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§• J -
iiben erif öisten etuifuuffien joufoSfa, joita fytymä 
Suojamme on l)tymäffi näfyntyt ftylmäUe 3fänmaal= 
lemrne fuoba, omat myös SRetfämme, joiben fttä 
enemmän juomaamme oleman tarkoitetut järfemäUe 

©ufufunnaHe fytyöbtyffi, fun näiben etuifuuffien jofapäimätfen 
fätjtön fautta tulemme mafuutetuiffi fiitä, että muunlainen 
järjestely oltft tehnyt ©yntymämaamme autiofft paifafft. (5i 
ole laifmfaan tarfoituffeni luetella 9Retfiemme etuja, maan 
ainoastaan antaa jotafin aihetta SJfetjten fefä ntiben fäty= 
töSfä tarpeellisten $äimätöiben fäästöön, fen fautta että Sau= 
toja paremmalla tamalla malmistettaifiin, fuin mitä meillä 
tylipäätänfä on tamaUiSta ollut ja on.

§• 2.
Äaiffein manein tapa malmistaa Sautoja, lienee epäi» 

lemättä tuo mtelä fäk>tettt>, SJletfiä fyämittämä ja ^3äimä= 
töitä tuhlaama fyalfatfeminen ja meistäminen, jofa, fuurem» 
pien SftafennuSten peruStamifeSfa ja enemmän Sautoja ta* 
mittatSfa, lienee antanut aihetta Rahalaitosten peruStamifeen

meftputoufjtin.
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mejtputoufftin. £ämä lautojen malmistaminen, halfaifemifen 
ja meistämifen fautta, ei enää foSfaan faift olla meillä (al= 
littua, foSfa SJtetfämme omat niin furfeaSti riutuneet; erit= 
täinfin,-fun täUd tamoin faabaan ainoastaan 2 fefynoa hau
taa, fun fttd mastoin (avaamalla (erinomattain hieno terdi* 
ftflä ©ahoitta) moibaan faaba 4, 6 ja ufeampia malittuja 
Sautoja, aina &ufin paffuuben mutaan. $?e emme moi ny= 
fyiftn foSfaan tarpeeffi forfeaSti armoSfa pttäd SJietfää, foSfa 
fe, paitfe fatffea fitd paljoutta, mitd fiitä faamme yffttyiftin 
tarpeiftin, on ulfomaan fauppamme tärfein perusta; Min pian 
fuin olemme tehneet lopun SötetjaStd, niin loppuu mtyös fa= 
maila f of o meibän ulf omaan fauppamme, jotta on jotafin 
armoa, ja ftHoin faamme, jos tallomme tahi emme, fofo= 
naan luopua ftitä paljosta foreaSta ja I^rfuUifeSta, jota 
Ulfomaalaifelta otamme, ja jota nyt mielestämme emme mi= 
tenfädn moi ilman olla.

§. 3-
Itaiffi meibän SDtaafunnaSfamme perustetut ©ahalaitof» 

fet, paitfe £uuli faha Viaporisfa, omat yksityisten henfUöt= 
ben perustamat, ja maruStamat \)<t niiben tuotteilla oftttain 
omat tarpeenfa, oftttain myös ja pddaftallifesti faupafft pi= 
tdmdt Sautoja niin fotimaaSfa, fuin erittäinfin ulfomaalai= 
felle, ja fen fautta hanffimat ©yntymäfeubullemme feHaifia 
tamaroita, joita itfe emme omista, ja joita nyttemmin talou= 
beSfa mälttämättömästi tarmitfemme. ©en muoffi ei tdrfein 
tarfoituS ndiben ©ahojen perustamifesfa faöi niiben erifoi= 
femmin hyöbyttämän $taanmitjelijää, fuinfa lähellä ©ahaa 
hän afuneefin, fahaamaöa ^otitarpeiffi; fuitenfin annetaan 
SRaanmiljelijöille jofo felmää 9taf)aa mastaan tai mail)ta= 
mada ©ahatuffeil)in utffotti Santoja, joita ei moiba fäyttää 
puhtaina Sautoina; h*5 moimat myösfin faaba fahata puo= 
lifft, fen jälfeen fuin omistajan fahauS on toimitettu; ja fal=

Iitaan



Iitaan puoliffi fafyauS tamallifeSti SBefipatojen amulla, fosfa 
ei mitään faija tneiban SJtaafunnaSfamme, minun tietääffeni, 
faijaa foto muotta, maan tamallifeSti ainoastaan ©yffyiftn 
ja Äemäiftn: ja fillä tamoin tulemat fangen fyarmat aute» 
tuifft puoliffi lafyauffeUa, minfä puutteesfa SRetftä ei erifoi= 
femmin fäästetä. s]Jlita tulee taroaUifun ©al)a=5llyllyifyimme 
en moi olla muistuttamatta, että farfeat ©afyanterät olifi 
fotonaan fyyljättämä ja poistettama, ja fttämaStoin faiffi 
©afya^yUyt maruStettama Menoilla ©afyanteriHä; fatnoin, 
ett’ei mitään yfftteräifiä ©al^SOtyHyjä olifi faUittama, maan 
faiffi muutettama moniteräififfi pienoilla terillä. Silitä uS= 
fomatonta mafyinfoa maltafunnalle foituu farfeista ©al)an= 
teristä, ja fitämaStoin, fuinfa fuurta moittoa faataiftin l)ieno= 
ja moniteräifxstä ©al)a=9JiylIyi8tä, on erinomaifen tyymin eji= 
tetty puhtailla ja felmtllä laSfelmiHa, fefä |jerra Kauppa- 
SKeumoS RUDENSCHÖLDin pufyeeSfa Praefid. päättyesfä 
Sfuninf. Siebe Academiasla muonna 1748, JTTctften täytöstä ja 
Ijoibosta p. 29, 30 että ^)erra §)li Intendentti Parooni HÄRLE- 
MANin päiioäfirjasfa eli matfasfa tmtonna 1749 p. 703 71, 72.

§♦ 4-
3lman tuota ebellifeSfä pyfäläsfä mainittua puoleffi la

tausta, famoinfuin 2 §:Sfä puhuttua fyalfaifemista ja meis= 
tämistä, fefä (Sftmallan myöntämiä $otitarme ©al)a=3RyUyjä, 
jotfa omat yffttyiftHe faliiit perustaa ja pitää moimaSfa, 
moitaifiin fyyminfin ebuUifeSti tulla toimeen, jos jofainen 
^Dlaanmiljelijä malmistaift fäjtnfafyaamaUa $otitarpeifft Sau= 
toja itfelleen; minfä ©avaamis taman fäytäntöönoton maro= 
maifuuS ja ajatus ^Retfien fäästöstä on opettanut 9)letfättö= 
mille feubuiQe: ©eHaiSta fäfmfafyausta täytetään jo Loka
lahdella, Wehmaalla, Uudellakirkolla, Mynämäellä ja Taivas- 
salossa, famoitt fuin Uudessakaupungissa, joSfa fäftn fafyauSta 
myöSfin Äaupafft pitäen afyferaSti harjoitetaan. 9Ritä yksi-

tyiseen
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tyiseen talouben fyoitoon näfyben olen efittänyt &äftnfafyauf= 
fen puolesta, fen tobistan 6 §:Sfä lasfelmitla muita Sauban= 
malmistustapoja paremmafft.

§* 5-
ftäftfafya ei ratenteeltaan ole muuta fuin ©afyalaitoffen 

terä, ftfld erolla, etteimät fyampaat ole niin fymään leifatut 
ja mäfyän enemmän ulospäin tainnutetut fuin ©afyalaitoffen 
teräsfd: terän molempiin päifyin fiinnitetään pienen Puufiilan 
amulla puu fafyma, josta molemmin fäfin pibetään fiinni ja 
mebetään fafyatesfa ylös ja alas. Seimeen muoboStaa faffi 
niin futfuttua puffia, fe on, fafft noin fylen pitfää tuffia 
feifoen fumpifin neljällä jalalla; mutta niin forfeat jalat, 
että mies tyrnin moi feifoa fuorana pufin alla fatyaamasfa. 
Suffi, jofa aiotaan fäftn fafyata, meistetään mäl)än molem= 
min puolin, joihin fitten, famoin fummatlefin puolelle, fa- 
peamman pään mutaan, merfitään liibutuHa tafyi nofi=meteen 
fastetulla nuoralla kutista aiottujen hautojen paffuuS ja 
lufumäärä: fen jälteen nostetaan Suffi telineelle ja fal)auf= 
fen toimittaa fafft hiestä, joista toinen feifoo telineen päällä 
lauta fummanfin jalan alla ja fafyattama tuffi fyeibän mä* 
liHään. Soinen miehistä feifoo maaSfa ja metämät molem= 
mat miehet faijaa ebellä ferrottua miimaa pitfin. ÄoSfa mä» 
listi moi olla maimalloista nostaa rastaita Suffeja ennen 
mainitulle telineelle, niin moitaifiin fteHä, misfä fe fäy päinfä, 
helpottaa työtä faimamatla fuoppa, misfä toinen miehistä 
feifoift fal)aamasfa; tällä tamoin tel)bään (SnglanniSfa, ja on 
fe fumattu |>erra Prefid. Amer. matfaSfa l. Tom. p. 220, 
jonfa fanat, afian fuutemmafft malaifemifeffi, tafybon täsfä 
efittää: „©al)auSpaiffoja, joisfa fafyattiin Suffeia ja flapeja 
„2auboifft tai muuffi, oli täällä (Snglannisfa ufeimmisfa ta= 
„loisfa, ja olimat ne mufamaUa tamatla rafennettuja. @en 
„fijaan että meillä 9tuotft8fa on ©afyapuffeja, joille meibän

fuurella
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fuurella maimalla on nostettama SuEit, mitEä haluamme" 
faljata Eappaleifft, on täällä Eaimettu l;auta maahan (ylen" 
fymyybeltä, joEo mäfyän alle tai päälle. Sämän tyauban" 
pituus on tamallifeSti 3 ä 4 Eyynärää; lemeys i l  ä 2 bito." 
©ifältä on fe joEa puolelta vuorattu SauboiUa, jott'ei multa" 
mierift [imuilta fen fxfään. 9le ©atyat, joita tääHä ylei=" 
fimmin täytetään, omat tefybyt lemeästä fatyanterästä, Eäben=" 
ftja EummaSfaEin pääsfä. §)ffi mies feifoo fen tafia al=" 
fyaalla EuopaSfa ja toinen yläpuolella, ja pitämät Eiinni" 
EummaStaEin fafyanterän päästä. Sufin l>e omat mietittäneet" 
poifittain fuopan yli, joS fe faljataan EeSEeltä poiEEi, tai" 
pitfittäin, jos ftitä [avataan Sautoja. |>eibän ei fiis tar=" 
mitfe nostaa SuEEeja ©afyapuEeiQe tai EorEeiHe telineille." 
.fun joEu 5RiEEareilta tai muilta ostaa EoEonaifen PyöEEi=" 
puun 3JietfäStä tai jonEun pellon luota, fafyaamat fye fen" 
enfxn poiEEi aiman läheltä maata ja faatuaan ftten puun" 
Eumoon, eimät fye tuota itfetleen fttä EulunEia, että meiftmät" 
puun Eotiinfa EoEonaifena, maan EatEomat fen pienempiin" 
Eappaleiftin ftinä paiEaSfa, misfä puu Easmoi, ja Eaimamat" 
fiiyen fylen fymyifen Euopan, tai fellaifen, joEa täsfä on" 
Eumattu, misfä fye fal)aamat puun EappaleiEft, joEo SauboiEfi" 
tai miEft fye tahtomat.

§•6.
OlEoonpa nyt, että pieneen raEennuEfeen tarmitaan 10 

tolttia Sautoja, jotEa muuten puoleEft fafyattaeSfa moitaifun 
malmistaa ©afyalaitoEfeSfa niin pitEiStä tuEeiSta Euin l)alu= 
taan, ja joiben latma pää on yfybeffän tuumaa; näistä faa= 
baan EuStaEin 6 Eappaletta puhtaita lautoja, ja tarmitaan 
mainittuun lauta määrään 20 tuEEia: mutta ©al)an omistaja 
tahtoo puolestaan faaba famoin 20 tuEEia mainittua paE= 
fuutta, ja joEa tuEEi maEfaa 1 Saat. ja teEee 20 Saat. 5Jtetfä, 
josta tuEit mebetään, on ©afyaSta peninEulman pääsfä: nai»

ben
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ben 40 tufin faatoon ja ©äijälle vebätyffeen menee 20 renfi 
päivätyötä ä 1 Saal. fappal. tefee 20 Saat. fefä tyfytä monta 
fyevos päivätyötä ä 2 Saal. fappal. tefee 40 Saal. ©a* 
fyaus toimitetaan 3 §:n mufaan patoamalla; jofa patoami* 
fen arvellaan fctyaavan 7 tuffia, ja ftten menee 20 tufin 
faljaamifeen melfein 3 patoamista eli pä ivää; faffx ©al)a« 
miestä toimittaa fatyauffen, ja faavat päiväpalffaa 2 S aa t, 
mifä tefee folmesfa päiväsfä 2:He miehelle 12 Saat.; ©afya= 
firjanpitäiä vaatinee ntyösfin ufein jotafin ftttä, että l)än 
antaa toifen fafyata ennen toista; otaffutaan fen olevan 6 
Saal.; 10 toitin lautojen vetämifeen ebeHä fanottu matka 
faijalta fotiin tarvitaan 5 renfi* ja fyevospäivätyötä fanot= 
tuun arvoon, jofa matfan tyfytytyben vuofjt laSfetaan puoleen 
arvoon, ja tefee 7 Saal. 16 ätyr. tyfyteenfä 105 Saal. 16  ätyr. 
3oS nämä mainitut 10 tolttia lautoja fyalfaistaan ja veis= 
tetään niin paffuista tufeista fuin täsfä on fanottu, tarvi= 
taan niitä 60 fappal.: t)l)bett miehen otaffutaan l)alfaifevan 
ja veistävän pufytaiffi lauboiffi 2 tuffia päiväsfä, jolloin 
menee 30 renfi päivätyötä ä 1 Saal. päiväsfä; mifä tefee 
30 Saat. Säsfä ei laSfeta ajoja, mifäli l>alfaifeminen ja 
veistäminen voibaan tetjbä $tetfäsfä. 10 tolttia lautoja 
valmistetaan fäftfafyatla mainitun fuuruifxsta tufeista, joita 
menee 20 fappal. 2 miestä faijaa päiväsfä 2 tuffia, var= 
ftnfin joS tuffi on fuivunut fefän t)li, ja menee ftis päivä 
töinä 10 päivää, mifä 2:ta miestä fofyti tefee 20 Saal.; 
täsfä ei laSfeta ajoja, ftUä fäftnfaljaus voibaan toimittaa 
SRetfäSfä; otaksuttua määrää, 10 tolttia lautoja fol)ti jää ftten 
fäftn fafyattaeSfa puolifft fafyauffeen verrattuna 20 Saal. fääs= 
töä tuffeina, fäästettyinä päivätöinä ja muina fuStannufftna 
85 Saal. 16 äfyriä. Ufein mainitun lauta määrän fyalfaife* 
niistä ja veistämistä verrattaeSfa fäftnfaljauffeen jää jäl= 

fimäifen voitoffi tuffeina 40 Saal., päivätöinä 
10 Saal., faiffi fuparirafyaSfa.


