någon-
fm i lig fjelft vraret vårdt, få vida man har an-,
feende på alla defiå konfters fårfkiida idkares
färdighet.

j. vr.
En bondes egen te liga arbete och åhoga

bör beftå i åkrens Och ängens tilibörliga Ikö-
tande, fämt bolkaps afvelens granlaga anfän¬
de. Vill han befynnerligali vårda defia båda
fyfTlor, fom fig bör, fkatt allrig åmne för ho¬
nom tryta hvarken till flit eller omtanka. Icke
detT mindre år detta lians huFvudgöromål få for-
blandädt och bemångit med en liop andra bi-
fyfflör, att man ej med vifThet kan faga, antin¬
gen han år ftörre kolare, fifkare, tjåruhrån- ,

nare, fkytt och fined ån jordbrukare; hvilket
allt nödvändigt fåtter defit landbruk i anfenlig
vanhåfd, bringar honom till elände och lkulld,
famt gör honom på flutet till tiggare; ehuru
han eljeft vål vore i fredighet och vålmåga,
om allenafl egenteiiga fysflan med alfvare och
förftånd handterades. Befe vidare hårom tre¬
dje (tycket af Herr Infi), Faggots bok, om
Fanåtbrukets hinder och hjåtp.

I Bergsflagerne åro de merte fa kallade jord¬
brukare åfven kolare, der finnas ockfå de fle-
(te tiggare, oeh rninfia delen, fom åro verke-
iige egare af fina förfäders faftigheter. Når ånd-
tebgen den mångfysflige landmannen hunnet
deritådes, att fent och bittida med allt fitt folk
hela höften igenom och kanfke ett fiyeke pä
vintren med, fkrapa tilifammans 90 a 100 låfter
kal: når han fedan ofta hela två milen orkat,

off*
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ätt med håftar och drång om dagen framföra
ett par låfter i elakt vågelag till bruket, då tyo
ker han, att mödan år vål betalad att lkogen "ka¬
llat vackert af lig det året och' att 250 daler
K.tnt, eller något mer flå honom till goda på
rakningen. Det här ej ftort på fig^ att åkeren
i brift af nödig godfel och ftarka dragare kom¬
mer i vanhåfd, att ången ligger i låger-vall. och
att bofkapen varder mager och tunn om fidor-
na. Det hjelper ej med, att federmera om vå¬
ren gifva 30 daler för en tunna tyfk fåd i bruks¬
boden, och åndå på köpet * når fodran ej mer
vill forflå , genom barkbröd och onaturlig fpis
draga vanmågtighet^ fjukdotn Och ofta fjelfva
döden i hufet. Ack en härlig hushållning! Långt
rådeligäre efter initt ringa tycke vore Val för
den arma bonden , att i tid aflåggä ett för lig

} lå fkadeliget närings fått och endaft blifva vid det>
fom Gud och Naturen ämnat honom till. För¬
delaktigare fkülle vifft råkningen för honom Hu¬
tas , dereft han toge för haften hvad han kunde>*
ikaffade (ig i delf ftåile hemfödde okfar, fom

i lihdrigare kunde födas, och fedan ej med liten
fördel uppåtas: förbytte vidare litt Vanliga och-
% få fkädeliga höfte arbete i god myrjords och
mårgels uppgråfvände j hvilken ytterligare om
vintferen hemförd och med den andra bofkaps-
gödfelen beblandad, ökade viflerligen godheten

I och myckenheten dåraf. Härigenom Ikulle fnart
j ett mantal få 20 a 30 tunnöts tillökning i fpan-
r hernålsboderi och hö i jåmniikhet; hvilkets för-
f|jande ville fnart belala utlagorna, och åndå;
årligen göra vackert öfverfkott i pungen till,
andra förnödenheter. Då kunde man göra fi^

j Låpp , att Landmannen Ikulie inbärga io:e|c^
30:de och 4o:de kornet? men dertill fodras iolk,.
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och traget arbete, hvilket likvål lönar mödan,
famt fparer utlånik (ad och mycket annat. Om
Ifac (tår i ikapelfe boken, att han fådde
och fick hundrade fallt; fe hvad det gör, når en
har åkerbruk till hufvudverk. Hvad hår i all- i

månhet år omrördt angående kolvåfendets hand-
gripeliga (kada.för Landmannen, kan våi tåla
några faft ån fållfynta infkrånkningar efter fa-
jkernes olika omftåndigheterj ty jag känner nå. j
gra bönder å Ö-Löfftad fidan, fom kola anfen-
ligen och defflikes (kota åkeren väl; Men de
hafva fullvukfna barn (om, troligare ån tjånfta
folk flå dem bi i arbetet. Så veta de ock rått
(kota all ting i finom tid, att det ena ej hin¬
drar det andra; men tvårt häremot blir man
oftare varfe andra jordlkåmmare, fom intet
mana och truga jorden till defT drågtighet, utan
femna denohyffad, (Iråf och motbördig, famt
allena Iköta, eller rättare, vanfköta fkogeri :
hvilke ock åro de, fom hår förhus, och åro
vårde att kammas med hela håklaru

$. VII.
Härigenom (kulle våt bergsverken tyckaskomma anfenligt på kneken, om bonden, fom

hittils forlkaffat de oundgångeliga kolen, (kulle
hädan efter utehångas från en flik fortjånft 3
och i det hållet få råtta fmaken af (in råtta för¬
del och vinning, hvilken han (a långe gått fni-fta om. Dock har detta inkah mer egennyttaoch (ken

^ till något betydande hinder i följeined (ig, ån någon tillförlitlig grund, Bergs¬verken (kulle fnarare håraf hafva en mårkelig
förmån, få nu, fom åndå mer i framtiden, al¬lenah kolare konhen blefve fom den borde en
enlkild handtering och födekrok för en tillbör¬
lig folk alléhådes der få tarfvades. DefTe

måfte
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måfte ja i denna konften blifva mer färdige,
ån Bonden tillförene varit, hvilken fkött hen-
he fom en bifylTia, och fåledes kunna fålja fi¬
na kol för iamma, om ej lindrigare pris, ån
vanliget varit. Skulle ock åndteligen köpet
något litet i början ftegras å fomliga orter, i
anfeende till den ringa betalning bonden förr
fått, vore icke deflfmindre Bruksherren der-
med vål belåten, helft en anfenlig inångd af
fkog blefve derigenom dem efterkommandom
verkeligen befpard. Intet tvifvel år, att ju
kolare konfteii utom arbete och möda fodrar
få vål fom allt annat fin ftora vetenikap, hvil¬
ken, då den tryter nödvändigt måfte ,erfåttas
ined fkogens förluft och kånnbara fkada. Detta
Ikönjes af den ftora fkillnad på kol af flera
likdryga milor, fom oundvikeligen hårflyter

j af mer eller mindre kunfkap den ene eger
I framför den andra, huru de rätteligen fkola
tyggas 3 an&s och fkötas på fin utfökta och
låmpeliga bottn, hvilket Herr Wallner artigt

j utfört och bevifat uti fin af trycket utgifna
kolare kon/i

Deflutom kommer hårtill, att landman«
nen vål till en del, dock ej alldeles blir ute-
lluten från detta göromåiet. Ty når han om
vintertiden utgjort egna fyfllor, kan han fe-
dan hugga ftafrum åt Bruksegaren af fin eller
andras lkog, fom genom egenteliga vål öfva-
de kolare kunna ytterligare tillredas med ftor-

f re vinft och båtnad. Då har Bonden både be¬
talning för daga arbetet, fom ock för fkogea
om han deraf år egare. Bruks herren har af-
ven en mårkelig hjälp af ett flikt Bonde äj-
tate, utan att betaga någon, deff angelägna tid

I till åker och ångs' fkötfelen fom då &éh
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gor ort förfummes, ej kan aflöpa utan fyn«
och kånbar miftning för jordbrukaren. En fa-
dan förvirring och onytta for landmannen
gör denna enda bifylTIans förvaltande T tånk
hvad det fkall blifva utaf, nar hundrade dy*
lika hota tillfammans!

$. VIIL
Till att ånnu gifva fanningen mera flod

och öfvertygelfe, finner man folklart vid vå'
ra våfverier, hvad konft, vighet och. behån-
dighet uträttar hos måftare. Jag hafver med
ett icke litet mifTnöje förmårkt hos de båda
våfverfkor på landet, fom kunnat åtfkilliga
yackra mön fler i dräll, huru då de knapt hijn-
nit våfva en aln, har en miliare på lika tid
af lika fint garn våfvit fyra alnar. Felet har
antingen be/lått uti kliffringen, den de icke
varit utlärda på, eller uti rummet, fom icke
varit nog fuktigt, utan fnarare alldeles öppet
för folflrålan; eller befynnerligafl uti fkaftens
antingen ojämna, knytning, famt fkaftebandens
oförmårkte tognande, hvilket allt åftadkommer
en hinderfam • brytning och flitning uti fjelfva
garnet, drillar hela arbetet, och gör långbryd-
fam utdrågt på tiden. Öfver allt detta måman
åfven lägga hårtill, att Måftarens nätta och lät¬
ta verktyg., famt viga händer allt för mycket
bidraga till ar.betets fkyndfamhet, jämnhet och,
godhet. Vore fordenlkull icke långt rådeliga-
re, at en livar fom icke lärt konften af grund,
öfvergåfve denna fysflan tili defT egenteliga
handhafvarc, och fjelfve låte fig nöja, att fli»
tigare fköta fpinnråcken, det man fnarare kan
lära. Jag år alldeles förvillad derom, att man
intet allenaß: intet derpå fkulle tappa, utan vin¬
na mycken tid och förmån. Samma fak år det

ock

)
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éck med dem ^ fom på fina gårdar å landet
vela i förmendt befparing upparbeta deras e-
gen ull, hvilke når varan hålles emot köp¬
mans godhet, ffcraxt böra finna förluften på
tvånne fått 5 förft i ullens eller rå ämnets bort-
fkåmmande, och fedan i arbetets ringa in-»
drågt, fom med olika mer fördel5 (§, 13.}
hade kunnat våndas till andra med landmanna
léfvernet inftårnmande fyfflor ; och då ullen
vore fåld, famt arbetet råknadt i annat ftyckö
Ikulle godfet ifrån fabrik, eller utur köpmans
hand tagit komma att ftå för långt båttre körn

1 ån det bortfkåmda hema gjorda- Åfvenfå
år det med bondens garfvande, bark och Ikinrl
beredande, hvilket, om det förrättades af en
förfaren måftares hand, lkulle hafva mångdub¬
bel mer nytta och ftarklek, famt ful-låders

} och fkmns hemtande från utrikes orter myc¬
ket minfkas* Sammaledes med tobaks plantan*
de på landgods och gårdar; hvilken handte¬
ring, fom den fodrar en erfaren hand och

• ymnig gödfel, och bågge för en landman fät-
tas, får han ock för fifct. kladdande deri en
odugelig vara och. eländig årsvåkft på fpanne-
mål, — „ 'iv ... -;f

På famma fått hafver det fig ockfå med
bondens timrande och fnidkande öfver allt i
lands orterna. Vofc på landsbygden händige

f och förftåndige timmerman famt fnidkare till-
I fatte, kunde ju med mindre möda på kortare
. tid vackrare , varmare och varaktigare hus al-
leftådes förfärdigas; och jemvål nättare famt
på mångt vis tjänligare åkedon > redfkap och
Verktyg v-id åkerbruket tillredas.

Intet fynes ofåkrare, ån att i én ån*
hu få ovifT fak hitta på någon tillföriitelig ut-

B råk-
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räkning; men emedan i dy mål ej kommer fä
noga, om man flår litet öfvejr eller under >
förll någorlunda derigenom kan inhemtas, hvad
fom fökes; tyckes ej heller vara otjånliget och
ined mitt föremål ftridande, att få godt jag
förftår i anledning af denna och föregående
§ §. fåledes för ögonen Iågga en förftåndig och
driftig landmans utgifter och inkomfter.

Låt deff hushåll beftå af fyra mans och fy*
ra qvinns perfoner: låt honom hafva otta tun¬
nors utlåde årligen, hvaraf han billigt kan vän¬
ta fig adertonde kornet tillbaka , fom efter i g
daler tunnan i ond och god tid beråknadt ut¬
gör - 2,592
Af kreaturs och rå ämnens förfåljning - 20«
Af ftafrums hygge och allahanda half-
gjordt arbete - - - - 110
Af fpinnande och andra qvinnefolkens
fysflor - 60

Häremot gifver han ut
Till Konung och Preft
Titt anftåndiga kläder, att ej må tagas
för litet -

Nödiga husförråds faker
Allahanda åkerredlkap
40 tunnor fåd, fom åtas upp i hufet -
8 tunnors utfåde
Låkeböter för folk och flnad
Till timmerkarlar och fnidkare
Andra fmå utgifter, fom ej kunua få
noga upptecknas •

2?972

250

800
90
300
720
144
5®
100

- 200

2,654
r e^uruvål en mångfysflig landman Ikul-

re hafva lika mycket folk och åfven lika ftort
heman
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lieman, (bm den förra blifver icke deffmindre
jorden vanhåfdad genom andra mellankomman-
de beftållningar, få att högft femte kornet fås
igen, hvilket heftiger .% till - - 720

Allahanda flags göromål, för hvilka, ehu-
ruvåi de meftadeles gå til i timrande, fnidkan-
de, fpinnande, våfvande, med mera, och få-
ledes utan förtjånft, låt honom likvål i högfta
måtton gnaga af andra - 600

r^2°
Deremot beflå hans nödigefta utgifter
I Krono och Prefte utfkyllder, fom
den förra - 25Ö
I kläder, fom åndå ej kunna göras hema 250
I hus förråds faker «• - 30
I 40 tunnor fåd - - -710
18 tunnors utlade * 14.4
I håftars köpande - - go
I andra nödiga plåckfaker. - - iöo

Tillfammans - 1,514
Faft jag nu temmeligen fkurit till i våkften*

hvad den förra beträffar, blifver likvål deff år¬
liga öfverfkott - - - 318
då den fenare varder fkylldig - - 204

Denna åtfkillnad år icke allenaft: nog mår-
kelig för de enfkilda landmån, utan ock för
hela riket; ty i den förra hånddfen blifver tun*
netalet af lad 144 och i den lenare allenaft 40 >
hvaraf antingen förråd eller brift för Landet
uppkommer,

Ånnu vidare. Fyra ftycken Höge Vafvare
hfaria att tillverka af annars garn fyra alnar
dtåll eller annati våf om dagen hvarderfc; för
livarje aln må de få 24 öre, fom på 200
arbetsdagar göra '*• - c ■ * 2,400

i 2 Dera!
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Deraf gar bort i daga lön för tvånne
fpolare, a 16 öre flycket om dagen - 200
I våfvarenas underhåll och kläder - 1,200
I kliftring, lämt verktygens köpande
och lagande - - 400
I Krono och Prefte utlkylderna • 200

2, 000
Låt häremot fyra ftycken mindre kunnige

hinna hälften, eller två alnar om dagen, fom
påjlikatid heftiger fig till - - 1,200

Faft ån inkomfterna åro i detta fallet få oli¬
ka, blifva likväl utgifterna nåftan likdryga; ty
de tarfva till kläder och föda fom de andre 1,200
Kung ock Preft förbehålla hg lika myc¬
ket af en klåpare, fom af en mera för¬
faren, nämligen. - - 200

Spolare lön, få vida allenaft en behöfves
om dagen - - - 100
Klifter ock verktygens vid magt hållande 20o

170pVinften i det förra fallet blifver fåledes 400och förluften i det fenare - 500Faft Ikillnaden varder allt ftadigt fynbarare
jpå längre tid; och ofta ftörre eller mindre i
jåmnlikket, når man vill föreftålla fig ännu mer
eller mindre mellankommande fkicklighet ochinfigt i faken.

§. IX.
I fall de oredor , fom hårftamma af det of-

vanförmåldta mångfysflande , drabbade enkan-,
npligen^ enfkilda perfoner, vore oförfigtighe-tens påfölgd deras välförtjänta flraff; men deftellaka verkan blandar fig jemvål uti den allmän¬
na fammanlefnaden. Ty fom hvar och en i fyn-nerhet dervid ej blir välmående, utan fnarare
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alldeles fattig, målle åfven hela famhållet haf-
va faknad håraf, lika fom hufvudet af kroppens
illa medfarna och vanryktada lemmar. Under-
fStarenas vanmågtighet eller välmåga år råtta
modren till olverhetens kraftlöshet, eller flyr-
ka, fom bekandt år. Hvarföre det ock år oftri-
digt, att om fyllors och näringsmedels låmpe-
liga fördelning emellan inbyggarena åfladkom-
mer flörre båtnad, både för enfkilda perfoner
och landet i gemen, år det ett ibland de nödi¬
galla göromål, hvaruti allmänna hushållnings
förvaltningen kan vifa fin ömafla omforg. Jag
tror med flörfla fog, att om bonden allenafl ef¬
ter 1681 års hufefyns ordning fkulle , fom han
verkeligen borde, tillhållas, att enteligen fköta
fitt landbruk, till att förtiga de mångfaldiga hel-
fofamma fladgar, (om fedan af Höga Öfverhe-
ten utkommit, fkulle han viflerligen [få brott
om och annat göra, ån förfumma fitt land-
bruk med frätande bifyflor. Ganfka litet fer
jag, men de, fom hafva båttre ögon och bre¬
dare utfigt, kunna ju intet annat fåga, ån att
Svenfka jordens anfigté fkulle efter 6 eller iq
år intet fom nu fe fvårt och bedröfveliget ut,
men med mildafla uppfyn möta och fågna fina
trägna och flöga ållkare, famt räcka dem vif-
faft 15 tunnor fåd mera ån förr på hvar je man¬
tal. Och emedan I Sverige med Finnland be¬
flår af 80,000 hela heman, fkedde härigenom
en tillökning i landet af 1,200,000 tunnor
hvilken fumma fyradubbelt utgör de 300,000
tunnor fpannemål, fom nu årligen inforfkrif-
Vas, Åtminflone fkulle hvarje heman ftraxt
makeligen hinna med $ och trefjerdedels tun¬
nas förkofring, hvilka tillfammans lagda jåmnt
upp fvara mot de nyikåmnda, fom nu årligen
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tarfvas, och ii drygt måfte tagas ur fremman-
de hand; Den fom åftundar vidare upplyfning
hårutinnan, kan med nöje träffa den famma
uti Herr In/p. Faqgots förr berörda eftertryc¬
keliga afhandling, om Sven(ka Landtbrukets
hinder och hjälp.

J. X. n
Hvad handaflögder beträffar, måfte en

livar tillftå, att de utom denna inrättning o-
mögeligen kunna hafva önfkeliget beftånd; åt-
minftone måfte i annan håndelfe , lom forr
fagdt år, all ting blifva tillika plumpa och dyra
Derfore hafva ock kloka folkflag, hos hvilka
handa flögder kommit till fin råtta hégd, lå¬
tit detta vara fig sbefynnerligen om hjertat,
fom man låfer enkannerligen uti de Franfyfka
Reglementet öfver deras Manufatffurer; få att,
Ca många fårfkildta ftycken förekomma i en
vara, innan hon blir färdig gjord, åfven få
månge från fig föndrade arbetare måfte ock
nertill fodras, om de påfyftada ändamålen fko-
la erhållas. Nu fom den ena delens förfär¬
digande kråfver mer olika tid, handlag, verk¬
tyg m. m. ån den andras, kan åfven i tå be-
fkaffadt mål följakteligen en arbetare fyffelfatta
tvånne andra eller flera. På detta fåttet blifva
fvånne eller ock flera ftycken famtidigt i an-Teende till deras måftare färdiga gjorda. Att
vinna få mycket ftörre ljus i faken, kan manföreftålla fig till exempel de flera flags omvåg-
flingar en flåt tålgknif måfte undergå , innanden blifver, fom han fkall. Ty forft förekom¬
mer klingornas gröfre tillfmidande, fédan de¬
ras

^ filande och riktande, hårdande, fim¬
pande , fjkaftsgérande , deras påfåttan-de och befkoning, Somliga af defla fex ar-

f
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bets flag gå fortare, andra långfammare« Når
otta om dagen racka ut bladen, kan till deras
filande och rättande behöfvas 16: till hårdan¬
de en: till flipande. 8 till fkafts görande 12,
till beflagens och fkaftens påfåttande åfven 12.
Innan ett ftycke klåde blir färdigt, får man
röna mångahanda vånningar, fom ullens Höl¬
jande, plåckande, fkrubblande, kardande, fpin-
nande, fpolande, våfvande, välkände, nåppan-
de, öfverfkårande, pråflande, färgande, med
mera, Hvaraf hvart och ett ftycke ånnu bör
föndras i flera delar, fom fpinnande, och allt-
få blifva många fkiljaktiga närings fått vid en
och famma varas tillverkning.

Intet tyckes för enfalldigt folk hafva ftör-
re gemenfkap ån målerier; likvål vet man,
huru mångfaldige defle konftnårer åro, få att
om på ett fkilderi fkulle föreftållas landlkap,
folk, tråd, blommor, frukt m. m. måfte åt-
fkillige måftare derpå arbeta hvart fitt , om
ftycket fkall blifva godt« Ty annan fmak fo¬
drar fegd {Batnille) målning, och den olika både
till lands och fjös: annan åter manlika {Portrait)
målning. Ja man vet, att uppå det fiftnåmda
flaget år under tiden en, fom aftager "anfig-
tet och händer, då en annan målar kläder
och åtfkilliga prydligheter. Hvilket åfven Herr
Arkiater Lindeftolpe till någon del befannar,
fålunda: Doch fom then ftore Guden har delt
fina gåfvor underliga, fä år thet åfven fkedt
med the namnkunnige målare, at then ene
har varit tråffelig at måla thet, en annan ett
annat. Therföre berömmes Raphaél af Urbi-
no för fin invention och behaglighet; Dürer
var en ftor måftare att måla månnilkor; Tem-
peft at måla häftar; Prugel att måla mat och

frukt-
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fmchtfaker? Bafianus att måla nattflycke; Hems*
kerk at måla huus och flottj Sadler at göratpptra%t? oeh Velden at måla landikaper.

Hvart och ett g, fom velat befräm¬
ja handaflögdernes drift, har vål ternmeligen
totat efter denna ordning; men ånnu har in¬
gen i faken fatt fa öpna ögon fom Engels¬
mannen, bvilken ock för den orfaken fkulld
drifver till flörfta hqgd och fullkomlighet,
hvad han hellh hg åtager. Hädan fkall i Lon-»
don till fick urs förfärdigande vara inråttada
femton åtfkijliga handteringar. Likaledes hån-
ger det tillfammans dårftådes med folfjåderma-
keriet, bvilket fkall vara indeldt i elfva från
iig fkildtra nårings fått. Jag går det öfriga med
flit förbi, fom fkijjle blifva få ofvernödigt,fom omögeliget att anföra; utan hånvifer alle"
naft Låfaren till I Quartalet 1740 af Kongl. 'JSvenika Vetenfkaps handlingarna, hvareft af
Herr Augufl Ebre?ifiyerd år införd en jåmn-förelle mellan det inhemfka och utlåndfka Böl-
fe-lmidet. Sillnaden vifer fig der få flor, attden hos förftåndigt folk betager allt tvifvel.
Tilh deras tjånft, fom ej hafva bemålte bok
i fin aga, vill jag anföra ottonde $, hvilkenInnehåller det förnåmfta i detta målet: "åfven
„få mycket iom componerade handgrep bidraga
f> til materiens och tidens befparing, åfven få
„myeket hielper ock detta att flera må/lare
„uro fyffelfatte med et fammanfatt arbete; det3,år, af månge fårfkilte fmeder arbeta på hvar„jitt ftycke uti ett geyår, Naturen år fig lik,„och föder fållan fådana fom ftiga tiU bögfla„fpetfeji af många konfter men vål afent Hu^
ijfU kan man då vånta §t juft alla fmeder

(kola !
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L' „-Ikola vara naturens mäfterftycken, Jåg hat

„ännu icke fcdt en. Engelsmannen vet det-
„ta^mycket väl, och derföre fyfTellättes dår
„många mäftare med et gevärs förfärdigaude.

„ Deffe åro de förnämfte mäftare
„ I:o Den fom väller pipan. Denne har

j, andra under fig fom bara henne och Huta
„ det arbetet.

„ II:o Den fom groffmider låfet.
„ III:o Den fom groffilar det famma.
,,IV:o Den fom graverar eller fticker or?

,^narnenter på låfet.
„V:o Den fom polerar och
>,VI:o Den fom härdar låfet.
Vid Kronans fa&orie i London fker N:o

„5 och 6 af tvenne fårfkilta fmeder, fom fagt
„är: men de private mäftare göra mäft detta
„allena: ftundom gör N:o 3 tillika N:o 5 och

I „6 fylla,
„VJLo Den fom giuter garnaturen.
„VIII:o Den fom ftämplar rörkerne
„IX;oDen fom hugger till ftåcken och
„X:o Den fom Hutar hela arbetet»
„Håribland åro intet de måftare räknade

„fom fmida järn garnaturen fftåckbeflaget) lkruf-
„var, trycken och tryckpins bläck, kulformar,
„bakfkrufvar, korn, ftift och häften, kratfar*
„ ftåcks och ladftåcks huggare, de fom ficilera
„fint arbete och lägga in med guld och filD
„ver, och de fom göra piporne ock järn be-?

f „flagen blå.
Och ehuru ringa , famt okonftigt mycket

fynes", gör dock den ene den andra på intet
fått något förköp och intrång, i det han jäm*
te fitt enfkilda fkulle tillika idka något annat.
Det kan ock få mycket (VSrare åftadkommas,'

fom
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fom den å arbetet anlagde tiden och mödan,
famt det handlag han fkuile fig förvårfva,
blefve honom långt drygare, och vida öfver-
ftege det förra lindriga pris, för kvilket defT
fcefynnerlige idkare, genom fin förfkaffada får?
dighet kunde lålja det famma. Ja han år knapt
i flånd, att eftergöra den delen af någon flogd
fom den andre arbetar, få vida han icke e-
ger andra verktyg, ån de fom fodras till det
ftycke, hvilket han enkannerligen förfärdi¬
gar. Hväd fynes vål elje/l vara mindre konft,
ån jemte något annat, tråda in fpirorna i pa>
peret på en foifjåder ? likväl har förflgtigheten
gjort detta till en egentelig fysfla. Hvad fkuile
förenmanlika (Portrait) målare tyckas falla lätta¬
re, ån att fjelf faftfåtta det tillredda flycket vid
ramarna ? icke deff mindre lem nar han gerna
derflådes den Jlilla förtjånften till en annan,
och börjar i flållet ett nytt arbete, fom kan
löna honom dubbelt omaket, vål befinnande
defT utom, att den fom allrig få litet viker
ifrån fitt tillhöriga handgrep, dragés federme-
ra genom en fkadelig ovana och få godt- fom
tubbas, att efter hand inlåta fig i allt mera
och mera bilöpande fysflors bevakande.

Sålunda går det till i ftåderna med defifa
och flera flögder; få har det fig ålven å lan¬
det med jordbrukets och afvelens upprätthål¬
lande. Inga Preft-eller Bonde'-hüftrur , åro
der få fnålla hushållerfkor, fom i Sverige, de
der med egna händer kläda fig, man, barn
och ofta hela hushållet; ilikvål må Fruentim-
ren der mycket båttre ock klåda fig lå gran¬
na, att våra flöga Damer med hela fitt arbe¬
te och konft nödgas flå långt tillbaka. Bon¬
den har der tilibörligen lärt fköta fitt åker-
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bruk, med jordens råtta handhafvande ocli de
fådes flags utfående, fom båft betala mödan
och vål komma ofverens med jordmanen.
Ibland gåller rågen en tredjedel, ibland 'hälf¬
ten mer ån kornet / vid hvilket tillfälle han
noga aktar fig, att la mer, om ej mindre
korn ån till husbehof; men vål federmera råg
eller annan drågtig fåd, få mycket marken
vill tillåta, hvilkens förfåljning nödvändigt då
måfte rikta honom mångfaldigt. Med lika för-
figtighet forftår han åfvenledes att galra utur
fin ladugård den bolkap, fom litet eller intet
kartar af fig, och i ftållet vinnlägga fig om
annan , fom med ftörre eftertryck kan betala
både Ikötflen och födan. Denna landbrukets
och afvelens tillbörliga anfning fylTelfåtter vål
landmannen, att det ej gifves ftort tillfälle
att tånka på, mindre angripa mycket annat,
fom tyckes vara både nödigt och nyttigt. Ty
detta enda och landmannen egenteligen till*
öeldta arbetet räcker honom fysllor nog, lamt

T fodrar en ftadigvarande och intet afbruten om-
tanka och forgfåliighet; lika fullt fatter det
lionoin i förmögenhet, att uppköpa vål gjor-'
da åkerredfkap, klåder, husförråds faker, famt
mycket annat, hvilket åftundas både till nöd¬
torften och öfvarflödigheten.

På ett fådant inråttadt och ytterligare i
i defla tider, genom en långlig vana inlif-

e vadt lefnads lått, har både landmannen a£
de nårtliggande ftåder tidig och derhos for-
delaktig affåttning på det han kan föra till
torgs, och rtåderne likaledes önfkelig förfålj-
ning på allt, hvad de hinna att tillverka«
Hvilket fom allrakraftigaft fåtter rörelfen I

f full-
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fullkommelig gång emellan det rikets idoga
och med förflånd arbetfamma ledamöter.

Denna funda inrättning har vidare å för-*
berörda ort ftigit från hvarjehanda arbetskon-
fler upp till de lärda vetenfkaper; få att en
hvar lårgirig i tid utväljer befynnerligen nå¬
gon viff vetenlkaps art, hvartill han pröfvas
Ikickeligaft, hvilken han ock i all fin tid ef¬
ter ytterfta krafter upparbetar, kommande
han på flutet derigenom till den fullkomlig¬
het deruti, fom af en månnifka kan väntas.
Hvaraf tillfkynda fig ock med lkål merendels
alla engelfka böcker framför andra de lärdas
tycke och fmak.

§, XII.
Men fom alla honfter och nyttiga an»

ftalter all tid och alleffådes haft fvåra mot-
Itånd och anftöter i början, dels af den o-
hyggeliga ovanan, dels ock af fleras egen-
fiyttigas fördelar, fom deraf haft någon kän¬
ning; altfå lårer åfven defla mina tankar lå
röna dylik anftot; hellfb deff utom en mindre
förfarenhet i flika ärender bör ej göra fig få-
kert förflag på någon blidare utgång och ö-
mare omdömen, ån andre hafva haft: oeh
det i fynnerhet, då man företagit en fak ,

fqm verkeligen har fina flora fvårigheter med
fig; ty med en hvar råttbetånkt måffe jag
vidgå, att Engelsmannen, hvad varornas .god'
het och fkyndfamma förarbetande beträffar,
genom förr fagda inrättnings långligare i akt¬
tagande, hafver främför off ett<fåanfenliget för*
fkede, att vi utan flor möda, omkoftnad och
0lla krafters ytterfla anläggande omögeligen
kunna hinna honom upp. 'Off år nödigt, att
förft ooh fremfl tillhorligen lära ut de före-

i\Hv
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L flående låroaren, innan vi kunne blifva

fullkomlige fom måftaren; federmera, men ej;
förr, få vi talas vid, hvilkendera lkall behål¬
la husbonde' kaffet. Det kommer fördenfkulld
förnåmligaft an på fnille, eftertänka och till-
tagfenhet, att ju förr deff hellre med allvare
gripa faken an. I mediertid år nog af vun¬
net , om vi kunne forfe ofT fielfva få långe
med oundgångeliga tarfvor; flor fak om in¬
tet allt blifver fa lindrigt och kråfeliget i

I början , förft hufvud affigten derigenom på
fiftone kan vinnas. Engelsmannen med alla

i andra hafver ej heller i forna dagar haft blida¬
re öde, hvilket bör fatta eld och uppmuntran
i hvart redeliget och ågta Svenfkt hjerta, att
hurtigt gå famina vågen. Hårom utlåter hg
Herr Com. Salander i förfta delen af fm grund¬
rika Salus Patriß, C. 3. §. ö. fåledes : Et

j mårkeliget efteräbme har man af Engeland,
i hvilket, efter theras egne fkrijters innéhald ,

ej kunde jodå fig, ta thet varr jbr 2 a 250
[ åbr fedan vid paß r i lika tilftånd, fom 'Sveri-
' ge nu jbr' tiden, och ej hade i fig mer ån 2

a 2 och en halj millioner menwfkior. The¬
ras jord blej illa brukad, och jpannemål
nbdgades the håmtafrån Ånffe-Ståderne och an*
dra ohrter. 7beras Invåbnare voro fattige>
och theras endaße utfkepning var något rå ull
till Flandern: jbrflodo tå ej fieljva, at Fabri¬
cera henne hemma i landet. Men fedan the
finao låra the råtta näringsfång, och jbrb-
kade fig therigenom til Jag millioner men-
nifiiior, fom the nu fbrenijvas vara, jämt haj*
va gjort fig rika och jbrmbgtie, igenom theras
enen flit, och andra länders jbrfummelfes jå
brukas jandet oförlikneliga kåjlnad, fnilk och
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iäoghh fpares icke, ?//<?« äymedelft kunna the
nu ej ahcnaft föda 8 millioner mennifltior i
ftället the ej jbrr handt med 2, utan ock gif*
ver landet ahrllg inkomft 1 Räntor af Pri¬
vate godfen till 19 millioner Sterling i uträk¬
ning ejter Landt* laxan , famt utjkcppas fpan-
nemål tådan till medelbafvet och annorftedess
ja till Sverige ock, fom oftaft.

Vår flora brift på foik, bör få mycket
mindre affkråcka off härifrån, fom juft den
famma år en gilltig orfak, hvarfore en flik
inrättning år nödig. Ty medan, fom tillfö-
rene år omtaldt, genom ett fådant jår/kilda
flbgders fårfkildta idkande, vinnes en mårke-
lig befparing på tid, kan ock klarligen ett
mindre antal af arbetare åftadkomma mera,
ån i annor håndelfe eljeft ett flörre. Allrig
kan man fördenfkulld få båttre rått på litet
folk, ån juft på detta fattet» Med tiden till¬
tager vål fedan deras myckenhet af fig fjelf,
förft fyller räcka till.

§. XIII.
Ett ibland de ftörfta hinder, fom ligga

ofT hårdt i vågen, år ftådernas allt för ringa
antal och vida aflågenhet för landmannen.
Hvaraf ockfå hårflyter en billig ledfna och
affky för bonden, att föra till marknads, det-
lilla, fom kan föryttras5 hellft han I anfeen-
de till den långa vågen, dryga matfåcken ock
andra under refan nödiga utgifter , ej allenaft
tvingas, att för intet fnånka bort fin vara >

utan lida på köpet derå en mårkelig fkada.
Detta år ej dikt och inbildning, utan en o-"
Jåfaktig fanning, fom lårer ligga en hvär upp*
mårkfam för ögonen; faft den ej hos alla
finner'jaqvåde , hvilke af andras elände och

P*
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alenfkap göra fig ftörfta fördelar. Jag har
Ört af en Högvördig man bekräftas, fom
varit i faken åfyna vitne, att bonden i Fin¬
neland fört fin fåd 30 och flera milar, och
åndå måft fålja den famma för tre daler och
tjugu fyra öre kopparmynt vid framkomflerj
Hvad år derföre underliget, att handeitn rni-
fler fitt lif och rörelfe, ett all ting blifva dyra
och uppiyldta med billig klagan öfver de fvå-
ra tider? (a långe denna briften ej ftåppas,

I lårer vara fvårt för vårt allmånna« att kunna
I få flor ftyrka. Ty fkall landmannen genom
} fitt egenteliga arbete betala årliga utfkyllderna
till Konungen, och tillika må vål i fitt hus ,

bör han ock hafva tidig famt fördelaktig af-
ßttning, på det fom fkall föryttras, eljeft lår
han allrig blifva förmögnare ån förr, och

I ftåderna åfvenledes i kraft af få och deraf dy-
f ra matfaker och rå åmnen utur flånd, att nå*

gonfin fålja fina förarbetada ftycken till godt
och lindrigt pris. Så önfkelig landets fallhet år,

, få oundgångeliget blifver åfvenledes, att haf¬
va noga uppfigt, huru det bandet, fom år
borgare och bonde mellan, hvarken genom
den ena eller andra olågenheten rubbas och
oroas, utan hellre underftödes» få vida mö-
geliget år; ty bågges frågd år den grund,
fom gör ett rikes myndighet ftadig, och faft
hos grannarna.

Till hjälp i denna faken fynes bland an-
nat Ikola tjäna, om flera vålbelågna och fkepps-
ledda orter göras till fläder, med färfkildta upp¬
muntringar och näringar i bandverk och plan¬
teringar, och att ifrån ftäderna, till bondens;

, Och allmogens flora beqvämlighet, vifla ftä-
f ders iördeldte handelsmän i början allmänt få
1 ioi
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k>f på landet byavis uppköpa, hvad landfkÖt-
felen frambringar till uögd, att föras till flä-
derna, fom lin och hampa för lärfts och fe-
gelduks väfverier och repflagerier; ull för fa-
brikerney fammaledes tagel, hår, horn, ben*
borft, lumpor, hudar, ikinn och dylikt mer
for handverkerier, fom allt i fläderne, men
icke på landsbygden bör idkas. Denna han¬
del, fom i förltone fypes liten, blefve med ti¬
den hor , vinften deraf lkulle göra fina idka¬
de rikare. Ty man vet fåker man i Svea
Eike, fom på det fättet en fattig dräng bör¬
jade med ioo:dé fpik och lyktade fin tid med
100,000 riksdaler. Landmannen fkulle då få
tillfälle att famla många dugliga ting, fom nu
förfpillas. .Sådant gåfve honom penningar he-
ina i hufet, fom nu ger intet., månge af dem
blefve vittre, fom nu i mörker äro envife
och okunnige.

§. XIV.
Deraf kan flutas, hvad vigt och fördel i

famhället , [dr(kilda ßögdfrs, eller näringarf
Järfliilde idkande uträttar 5 och huru lätt det
är göra det mögeliget, fom nu tviftas:, näm¬
ligen , att förfkafta faft många ämnen till flög-
dér och handverk af vår egen Jajidfkötfelburii väl och nyttigt ett verk drifves, närlivart och ett hjul och kugge gör fin rätta tjänfli tillbörlig tid och ort $ och huru många tillVifta fysflor ftäldta händer i landfkötfel, berg-'
verk, handaflögd och handel, då i hvarje be-fynnerliget ting, lika'fom binen i flocken,
göra hvar fingerning, och hvar gerning medrsnånga inbördes täflar, rikta famhället och flyr-
m Konungen.

% XV.



m ) © r h 33

1 p r : §. XV.
Hvad hvarjehanda flags handverkerier an¬

går, år vål oförnekeliget i anledning af det fom
i X. fagdt år, att de böra enfamt och alle¬
na utan fårdeles förbehåll vårdas af fina får(kil-
da läkare; men med landfkötfelen år ej allde¬
les lika befkäffadt i fynnerhet uti deffa Norra
iånder. Eviga Förfynen ha(ver utftakat vifia
tidelkillnader, på hvilka åkermannen måfte
ftåndigt muta jorden med fitt arbete, fvett och
möda, om han eljeft en annan gång vill der-

i af uppfkåra riliråckelig frukt. Då [denna ljufva
'

tiden lupit till ånda, möter en annan, fom öf-
verhöljer marken med fnö och frofl och låle-
des bjuder jordbrukaren, att något upphöra
med egenteliga fysflan. På det fördenfkulld
ingen må lågga händerna i kors, kunna lands¬
orter« e för öfriget vål (kiljas efter deras
naturliga lynne , då fkog , vattn, malm,
och annat (likt dervid betraktas, och land-
männen, då de med folket hafva öfrig
tid, angripa fådana tjänliga bifysflor, fom dem
rätteligen anftå och kunna indraga penningar
till gården \ ty en god och åndig landmans
endafta affigt bör allrig vara, att i hufet gö¬
ra all ting fjelf till klädnad, husförråd och
dylikt, utan att med fitt arbete förtjäna pen¬
ningar. Det förra fom bruk och vane kallar
Befparing, gör Adelsman , Preß: och Bonde
fattig 5 det fenare åter, fom iåtter honom,
hans barn och folk uti en brinnande vinnings
Strå, gör husbondan rik, och folket hurtigt
och qvickt, att fköta vål och famla allt, hvar-
af reda penningar kunna göras. Sådana anftån-
diga bifysflor åro] Vifia klenfmeds och trå-
flögdeåmnen > lin och ullfpinning till garn-
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låljning med mer, hvilket allt b6r tjäna till
flögdernas befordring i godhet, fkyndfamhet,
myckenhet och pris i ftåderna, hvarom åfven
lårde Författaren till Pol^ Arithmetican i un¬
dra afd* ^:åe § vidare iig utlåter*

Varder folket fåledes vandt, att allt ifrån
barndomen förtjäna penningar y våkfer luften
dertill med åren allt mer och mer,Jå att det
allrig vidare behöfver tvång och öfvei talande
dertill, ehuru ringa förtjånften cck år i fig
fjelL Derjåre jhra gudarna ftrax ifrån barn¬
domen fina barn till handel och vandel an, pa
-det, de matte vinna en fladig ahaga, att pra-
Btce lava och utöfva den vettenßtapen, att ßr-
varfva fig rikedomar, berättar Kongb Preu-
fifke Rådet Henrich Bode i Gulägrufvan Cap. L §<
4. Bondefolket råkna deft utom för ingen ting,
att med få lått och ringa arbete nöta fram de
korta höfte och. vinterdagar. De åro glade, att
i fnö och flafk få vara under tak med ådkil-
liga fysflor, fom tarfva mycket ringa föda och
nota få litet klåder. Befe vidare den förr åbef
ropade förträffliga Salus Patrice- och deft fenai^;
afdel. C. 5. Jf» ii. >

5. XVL f
K tinne vi på detta fåttet få tillråckeliga, och

dertill väl gjorda varor både för oft och andra ,
hindra ingen ting, att jü få.vål vi fom flere,
må förfålja dem på utrikes orter. Och ehuru-
vål andra länder anfenliget tagit lofven af oft I
handelen, måfte de likväl med fina gröfre va¬
ror, i fynnerhet jernfaker, fom ygfor, fpador,
fkyffliar, fpett, hamrar, ftåd, hel och halfgjor-
da håftefkor och dylikt groft gods ftä tillbaka,
hellft deffa varors invårtes vårde år få högt, om

%
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II ej'högre ån fjelfva arbetslönen, och vi deflu-
, tom hafve jernet inom lands, hvilket likväl
n de, (a hår efter fom hittills-nödgas taga utur vå-
i* r& hånder. De finare jern och metall arbeten

kunna federmera inhemtas efter hand, når vi
,hafve få många att låra af« Uti få lyckeliget till-

ra ftånd blifver mycket af vårt jern hema uppar-
a betadt och mångdubbel arbetslön till riket indra*

, gen, hvilket år vida båttre, ån flåppa alltfam-
mans rått och earbetadt bort till utlänningar. På

g famma fått kunna ockfå många andra flögder
l~ bringas till utförfel och affalu i utrikes orter 5
a verlden år flor och hafven fria 5 fkeppen byg-
l" gas hos ofT makalöft, och erfarne köpmån pry-

da vår handel. En vara , når den hos ofT år
u bragd till godhet, men ej kan utföras, böra no-
5» ga alla hinder ranfakas och hjälpas: men hinner
r» hon åndock ej till utförflen, må/te upmuntringar
e ♦juntlerflödja henne och göra fakeri mögelig. Till
tt fådant och annat mera bör derföie vara en all-
l- m^n tillråckelig inkomft, hvilken, då den tages
b i okånnbart på vilja varor af fkattkammaren, fal-
! 'er fom vålfignelfes närings regn på famhället
P Will baka. -Alla far/kilda näringsverks och han-
v laflögders får/kilda idkande bör hafva ytterila

röremålet, att kunna utfkeppas. Ty ju mer
fr vi kunrie flytta och utföra vårt arbete till an-
» dra länder, defto rikare blifver vårt eget, defto
> bättre må lemmarne hvar uti fitt tillftåhd. Ett
~ hushåll, fom ej af andra förtjänar, blir allrig
* rikt. Vår flögdj allenaft för vårt eget lands
- förbrukning gör ock Riket icke deftö förmög-
i nare. Ju bättre vi fkilje och déle våra flögder
- i vifta näringar, ju förr komme vi till bögden
> och fullkomligheten, hvilken beftår i utförflen.
' Och emedan efter alla vifas råd och regla , den
i båft
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båft Iårer andra, fom vål fkiljer de faker han
årnar föredraga; alltfå blir ock den fysflan och
åmnet vål gjordt, fom tillverkas af fin råtta
man, famt det förderfvadt, fom göres af en all
tings måftare eller klåpare. Oreda och odygd
komma i denna betraktelfe under lika anfeende.
Naturen har tilldelat Svea Rike förtråffeliga nå-
rings åmnen; men har ock derjemte ålagt defT
Invånare , att dela hvart i fitt fkick. De ung-
årige måfte vånjas till tankar och rön , fom de
gamle hafva förfummat. Intet filfver och gull
år rent, förr ån det lkires från flagg och fegas
från ftoft, få år ock ingen vetenfkap grundad
och faft, når den omvefvas med giflning och
lappeverk; och åfvenfå år ingen näring och han-
daflögd riktig och nyttig för idkaren eller Ri¬
ket, fom göres i okunnighet och klåperi, till-
fammanblandad med mycket afhvarjo.

Denna låran om för/kilda näringars jar*
Jkilda idkande, lårer alltfå blifva grunden för

vår tid, att göra vårt land, vårt folk och
vår Öfverhet lycklig och mågtig

för framtiden.


