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& I.

■3Cffattct& >, il, ,l<ld,!l'|l ,b>!,,M, ftrommarnc itmom
Riket, har i de äldre tider ej särdeles brydt de Swen,
sta hjcrnor. Tör hänort , man mcntc den tiden , at sadase
mal ej woro tjenlige alnncn, uri hwilka männistlig
konst funfre öfwa och wisa sin siyrcka. Man kunde fuller

ej annars an st nyttan af strömränsningar, och den tnroartc* rörelse, som
genom dem blir i staud satt: men man Holt dom for omöjclige, och lam-
.pade dcrföre sin omhugsan til andra saker. Men war uplysta tid had
ch.ittre funnit sig. Der ålderdomen trodde sig tydcligcn se en oöfwerwin,
nerlig swarighct, just der ser man nu klara möjeligheten och giörlighctcn.

Hwad wid Trollhättan redan blifwit tilgiort, och hwad för en wtw
signaö firman hivar 6toenst spär sig med stäl af det arbete och den
kästnad, der blifwit nedlagde, kan ej annars, än innerligcn fagna och glä.'
da hwar och en om Fäderneslandets tvalgäng ömsint mänmssa.

Hwad strömmarne t Finland angår , sa har wäl ingen rätt tan>
kände i war tid föreställ sig någon ogiörlighet toto deras ränsning, och
h.itfarters i standsattande genom de samma: men sa har dock twffwcls-
ma! hos miinga upkommit, om kastnadcrna, fom stulleanwandas pä warck-
ställandet af sådant, wille löna jtg. Det ar wist, at om segelfarter stul<je inrättas i Fmsta strömmar, med de almänt vrukelige stukar och watmti
nodämningar, sä torde förlaget til alt sådant blifwa drygare, an at
Hwarken bet almänna, eller någon enskilt, stulle finna sig wid en fa
ansenlig utgift, få länge Finland ej är et förmögnare, och mer af sig
kastande land. Dock siar ej felt, at äfwcn et sa stort förlag på Fmstasegelfarter rundeligen stulle ränta , da det allenast finge komma ann pa
en rymligare och lgngre tid. Men rot wäga ost intet en gäng , at nu
anlita war höga Ofwerhet, om sa mycket, när biffens höstnödige tarft
tt>cr i annat ars sa mänga och stora. Det wore (At nog, at rot hälstA med



med någon beiwämligkct och utan synnerlig lifs fara, singe färdas npp
och vxb före wara strömmar. Det wore jn redan en förman, fom
Hägnade op mycket, men det allmänna ännu mer, och stulle winnas ge-
nom en 110.5 ringa lasinad.

Här ar jag ej sinnad, at i almanhet wisa möiclighcten och nyttan
af stlömransningar hos os. Herr xi.^?,.oc,ccn,^Z. GHYDENLUS har det
fornt nogsamt adaga lagt, samt npgifwit atstilliga inrättningar, genom
hwilka et sa nyttigt ändamål med ringa Pastnafe kunde winnas. Han har
ock ifrån sin barndom haft tilfälle, at lära de handlag, som wid farstårs
genomrannandc äro nödige. Pa Kongl. Maj:ts nadigstc befallning äro
af Kongl. Wettenstaps Acadcmjen hans'försiager bepröfwade, sch god-
kände; utom det, at hwar och en, som agcr den ringaste insikt i Mcch*.
nil«n,.kan sielf finna den furman af dem stulle fiyta, och en stor del
ckf dem vcönn fönlt hos Utlänningar, med mycken Mnad, blifwit nyttia-
de. Min afsigt ar endast, at wisa, i anledning af det jag har mig be-
kant Kimi elfe bestaffenhct, at den för siike inrättningar ar gan>fa be-
qwam, och hwad det almanna hade at wänta npp ifrån landet, som nu
cj kan nedkomma, men likwal otroligen stulle gagna Niket, da datfarter
vch inwärtes 'rorclfen bltfwo i standsatte.

Hwad fot* omdömen detta är underkastat hos en och annan, af
mina egna BattDsmdtt, wet jag nogsamt fornt. De som aldrig lärt, el-
ler wilja tancka pä nyttiga och det allmänna gagnande saker, ansee det-
ta med et myndigt atlöjc. Men de samme ma meta, at detta aldeles
intet är ämnat til at behaga dem. Ingalunda. Jag föreser mig alle*
nast den förnuftiga dsaréné gunst, och beder honom om bewagcnhet, at
öswerstyla de brister, fom torde sig insmygt i oetta arbete, emot min e-
gen wilja. 5

§. 2.
Kimi är en af de ansenligaste clfwar, fem gettomstdrn walt land. Den
-^ leder sitt watn längt upp ifrån Mll-täpparne) och t>et ifrån st stil-
da ådrar / at näppeligen siera grenar lära falla til nagen elf i Swelige,
an til denne. Det wore derföre et mer an widlystigt gisrcmat, at np>
rackna bem alla. Jag wil allenast nämna de förnämsta.Huswud elfwen taga' sin början alt npp isran Rysta Lapmarcken
vch stryker wid M 60. mil wäg fram, ungefär isran nordoji tit fnb*
mast, innan hon-faller ut: Sotmtoifen. Til denna fintcr, ifrån wästra
fidfltt, Kitinen," srm lånar sitt wattn ifrån Enarc dys gränser i lUsjoki
lörsamling, löper förbi äoäanKx^ fyrcka och, stryker ungefär zo. gamla
mil fram, innan hon faller uti Kimi elf, 57. mil wid pas; uppe isran den,
nas utläp «tt Boln-wikeu. En mil afwan om det, det Kiuuc» bladar

sitt
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M wattn med'i<!mi. lever en annan nog stor a benämb l7uiro til fät»-*
ncl,. som har sitt ursprung ifrån eu fälla, belägen på stallen emellan E-
narebo t t!^jnK> och S/fmbin by t $<Mavkyia Församlingar.

(in be! af c.!oi;:jeifti by i kufämo Församling, hat- båtfart til Ki-
mitriik Capetl^ som lyder under Kitni Paftorat o{h ligger Otnfftlig (t
stort träff af samma namn. Detta trast är dclägit nästan 30. mil up>
pe ifrån Botnnviten och lopcr Kimi df der mitt igenom. io. nya mil.
Upp ifrån elswens uilap hafwet, wid .Rouvaniemi Capell, faller til hen-
ne'också ifrån wästcr, o'uaasjoki, som tager sin- början tTnmeä 2apmaxt,
stryker genom Kittftt Hy i 6>é*aijßS Församling och löper ungefär 50.
gamla nul stam for än hon kastar sig uti Kim>. Dejifl aro nu de an-
senligaste grenar af Kin.i elf.

Sielswa Kimi, fom tager fin början isran Ryffa Lapmarckcn, är afnätilren, om icke just den bcqir-ämafrc- til batsarlers anställande, dock åt-
minstone så bcqroäm, som någon af de til henne fallande grenar, och det
långt npp til Lapmarcken. Här förekomma wäl be fiasta och ffartfaffe
fårsm, men hon giör dock ej många brandtare fall, ån, at ju en snäll
Styrman wågadc sig med ont ränna nedföre de samma. FarMne aro
hen tärrastc tiden om sommaren, til större delen, tj warn rikare, an at
te endast med en tom bål tnnna nedfaras, om man ej wil ställa sitt gods
och sig sidf i fara. Annars äro de stallen af clfioen nog watn rike, der
strömmen är stillare. Här och der wore allenast nöbigt', at öka watnct i
clfs ådran.

Kitincn gior förr sitt fall til kimi wdl några, men dock ej farliga fall;
ax minfet grund, så uti fårtzar, fom ock på de stallen, der watttet ar mera
lugnt, oun.isjoki dr wäl den frebafte, men ock den grundaste få t fartzar,
fom der watnct ar mera stilla och lugnt, giör få och inga särdeles fwara fall.

De siästa låtfarter, som nu ste i Kimi df, äro de fom anställas sf
Kimi träik och KouvÄnicmi Capcll boar ned til a mnmtingcn, och sfl äter
npp igen. Båtarnc, hwarmed man har färdas, äro twå eller tre dö,
lingars, hwilka utrustade med dnbla sidbräder kunna nedföra toto pch i6o.
ytttiM last. Dock måste wid atstilliga fårhar åtminstone halfwa, om ej he*
la/lasten bäras förbi dem, och sedan båten efter wstn blifwit nedförd, fa
ter ber tnn häswas. Men efter ncdkomstett/ då resan gäller upp åt til<
Ma, måste sid^bräderne ga bart, och lasten får ej wara drygare, än högst
70. pund. Sa wid npp - ,om nede^fartcn pläga mast tre karlar wara
om en bat, twenne ro och en sitter wid styret. Nar man far nedföre
fWarne, der farten ar nog hastig fornt, måste Roddarne bruka all sin
-frorefa, at g'öra den ännu hastigare, på det at båtett måtte lyda styret,
och Styrman således tunna waja för steuatue. Men da det bar npföre

Az en
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en fartz eller en stridare ström, gr?»a be alla til bärltngat, fom är»
gtorbc af smala och raka granar, stöta meb dem fnebt eller stutt på båt-
nen och twinga stz fa fram. (it arbete, som albeles intct går ann för
en oioatt, och fastar äfmen få på be öfwabe, at be ofta fa spåtta blod
nnber bördan. Der farmen är häftigast, går en eller fiera med et tåg
(hwars ena ända är fästad wid fram 'stammen af båtcn) efter stranden
uppföre fallet/ och drar jå båten fram, då en, fom är inne, står med
en stafe fram i stammen och wajer för stenarne. Der watnet dr för
något lan .re stycke mycket grunt, måste man wid nedfarten feja sig en
annan båt, bit lasten fan minstas, tils man kommer til bjupare watn.

Anmarck. Der jag intet nämr antinsm gamla eller n^a mil,
bova föriias, äro oe blanOaoe, och af bagge siagen i hop tasne s3
Bt man oet ej kunnat utfittn.

§.;

f^^rån åmynntngen alt npp til kimi > träfk . ja nti hela dfweu, fh.5") refomma näppeligen öfwer et par stycken fall mera twdr brandt'
ta, än at en öfwab Styrman wil wåga sig, med de nu bruklige båtar
bem at ncdränna. De famma, som ars brandtarc, kunde man lyckel ;ge«
ned och up före fara, allenast man stulle wid nedfarten släppa sig fma*
ningom efter ct tåa, som wore fast antingen wid en påle åfwanför fal*let, eller (om man frnchtadc, at pålen ej wore få at lita på) uti en
järn ring, fom ten bergs flint wore fasth.iftad. Wid upfarten kunde
man åter meb liten möda spela sig upfére fallet efter famma tåg. Wore
båtarnc större och rcsandernas antal ansenligare, få borde winbspel giö-
ras (iftoanfbr siife faff, fom stulle brifwas af toatn, hwarigcnoni npfar-
ten blefwe få mycket matbre m&bofcmt. Desta fall aro ej brygare och
mera twärbrandta, an at en båt i laglig fart fuube pa tmsia stullen lyc-
Feltgen stupa nebföre be famma, och afwen få npstiga. Woro fallen p3
de ställen ej tilräckeliaen watn rike, få fan genom upgrafning eller spräng-
ning en sbra der gioras få djup, fom matt hälst behagar, aldenstnnb
elfwen ar mycket breb gansta långt upp i lanbet. Men toide man ba-
na en ren och beqwdm båtfart än längre npp, ber ån nib fådane grum
da fall wore mycket smal, så Funbe man bygga en drag »bro öfwer Al-let, fom fluttar ät famma fant fom fallet, men ar ej få brandt. Åf-wanför fallet giöres då et wind fpel, fom hälst bör dnfwas af watn;
bcrwid måste et tåg wara fäst, fjivars anbra anda fästes wid framstam-men af båten, ock dä windspelet drifwes af watn/ fan båten bfroerbro»
utan zwarighet sa up fö» fallet. §.4.
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5.4.
ic*PJf® Wfl farfar i kimi elf äro rog l"nna, tätt meb Fl'ppor ochrttnar upfylte, samt siren men titt dem nrcket sirid, det ar, de
giöra drnga men långsamt sluttande falf. Nar man nu stryker nedsöre de
famma med båtar, fä fan farten i bet nditi^stc lcknas wib foglars sincht,
cch berest Styrman gör aldrig få f'fcf miftag , effer wifer något ifrån
den manliga leden, så må fjan räkna bet för et Inckstatt, rm san kom-
mer hdffinnad berifran; Oftast ster , at han med- sitt föl.e anställer re>
fan til emtnnetep. Jag fan nästan säga, af hwar gång man gier sia på
en sådan färd, fötter man fttt lif Itra som pä et roågfpel. Da fötdem
sin! uti defa fårjjnr sådane inrätnlngar blcswo gjorde, at man ej allenast
meb någorlunda säkerhet, utan och med nöjachtig beqwamlighet , kunde
fät bas uti dem, så wore mer dit ansenligen wunnit. Men, äten sådan
förmån kan latteligen winnas, dcrom har jag ingen anledning at twista.

Sjdfwa ådran borde råtrsas i alla fårpar, ber fåbant tarfwabes,
få at de farligaste klippor och stenar stulle undanrödjas och ur wägelt
h^fwas; ber hon wore förgrund, borde grafwas , eller, om icke bet gin,
ge ann , watnct ä båda sidor stängas, at endast flt)ta nedföre ådran,
hwarcst man då stulle få tilräckel^gen dcraf. Sedan borde pålar stås
wib ådran, i hwilka tåg woro fastade; medelst detza Funbe båtarne smä^
ningom och utan fara nedfläppas, samt wib npfartcn födas upp. Der
strömmen wore mycket strid, funbe windspd inrättas wid adrart, som
stulle drifwas af, watn, på lika fäff, fom om be wid drag- broar nö-
dige wiitlnpd i foregående §. fagt är. Då funbr man nästan med hän-
derne i kårtz färdas tipfére ben fioåraste farsi, i det ställe man nu må-
ste pina fig fram med stakande. Sådatte pålar eller ock windspd, bor-
de åtminstone sta wib hwar böjning, som ådran gjör, och ständigt hål<
las tåg wib dem, då hwar och en resande med nöije mitte betala något
tvist, för det han fingo betjena sig af fådane tnräfningar. Der man
ei funbe fästa pålar, eller ock frnchtabc, at wår-ifen stulle rifwa dem
lösa, få Futtoe backar ställas i deras ställe meb tre fötter, hwilfa antin-
gen til wintcrn borde nptagas och åfer utställas til fommaren/ eller ock
sä gjöras, at ingen is wore t stånd at ncdhafwa dem.

Blefwe nu alt Detta, som likwäl ej fordrar stor Fastnad, i siånb
fatt, få wore det massa wunnit, hwad kitinen och kimi nngar; Men
i Qun^juki hade wärfställighetenaf bttta ännu ei fcxbeki at betyba. Wi
måste derföre afwen fe ttl, lmrn de ställen böra giöras ttenlige til båt<
Mber, der watnet är et långt stycke wäg grunbt, ån liFwal bred och
strömmen nog Ma. Med dem måste man få fårfara, at alt watn stän-
gts ifrån båda sidor om ådran, ,ch twtngas, at Hålla sig uti en smalare

wag/
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toäg, der bet bå måste blifwa yimtigt; och när detta, jämtc be förut om-

,-rörbe inrättningar/ blefmo wärckstälte, så fan jag forfäfra, at noiachtigt
beqwamliga båtfarter stobo öpne upföre kimi elf, och des grenar 50 a 80

.mil fram och tilbata med ; 2 4 gångor, få stora båtar, fom har nn
äro öftige.

Af alt bet, fom nn är anfört, fes t"ddigen, at inga damwärck
och sinkar äro ttödiqe, til båtfarters "befrämjande i dctza strömmar,
forbraä och följachtcligelt inga fasisamma undersökningar och afwdgningar,
ittan fan ett, som förstår båtfarten t farstår, och de dertil ffirestagna
inrdtningai', straxt han fer bclägcnhctcrna, ungefär utsatta de fnstnader,
soul funbe fordras til et fåbant avbett.

§- 5>

'^^E afwanföre giorda förstagcr ftl beqwämare båtfarter uti kimi clfoch des grenar, stulle wid wärckställandet ej bliswa kastsc.nmare,
än at också en någorlunda förmögen enskilt, man,, kunde gå ut med för-
laget til dem alla. At.sådant ock stulle efter någon tids förlåp betala
sig, är ej froårt at finna. Han stulle da af hwar och^ en refaube i elj'
.wen hafwa sm wi^a inkomst, hwilka wat nu äro få, men ssnllesäkert dlifwa många, då folcket sagt' för ftg så beqwäma båtfarter. Hu-
ru mycket mera stulle det då ej förtjena för Kronan, at anwända fm
uad på de^a inrätningar, font kunde pålägga böndcrm, hwilka. be wid
elfwen, at giöra det masta utan särdeles betalning af Kronan, få wida
de fielfwe, som ständigt färdas ter upp och tteb, hade nytta och gagn
bcraf. Kronan kan och altid bättre finna sig wid M utgift , som lan*

. gre på tiden rantar och då rnndeligare, än det kan ste för en enstilt" jjcrfott Hon hade då en ständig inkomst/ föst ej så hastigt swarande e-
mot första utläggningen, för de båtar, som kommo at nyttia be,sa för-
bättrade d.atfatter. Sftcn t fäll ock Kronan ej hade en japan inkomstför sitt giorda förlag, få stulle dock almänhcten winna otroligcn på be*

'qwäma och fiitiga båtfärder tfratf de öfre orter, och Kronan afwen så-
lunda på wist fätt, få siu utlagda omkostnad marafalt betalt; t» då nu*

/dcrsåtarcna blifwa xih och walmående, få mår éfreeeheten aldrig illa.

§. 6.

DMHra inrikes stogar anse rot billigt för Sweriges gyllene åker, och35^) h(^s astasining, såsom war oniisteliga inkomst., Deras ymkans
wärda
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warba mebfart ömmar fntter de räfffmfa, men be mmbre bff'nck"amme
framruta lika fult i sin tftoer, honbfera stoga^ne med minbrc skonsam-het, än beras argaste sienber, och mlia ja, lifa foni meb wålb, giöra en
änba på bem. Man har ock reban på de fidsta sisorter hunnit lånat
meb et få oförnuftigt och stabdigit förfaranbe, ja få wiba, at sielfwabbet hotar snart gtora ost huswilla, eller åtminstone i hop draga wara
rymligare boningar, hwarjämfe det lifwäl förfäfrar oh om ett annan,
fast torde hända mindre behagclig, förmån, nemligen at ej beftvära osi i
wara fojar med någon öfwetstödig hetta, bå wt ej mera hafwa en web<
sticka af lägga på elden.

Til be fa orter, fom ännu hos ost, få fil få\aubeS i öfwcrflöd hysa
ffog, racknar jag billigt kimi-Lapmatck och öfre delen af kimi Sofn.
©afom foicket h7r uppe är befriat för alla sieittliga anfall, och fålcbe*
får i frid och ro stöta sina menlösa stögb-tr, få haswa ej heller stogor-
ne härtils fedt några synnerliga mordbrdnnare innom sig. Almänhcten
har altsa häruppe en owärderlig statt, som nn innan Fort larer tomma
henne rätt wäl til pcch.

sföcn om ej batfarter blifwa öpnade i kimi cff och des grenar, fa
har almänhcten rätt få ringa gagn af beha stogar, fom hennes töm-
ning wore stor, da båtfartetne uti dem bfcfroo warckeltgen i stånd fat,
te. StärifträtiKerier ftmdc.då i Lapmarck och öfre delen af kimi
Sokn inrättas och med alfware samt förstånd fåhållaS, mycken ttara
tilwarckas och nedföras, utan färddcs tnbrått på stogarne; ben å Ks-or,
terna befintdiga liista stogen kunde derigcnom stonas, som stulle änteli,
gen ännu mångenstädes fnnna fen-flå til tnwånarenas omistcligaste tarfwer,
då i annat fall, och om man alt framdeles lika odctdnckfamt öder sto--garue wld hafs kanten mcd -fiä-fti fibwärckniichar, bct^iödwändigt måste
sic, at efter en fart tld, icke allenast fiärnbränncriernc twärt afstadna,
»tan blir dfwctt brist pa de nödigaste och omistcligaste tarfwer af stsg,
såsom dränsel, och timmer til hucbygnad m. m.

Bräder , uti hwilka äfwen watt lands nödigaste öch nyttigaste af-
Fastning består,-borde nebforeié här np ifrån. Men först borde goda fåg-
gwarnar inrättas upp i lanbcf, der bräderna Funbe sågas; hwilket få
mycket lättare ste kan , fom strömmar och fårfar i immighet finnas här
i lanbef, ber sttke qwarnar,så många man hälst behagar, beqwämligcn
funbe anläggas; Mcd et orb: Allehanba wator, som-af ymniga sto,
gar winnas, funbe i I'apmarck och ben öfre bielen af kimi Sof»
tilwärckas och pa^wailt nedföras mcd ringa Fastnad/ til det almannas
taubaraste fördel.Den smitlofamma lusta, at soFa giöra sig gagn af siogar, ge,

B nom
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nom ft6iV\iw*e, 'bwilken också här uppe redan börjar hos tit -och annan
mifa sig, stulle förfalla af fig sidf, eller åtminstone wore lått at hdfwas,
då tilfdlle stulle gifwas , at på fåbant fatt anwänba stogen til fin stör-re förmån.

Genom åbran* ränsning i elfwen, ster äfwen, at m^ra Lax stiger
upp uti henne, få at Lax-fättget berigenom blefwe förbelachtigare och
det almdnna, jämwäl t få måtto, stulle tilfiyta en ansenligförmån; hwar,
emot man roet, at -p|,och damwätuk äro för Laxens npstiganbe högst
hmbcrlige.

Har uppe i lanbet Funna äfwen finnas många wackra och förbcl,
achtiga malm-streck, hwilcka framtiden Fan uptäcka. Ja det Fan ej giär-
»a fiå fclt, at ju et så widstrakt land måste hysa några sådana statter
inttom sig. Wid dem Funbe ej färbelcé arbetas och winnas, om ej rö-
relsen til falfffön wore i stånd och någorlunda beqwam.

Deétttcm åberopar jag mig alla tiders och hela werdens ärfaren,
Het, i det, at inmättes rordfen* i stånd sättande genom siöar och fh-öm-
mar, har altid wartt et af de första och förnämsta stegen til all ben
treffamhd* högt», ftm något land och fHih kunnat siga til. Knnbe
således kimi-Lapmarck, sedan efter bcHa eller bättre försiagcr båtfarter,

ne blefwo i stånb fatfe, med ffäl hoppas , at fnart fä fe ftg
uti stor och et nöjachtigt walstånd.
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