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§. i.

■åmnbdnoar, fem fciixi Jordklot undergär de a-
ro mänga och åtskilliga; an fra?nbrnta eld och
spänstig hxft, än upwallcr ock i.lm.iat forsian-

Ve watn ur Jordens innandöme/ at Måxpå, utofwa
wäldsamme werkningar; En del berg, widstmtta sa«sta ballar och klippor de rubbas ifrén t.el*aé läge, en
del störtas ned och andra resa sig åter upp; an öf^.r-swamma Siöar och hafäfwen den torra och ft.sta inar-
fen med mänga frodwärta harliga Parker, an ock up-
stiga i hast och oförmodat bela fmå landstrakningar och
oljar i hafwen. I wära Nordiffa Lunder, broareff
Jordan ar mera fast och tat an i Södra Orterna, och
dar Naturen i Jordens innandöme ej bercdt och nid-
lagt några ymniga ämnen til eldsprutande Berg och
lordbäfuingar, ar wal dcjje största och wäldsacklua-
ste lordklottts förändringar, Gud. .of! mycket siUbsynte. Men sä inträffa dock hos of?, dels i anseendetil fornäldrens timade händelser, dels ock för wärt kal
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l(\ Climats bestiiss-nbet, dssi trdliqare spär och ivcder.
malm af nphmmtsav. Änd^mäiet ar un icke at wid-
lnsiigt utreda, om oe alla haröra och tälja sin första
börd^af watnets förinenta^ärliga ständiga mmssnmg i
wara haf och siöar, eller af undra orsaker; man wil
häldre wara något npmärksam pä uplanningars sär-.
skilde art och bezmssenbet wid wära Siöar och Hafs-Kuster; tilse huru natnrcn bereder och tildanar öem#
santt undersöka, om icke af 'ceffc rön, tilLandcis Hns-
bä,lnings förkofmn, lnan ma kunna framlägga nägra
upgiftcr och medel, atafwen igcuom konstens ätgard
frmnia nyttiga uplanningar wio Haf ocd Sjöstränder
til Ättr och -marekens ökande i wåva bygder.

Anmarkn. i. Beivis på biffe lotbens fötäi^bringat kuli-
de flcte ansötas; Et och annat »vil man enbast i lorihet an-
märka. At jorb ytan efter hanb, än långsamt nibsitmket, än
å et oå anbra ställen höjer sig, bet bestyrker förutan annat tybe-
ligen, ben mur, fom Rormrena i anbra ioo:be talet m broao
fw.trt öfwer Scotland iftån haf til haf, och hivilken nu måst siar
unber jorb; likalebes ben jorbwall af n mil, fom Hadrian år
123 lät upknjta twärt öfwer Englanb, ifrån A^w^e/til c?^-/-
ifile, htvilken swe^«^ lät upföra af sten, od) Generalen H'.
tius år 430 annil starkare af tegel 12 fot hög: nten fom nu
ock finnes i lorben nibsittnken, htvilket icke kunnat hänba af
fyllning på en mager ocl) föga uvbmkab negb. De få fallabe
«>/<? confulares i Italien utmätcfa äftven be stora förmbringar
betta Lanbets lorbyta od) botn unbergåt. Flamminifka vägen,
fom för iyB6 år feban anlabes tw'tt öf»ver Italien jfvån Rom
til Rimini, har i sonntthet undergådf de befunnerligaste rubnin,
gar. Af ben samma har en be! , emellan Otricoli och 67//?.?/
Nuovo i många fiber legat unber Jorb, och efter någon tit ä-
ter upfommit til de resandes fjenst. (<?)

B- An,
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Anmärkn. 1. lotbbäfningar ars mast orsaken at Hafs-

bofn uplt)ftaé, och af stora högber famt nya Ojar upkomma i
Hafwet. (E-ftee några bagars iMning upkom mib Pteziuolå
natten emellan b. 19 och 20 3eoo 15-38 et berg af 2400 fotshögb, monte M/owo kallabt, famt åtsiillige fiere (b).

Fornåidrens Häfbateknare stamma ock båtufi öfwerens,
af ön Tbera,i /Egeilfla Hafwet, nu 57?77^v?7 kallad, forbom
utkommit genom /Jorbbåfnmg. Delus , Rbodus, Anapbe%
Hahpe,m. f. hafwa lika ursprung. SBrcbeivib Santerm, bot*
jabe ock en ny öo wisa sig up ur hastvet 1727, b. 23 Juaii,
t)»vilfen til»v.»rte alt efter hayb, och »var 1712 reban wib patz
4 mil i omkrets. JEolifka Oarne omkring nebre belen of Ita-
lien hafwa afwen hast lika ursprung, flcre ffife mebcrmalen at
förtiga (O-

(a) Herr Cancellie Rädet 77,.',71e>^ lärda Tal, om Sffiatt«min(?mn»
gen. f. 42 och 43. (b) Herr Chemie Profefl*. 0,-^77.7Bergmans
grundrita ri^ilsta Vcffrifning öfwer Jordklotet, s. 325. (c) /i.^. Rafipe.
De nOviz e mari natis liifulis' z?7,z.13.

§<2.
At med redigbet och ordnillg kunna i'rMsa up<

lanningars art och Watfenhét hos ost i Norden^ ar
det nödigt at siu-ffil' fftteflfäba te »uängn upl<N7ni;;gar,som finnes waxa l7Ul!:nllaaar af p!?s^ 7 fitotåltoehéttmace hastiga wä-cftmma wetrnmöar vo. 7777-- o:l
af wärt Jordklot; samt i s^ a»a' a qra^a 7-7a,
hwilka naturen igenom riifUlsga iin:w7lz.r att d^^c-ligen hos ost bereder och tildanar. De sirra arnes
med ffä! dels för wedcrmalen af den allmänna stora stö-
den, t>els ocl fot lemnmgar afÖster *fio bafs watneis
forna utfiytning någon gäng har i Norden.

Anmatkn. i. 3åmforeö »våra i kring Öster-Sjön be<
lägna
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lägna Lanbstaper och orter, meb anbra länders bessassenhet fil
lorbytau, fågeu, Berg och Lanbstrakningar, få röjer sig alle-
stäbes fpår af watues utfiytning, och at Hafwet en ellet fie-
re gångor af någon hast>g wåiomm »verkan ellet händelse ha-
stigt jcinkt sig och ofvergiswit bes) forna strrmbct och ålsta tå-
maten. 3 Finlanb, hiviikef bels åt omgifwit, belé upsylt af
stora mibsträfm Lanbthögber, Sanbåfar och Berg, få märker
man ccf altib ymn-gf stenras, Jorb och stensqwalp nib i låg-
derna under bessa hogbet*, famt förekomma be altib hopwräkte
utan ordning mast af famma gry 06) lorbblanning, fom be
n-.rmajte bergen och jorbhogbema aro t Men berclnot, om mananser meb et npmårksamt öga ufwen be fanbstrafningar h»vil-
ka omgifwa Botn Hafwet och Finffa Wiken meb bel) närma-
ste ängöer, »'å igenftimeä har på fiere ställen under besse lanbt-
högber, som stryka fram parallelt meb Hafs, Kusterna lydeli,
ga spår af Hasw^s forna Icmnabe str.mber; stenw et ar en fin
sanb upblanbab n»eb smä stenklappur, msttM i fiere asfältnin-
gar til större och minbre aMnb bern emellan, sann siuiles' bes-se grus och stenklappurp str.Jitingar icke allenast af helt annat
ste,,sti!.g, än "or'? och Bergarterne i orten å-v, »fgn ock bestå
de likalom Haft stränder.-es flapput högar a!' tj^iigfalbige far-
siate ste!i ar!-*r i'ötte i kHiuer.ta meb glad.' yta/'åoane fom
be af watt och irag pl 'ga tilmakas.

Amnarkn. 2; Beaktar man behörigen Jorb Hwarswens
beitaf|en|et, sam? B.'rgens stupning och läge t-nber bcjle sirand-
rngqar, 11-r frnia in a^en o.f H-frtefc' st» '.-ider sinnes be aldrig uti
jorden i Horizontele fjtvarf, fåsom b.mningar af ef mafligen
hw.'ne åt aftagaude Sjafé watn/ufa.-' förekomma, i mcstct/bc-
l^' af ivnUat-b» fom ock emot HaféV^ttsternev ta Lanbels horn
stiffer, fom cmbre Hallar och Berg. m.^st i et stn^anbe, stå-
enbc eller perpendiculairt läge. De Petrificatcr man bårfifs i Lan-
bit ofroerPommif, b^å af nögre ft-å <2«c7tt1.17/?., CONCHJE,
camce eller mytuli^kmitttabe til ben så kallade fihdchc ,7^//^/.-

--3l 3 men
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mm desse arv icke eller längre up ifrån Hafwet, ån at cfQcft*
fiod de lått kunnat upwr.ikas; at ej fortiga det i Alswctr me-
fan eller oös. leran ofta flyttar Snackssal as mytuiis flera cl*
nar up iftån b^tlien; åfwen j"om af tipstö, unbcr Kälstorpan,
de fordom ktmnat blifwit insiölgbe.

Amnärkn. 3. Mycket siyrckes benne tancka, om Hafrf
watnefs uifiytninct t ågon gä ig fotbom

(
tima ifrå.t Osteifiön, äf-

wen bdtaf,
t
at Pytbeas, fom 500 år söt,Chnjti sobe!'e watit i

Norben, gjör Thule Balplia til 2. öar. /^a/swlc«s s'ger
Scaadien bestå af 4 Öar, ocl) Anonymus Ravennates >ör'
1000 ar feban talar om en Oö Scan-za l gamja 3cl^ta-lanb.
Den urgamla QLoZrapKiffa Chartan öswer Ostcrsjon hwilkenjvmv.taS i Klostret St Micbele di murano, uti Venedig, och
fom blifwit sösfattab uopå Portugifijka Konungen Alpbonfi /^.
beg Iran as Mnnke!! /1/^^a, hwnken < fm fib »var ben yppersta
c-öoZrapK, stal afwen utfälla Ostetsiöns uttlltnme mycket »tib-
steaftare an ben nu åt; benne best Sanbt-tePning an'es ocl)
förtjenar få mycket större upmätksamhet , som den bfiftvit \kfat*
fab, eftet be anmärkningar som baöe Nils och Anton Zeni>
2ine Venetianffe Ribdetsman, famlabt unber betas i 14 him,
drabe talet gjorde mänga Sjöresor i Norr ©lön, fom och
hivad ben lärda Quirini haft sig bekant om »vårt Hafé läge
vch rymber. Herr Cancellie TRåbit Ferner förmäler i besi
lärba och grunbeliga Tal om Maffiuuir.stningen, at Han fom
en markwärbig fornålberens häfoa lemning, ännu febt benna
Charta i Venedig, gffet all cmlebning hat ock Engianb for,
bom hängt ihop meb Frankrike. Klippornas oftverenS stämmel-
fe Uti låge, hogb och ämnen hela milen pa bäda sidot om<2a-
nalen g'öta bet högst troligt. Qlf et bylikt mebermäle, giswa
öfwen be branta och afbrufne sttänbetne mib tet få Pallabe
Danska ©unbet, all anlebning til at tto, bet genom någon fat,
skilt fiob eller nålbfam ulbrofning af Ostetsiön, »tara Hass-
watn i senare fiber först gjordt sig »v.'g därigenom til Master»

haf-
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Hafwet, men at be förut enbast genom stora och lilla Bälc
haft stt utlopp.

Öm en fåban särskilt fiob , fcbcm warif 6>Z-)^/> eller Den-
calions, bet fan »vara lika mycket? Sannolikare ar, af fådant
h mbt, enär efter wåra albsia Häsbe Sagors imiehåil, hela
Cimbrien, icke långt fot Christi födelse ofwerswämmabes af
»vatn, och hvoilket utjagabe be albita Danmarks Inbyggare
unber namn af Cimbrer och Teulloner til Italien. gjf en så-
ban betydande Ostersiöns änbring, har altsi» et annat kunnat
hända, än at allestäbes »vib Haft Kusterne måste qwarblinvit
och ännu synas lämningar af Hafwcfs forna l;ogb och n^ånga
känningar af bes) förra utrymme.

§- 3-
Af Hafswatnets jordaktiga grmnmel eller

/eHnetti, och bett myckenhet jord, join IPabrflo*
der ariigelt up ifrån Landet nidstöha , si;mt ige-
nom häckat:, alfwar och Floder til Hafwet
nidfora, beredes ständigt i jtörre och mindre
mahn nya nplamnngar där i Finland.

Qlnmåvhx. i. At högberm fltfigétf blottas af r.gn 06) lång-
fan» nebetoorb, samt at »vib snöns affmåffuing om »våren en
myckenhet jorb bonstöl^es och mdsöree igenom backar alfwar
och siober til ftafivet, c-t är allmänt befauf. Ester c esse watu-
bragenfi beffassenhet, m.ingb, långsammare eller hastigare fly-
tande, bottens loshct, lynne och ffaprab så boiistöljes mera el-
ler minbre myckenhet iorb. Alsbr7,bbarnas art, om be biM
af lös mo eller sanb jorb, som lätt genom stares och nibraiar,
bibrager äfiven mer eller minbre bärtil. Håraf berebes 06) til-
banas ftban »vid å och alf mynningar nib åt Hafwet altib be
största och »vibstraktaste uplamiingar. ©en lilia fioben 5/?^

»vid



8
tftib /V^mH^* anses om bygnet nibfora öfwer 56170 c fot
©lam. (") Efter Mansfredis ton och uträkning, borbe ock
Haftvet, i fall best bottn icke å^er tå anbra stallen skulle sjm-.ka,
af filferb jorbfyllning på 348 år höjas ti! s fmu; Hartfwcker ,
som förut öfwer bemi? omstanbighet »vatit upm 'rksam, utmärker,
unber lika hwillor, »vattt bryns upbögning i haf.vet ännu hög*
re och bet til 1 fot för »oo:be år ib), pfofaß »ve.eka astten
ofta och blbraga ej minbre til samma ändamål. I Fahlim
förbe et skyfall år i6s6 innom några timmar bått hiffcligen hö-
aa sl^.og »varp och gjorde »v'g bårigenom. (c) 1740 inf&i ock
»rid Dalby i Warmelanb et sådant ösregn i 8 timmors tid,
at ålssillige högber bleswo lossabe och bor.fotbe, samt hmaraf
en myckenhet mull och grus bortflaoabes af »vatnef. (7/) Scbeu-
tzer i fin Orographia Helvetm har fiere fåbane anmärkningar,
at ej förtiga dtt aswen här i Finland wi efta haft rön barpå.

Anmätlm. 2. Förutan alt detta, ftlles ocf hafwet årli-
gen mycket meb jotb, af bet jord grtimmel och lecliment, fom
hafs »vafnet sielf årligen faller. Hmab nu-ckenhet 'bitit,
Hwalar, piffar, stö.re och minbre Kräk, jämte en mycsenhet
mufjlor, fnäcfor, ffal I'tak och andre oftrocodermata finnes
icke i hafwet; alla reste, be fotwandlas, dö, förstoras 06)
jurrutiia, samt lämna efter sig en ansenlig mängd jord, hwilken
jämte den, fom hafs sältan Wö!ie,r, ti ringa årligen fyller haf-
wet med lorbafcighet, samt »vore den i alla haf utmärkt synbar
for hwarje år, ifall icke stike Hciftbiur, fiskar och kräk, åswen
snille medtaga något bäraf igen, igenom sin föba, och barast
icke Skylpadd.ot ocl) hsftvens otålige skaror af skalkräk af en
flik jorb, bogbe sig stålhus och boningar. I angber emot haf-
wet »vib alf och åmynningar, hwatest af a N)atn hafs »vamet
mast upspädes, och bes; förra lpecissque tyngt) berigcnom något
andras, jå ffer lika fom i dikterade /c>/,^/077^, til största »m-
--mghef, en fällning eller pracipitation af betta jorbachtiga G?-
diaient, äfmen fom ock utforn åt, bet HaftAmvifar, i i)wH*

ka
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ka ofta fiere år i rad en. myckenhet inbrifiven Hafs, Is
gwarstadn7t och upftwlf, för et stekt joibgrummels omniga
pracipitation, snarare lorbfylias och uplandas än annars.

Anmartn. 3. Hwab ben tåntfan angår, at watnet, ef*
ter en och annan båoe be ålbte och nyare Nafurfun zigas me-
ning, bör anses wara i ständigt asiaganbe, samt såldes derasaswen ständigt tilst7rpas nya uplanningar, så mötet benvib fle-
re omständigheter -. som sätta en fft&afl gchning och upgift ännu
i twifwelsmål. Ändamålet ar nu icfe, af ga in utj »vidlyftigt
ulrcbcmde af en tivist, hw<iken ej mmbre °$u*ån il rikes med
så mycken ifwet blifwit btiftvett; ben <om fti för fördomar,
utan mtå ig och kitslig uttydning af Auctores ytttabe fanefar,
och utan mitztag i stuttMet*, af anstäibe ton, mil! fwa sig
tolamod, at närmare jemföra Herr L/^. Sam. 7V77-. Hcurlins
hädades år 1753 unber Herr PRJESIDIS on, utgifne Dis-
quifitio Chemica Hypotbefcos, 7/? 7>77/7^?/?tt^t/c>7^ aquce in
Terram, x\\ib Herr mag. Jac. Hvalftråms, unber Herr Prof.
J-oh. c?«r/c. WaUerii Praelidio i Uplala uigifue 2we Diffeu
i7?i7o«^, quibus 7////77<? qucedam contra transmutationem aques
refelliintur, larer lätt finna, at be ron och försök, fom anfores
til stal af »vatnets formmiTning och fvrwanbling til jorb, hwar-
ksn tilfullo bestyrka betta, ån minbre funna bessa bewis ånnu anses
för oemotsägeliga. Nog är bet bekant, at watn faster sig wid
anbra kroppar, och at wib mebelfalters upkomst, bet med
dem förenas til en fast kropp* Vn bel faltft)ta meb litet inflam-
lnadlw förmår och fammamsia 10 belat watn: Acidum af
lot Spaten fynes ock funna tilmafa fcmb af »vafn. (e) Men
alt bet watn, fom fammanfogas meb anbra kroppar til et fo-
lid fast ämne, beftpefé nplöfes wib anbra tiffäflen åter, til watn
igen. Margrafs anftälfe försök iet Deftillations kärill med
wibfogab och sammansmält Alembique, tyckes wara bet måst
befybanbe »vebermäle af watnets fonvallbling til jotb: Men Herr
Direäeuren//. TTie^H. Scbeffer har ju äftven i et fammanfaft

B circu-s
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circulations färil af glas, deftileradt fram och tilbakå rent
snöwatn, i et helt års fib, man at röna eller erfara en sådan
watnets forwandlmg til jorb. (f)

Den som Qieniico unbersökt ragnwafnets bessassenbct,som fallit efter stark toreka om sommaren, och sebt ben mycken-
het jorb, hwilket enbast igenom uidunstning jämte »vatnaffiga
äligor i luften upstia.it, ben twistar ock icle bärom, at under
fiere uprepade deftillationer, jorb ocb jorbaftiga ämnen funna
jemte »vamångorna ga öfwer i Alenibiqueii, famt hwilken ef*
ter hand sedan afiskiljeré ifrån watttet och utgiör bet jorbaktiga
ämne, hwartil man föregiswer »vatnet forwcmdlas.

ffl) Havnburger Magazin Ht. (b) Aé>a Lipfkntia för ar I?4Y. p-
£93. (>) a?dft. /'«?ta///i SPefiinFanöe om Walnminffningen P7>Z. 179.
(ii) Smensta SSctr. Acad. Handl. för ar 1747. (e ) Sm. Wrtl. Acad.
H.iudl. för ar 1771 C/) Setta Hc^r Nil(.-Ä. 7>'<7/tt^/^« markwärdign
försök, med mänga fiere. larcr med ecr första blifwa alimant bitätii, nar
bcmälte Diredtéiirs Manufcripter i t'Xs,criiuc,n^l Chehricitf, igenom Herr
Chern. Prof. Thorbem Fc^/«a/« wäroa omsorg, nu irntMi tort tnuiias
pn Trycket.

§- 4-

Drif-is t hafi.vet, ftöaii och tvåa, iemte owan-
lfga Hassfioder/ bidraga tilsiilligt tit Hafwets up«
landning.

Amnärkn. i. 2lf sivall och »våg i hasivet, jemte hafs-
tvatnets ftob och brif-iftfl ansenligen mycket bi.råga til uplan^
ningar, därpå kunde fiere biwit ansöras. Huru storm i lMwel på
grundare ställen »vräker ihop nya grund, hafs-refiar och scmb»
banckat är allmänt bekant. Hivad Herr Cbarlevoix anför
om fanbbanckarne wib Terre neuve wisctr nog, huru beste saub-
reflar, ån en tib synes wara stänbige, än flyffa be rum, än
uofomma albeles nya, än och sörswmna be albeles?. (a) £>n
Okney »var forbom i fara för fioben Rotber: men mnom 60

är
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är uplanbades ben anscenligen genom fiffoifel af Ebb och fieb.
Mukwärbiga ketåtUlftt bax man och mn de sa kalla'e B.ogas,
eller ständigt söränberliga fanCrcfiar tvib Nilfixommens lm,u<
»ting, äswen fom i »rår Finffe siurgatb, åt Kjökar tracten i
Finland ci fins brist pä dylike wedermälen. I Kimito st./iq.rb
ock) /^7/> Capell, är ock en bekant fak, at ben otvaniign Hass,
fbb, som »vib stark storm injöll härstäbcs ben 25 Oftobr.
17C2, och hwilken stoo mera ån 8 fot högt öswer Hats wam-
brynets »vanliga mebelhögb. ben hopivtäkte icke aS&iaft en
hop nya Sanbreflar, samt f7>lde en hop Ibglon ocl) ft a Sund
meb jorb gräs och fanb, lttan ock und.t be 30 timmar ben pä-
stob, lemnabe ben pä många ställen, ocl) låagf up på lanbet
märken efter fig, såsom af en ny strandrygg.

Amttärfu. 2. Den Krmgdrifwanbe Hafs Isen gjöt män-
ga rubbningar. Nät ben briswes i storm emot grunb, fanD-banckar. stenar m. m. Har ben en grufwelig stprcfa, at fasta
öfwer äiiba, af föra bort grtmb och bankar, och at up»vr<3fa
dem på andra ställen. En fpitfig sten 8 til 10 fot hög och 9tjock, fom enbast fornt legat i fot öfwer watnet, har utan för
67?/7//a/'/ Sokn, wib en Hafs,lsgång blifwit flyttab uppå
förra laiibet, famt meb fmärre stenar få unbetstobb, at en fatl
kunnat krypa bärtmbcr. (^) §ix 1760 mälftabe btifis i Haf-
wet en stor sten i Wafa -Hamn, sa at en annan fiba wåv.bet
up än förut. Stenens storlek öfwer »vafnet »var imelJan 30od) 42 eubique alnar, och bet) djup unbet watnet 4 fot, samt
i bet nätmalte af lika innehåll, fom öfwer watnet. (^/) Når
wib Hafs .Sxiisterne stranb isen botn frufer, få lofter den en
myckenhet jorb, fatib och stenar meb sig, hwilka bortstäpcts fil
roibt afiägna orter, efter ben fofa, dit be af wäder, fmal! ochwåg drifwes. I Finska sfären har ci mindre Herr PRESES
än den pä naturens »verkningar upm rf samma Herr ProbienAhrah. Mjödb i /V^« på åtskilliga stallen märkt och östver-kommit, ej allenast en myckenhet kalckachfig sandsi.ffer, utan

B 2ock
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ock stora stycken ocl) stenfiifot af lerhalfige kalkfiofser med petrisscz.
tet uti, hivilfa alla tybeligen tälja fin börb ifrån (Dlanb, Got-
lanb» och Oesel, son af Hctfs,drif is blifwit qwarlemnabe än
$>å stenar, grunb och fanbrefiar i »vår stårgårb, än finner man
dem ock iemte Haft-Isen »vara indrifwne i fntala funb od)
grunba Hafs^inwikar. Den myckenhet af spis arter, htvil-
ka i Nagu och Korpo ffårgårb förekomma, äro icke ellet alfa
af Finlands egen stenaswel, utan består »nästa belen, af Löst-
geschiebe, hivilka ifrån anbra afllagne orter med Hafö^ö
hit blifwit inflyttabe.

(a) Tom. V. pag. 71, (i<) Maillet Dcfcript. 6e t,, Egypte,
p. pag. 113. (5) Herr Prof. Bergman, loco citato p. 349. (ii^)
Dir Runebergs wackra Afhandliug. ©e Sw. V^'ett. Acad- Jgnmtjl, för sr
,765 och 1769 aS- «£3-

§-5.

Finlands kalla Climate, som förorsakar is och
djup kala i jorden, samt hwaraf lorden utwidgas,
spranges och rubbas hwarje höst, som ock under up-
siö, jordstorpan wid Hafsstranderne, nar Isen botn-
frusit, ofta uplyftes, det bidrager ej ringa til up°
lanningar hos ost.

Slnmåtrn. i. När en cubik tum watn frusit fil is, har
«n kraft, at ufwidga stg meb 27720 Lifpis tyngb. l^) Hwad
unber är bä om stora stenar, fom ligga på löt fiöboin, od)
stora t)ut, hroilfaé grimdwalet icke äro nog bjupa, lyftas upp
af k dan? lotbattetne fupa met eller minbre »vatn i ftg; We-
fan, a\åt eller Pösletan albramäst, hwilken tager inemot 4
gångor så mycket watn til sig, fom ben »väger; lorbarferne
öro ock ofta körfelwis inblandade om hwaranbra, åtminstone 0*
lika mättade af watn; ät bet då icke lätt begripeligf och fybligf,
at kålan, fom spänner jotbfwålan, olika bryter beu, uplyfter

träd,
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trädrötter och stenar, gi,ör fiåktals ttphognmgas; och lägger
grunb til lustvin*. Haf och Sjöstränber, i fynnerhef af lösare
botn uplyftes ock haraf årligen; Ty så snart fiarbar och fioarfilfrusit, äro be »vib stronberna hopivntne meb kålan; Om ttptjo
tilstöter; Smält fnöwafn stannar uppå isen om »våren, od) får
någon gemenskap med watnet därunder, eller det genom kallfåg
ökes,få tlvingas ifen med ansenlig styrka at uplyfta sig, hwac-
wid äftven den närmaste kanten af kjälstorpan uphöses. Uti det
härwib blifna forna rum inrusar watn blanbat meb iorb,åf/a,
fanb od) andra ämnen, hwarigcnom ben upbrufne kanten ui>
derbäbdas, och står fölachteligen högre, fedan ifen bortfmä!f7

Amnätkn. 2. Huru färstilfe lordhwarf af ålssillige slags
forbarter makiigen af naturen estet hand tiibanaé, betuti gifwa
besse rön oche

Phoenomer mocken uplysning. Jag anforer til
upbaganbe haraf Herr DireEleuren Runebergs fölsanbe artiga
och märkwärdiga anmäcknmgar. " lorbhivarftven kunna på"^
twanne fatt til fit ursprung fotklaraé: först nät kälfforpan wib"
stranberne uplyftes och något af siöbotns jorbenasfföljes : feban "nät årliga rågnwatnet bragit fanb, lem eller mo neb meb sig"
genom forb.fwålen, och lemnat fwatttmllan qwar i bagen, få»"
fom mera porös, pcvcmbe och lätt. Til af förklara uprmnel-"
fen til be strata , som ligga blupare neb i jorden, får jag an< "lebning af ben betraktelse sag g orbt om be unbcrwrbisie waf-"
nené 'opp och besiaffenhef. Ef unber^orcistt »vafn löper en"
fib -.å äref stam, och en cmnan fib är ådem jörtotkab: i få<"
dan hänbelse kunna årliga Sedimenter äga tum. Et annat"
unberjorbistt »vatten, fom fyller en stor håla och har fit utlopp"
högt up tå hanne, deponerar ständigt zå hålans botten bet"
grummel, fom watnet föxbt meb sig. Et »vatten, fom rinner"
genom förmultnabe ©nick-hnv.rf och frifbcrg, föret meb sig"
dessa fofllliers finaste belar, och deponerar bern unber må*"
gen bärifrån, hälst på såbane ställen, bar abern ufbreber sig"
uti en störce /V«/ och kommer i minbre rörelse. Et tvätten"

V 3 löper
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"lö^er igenom et streck Myr>m?lm, od) färgar lamt magneti-
"serar ben jorb bet wibare silar sig igenom. Et »vallen rinner
"igenom en brun sorl), od) lemnar på et annat ställe et brunt
"fediment as sig o. s. w. llnder alt dett>'., och mebatt wat»
"tiet i några loc,c> år tiplöst .ad) sör7t meb sig från ev.a stället
"til det andra cm en, än någon ctutan jorbart, haswct några
"ådror blifwit tilstoppabe andre däremot utrymde och af nyo
"tilkomne: stundom haftva också hmmfwen blistvit igenom jtrb-
storpans twswttiing eller försänkning, brutne, stufwade och i
"hwarjchanba direcYioner omstjälpte." {b)

(<?) "tentamina rlorcntin. Pars I. pag. 135. (bj £iveilfra Wtt,
„^cad. Haiidl. for är i/b^. pag. 191.

§. 6.

Wisie staas waxter,Hass och Sjögräs,fissewew
ken och fordanminaar basP inwikar och sund, sramja
och öka i Finland uplamtiugar.

2tnmåtfit. 2. fflåt uti $aft -Sund och Inwikat, ufstäl-
les siste bragder för mjerdor och til katiser, så stannar all den
botn asta, fom af swall bå) wåg efter hanb framstöljes emot
besse förbåtimiiigar; be utbognaber, som af nebftnkt granris,
björk och al^ris, uti desse fiffelagen tilrcbes, för at inlocka lek-
sist, bibraga an mera til en stil jorbsamling i grunda l)aft in-
wikar; och ju fiskrikare sådane sund, ivifar och fiskelägen äro,
del) mera inrättas och utlägges i dem ärbgen fådane sistebrag-
der til ganska stor myckenhet, och följakteligen upgrundas äfwen
häraf alfid fnarare och mast alla de bsta och mbragtigaste fiske-
lägen, emeban folket af en öswerbristven mt, fafiar meb hwar-
andra at i dem utställa förenämnde siste bragder och fördämningar.

7inmåvft\. 2. lemfe de!)e omständighefet, fom hos ost få-
lebet »verka uplanningar, få främjas famma andamål ci min-
dre af naturen sielsmant,i sakta mak igenom missa kärr, Sjö och

Hafs*
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Hafswattcrs frodiga och siynbsamma »växt. Harmcb tilgar så^
lebes. I grunba H'ifs»vtfar och fiärbar, hroarest här och bär
i början sinnes några »vatmväxfer, såsom på bjup i siöar, Ra-
mmculus, Aquatilis, Abborgraset; Potamogeton", /'e?^^-
via, Mörtgräset, Nympbwa l'7åcEblaben samt Säf.iV/^i/^---och Anmdo~~l\bwasteit, omkring bcf?e ökes först mulleii af beras
egen forna, samt cfier hanb än mera af ben bofnasja, som un-
ber bet »vågen brifwcs af od) ann, fil dem sramssöljer; öt dcf,
en H,tssw,k. hivaicst bom gemenligcn frodigt är öfivenvaxf ed)'
betakt af 7^/c^, Houter eller »7» kallad Hafs-tmtg, ffer benne
jordsamling r.nnu bls? snarare. Igenom alt betta öka od) ut-
»vibga sig arligcn oes;e wätter, synnerhet tvasstit, hivilfen.ii fk*.
ta arens-sttän hwar höst nibfiunfa til botn, samt äga be ännu
seban as natureli ben förmåga, at af hwarie led eller geniculus:
året b irpå frambringas nya fjåfttl^ betta giftver efter hand
nya anlebningat vi uplandningar, Vlan får feban inijom få ar
fe här och bät större och minbre Sas ock Hwasslwlmarpåbem,
hwilka »våra Finnar falla, Rahila känstt; Estet i.ågon tid
t)op»våra fla*e af dem, och o...siber utgöra be »viblyftiga lorb-
builkar i Hafswikar samt minbre fiärbar, hwilka omfiber binba
sig i ho>. mcb bet fasta Lanbet, famt öka b:f? »vibbet och tym-
ber. Eå l nge bcl;e upfanbningat ännu sia under wctten, »vä-
xer ra dem äftven a^idre »vettet, såsom /v/?^^/'^,
f/77/, Iris. Swards>gräset, Butomus, Ci-cåcitjan, Alijhia,
F*.^^^-/^ \a ock in »värt, nog ofta ben söca ft-ga Cicuta,
Sprängörten, jämte Triglocbin,od) Frdken Fqaifetmn ,\a\\\K
längre ut, Sås och Nlassen, Hwilka reban lämna LandtmaN/i
fynnerhet be /enore »väcterne' för Kor och Bostap ef tämmeli-
gcn gobt @)o*fober.

_o._n få snart detze uplanningav blifwa mera wattufvia,
sialla si.q f.arr..rt.ma i ftodwätte tinwor, til dej) Alopecurus ,
Kafie- gräset tar wid. Enär nplannmgcn blifwlt ännu me-
ra jovtfa-t och torr, antingen igenom uldMmg eller torra som-rar.
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rar, då bör Starren ut, des? tusnnor förfalla efter hand fil lös
mylla, ywarutl den stora Ängs-77^/// strart ur tilicbs at sa
sig od) at i wäxt filtag». 3is benne w.xt bi7fwa be förre tuff
»vorne än mera påötte, emeban den äftven fom Starren fram-
»våxer i fuftvor, hwilka bock unber ängens tillagande å.ber me*
ra fammanbinba sig til jämn och stat hårbwall.

Anmärkn. 2. Förmon af desie uplandningar, är fa myc,
ket mera för »tara £anbtmän ganstct bettjbanbe, som med tin-
ga möda ängsmarker pä betta sätt kunna ökas. Hafs uplan-
ningar »växa äfwen en lång f«b få mycket mera ganska frobigf,som be månaa flagg Fuci, 67^-<? cch Ceratophylli, samt an*
dra slags Sjö-tvättet-, hwilka unber uplaitdmngeit i jorden
blifwit itiblanbabe, nog tiftat sådan Ängsmarker meb must cd)
fetma, Twenne omständigheter har jag bock märckf nog för-
ringa betas märbe, i.:o at de en tid bort åt befwäras af dom,
sälta, hwilken i torra år, »vittrat, fom rimfrost ur jorden, 2-0
öfwerswämmas be ock ofta, i synnerhet om »våren af Salthafs
xvflttcits inflödande: men betze ölägenheter kunna lått före! om-
mas, bels igenom nöbigt bikanbe, bels ech at sadane uplandi
vingar något upplöies, at de utställes för luff, »vatten, od)
köldens smskisten, hivaraf botnfältan efter hand difllperas od)
asstiljes. Hr belägenheten sådan, at be om »våren kunna stäl-
lat ellet' dränkas fiere gångor på en kort tid unber »våhrwaften,
fotn af fnö och bäckars fiöbanbe tilkymmit, blifwa de få mycketsnarare af meb denna olägenhet.

§' 7-
Uplandningar beredes npp t 2antct, nar äar och

bäckar ändra sitt lopp, rasa ned, eller dä igenom utdik-
ning och utpumpning, watten ifrån kärr och siöar afledes ocl) ntdrifwes.

Anmärkn. i. 2li ålfmax och bäckar ofta ändra flt lopp,
samt
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famt lämna spår efter ftg af förd och watfuflyftnmgar, derpa
fela hwarken Ut, ettet Inrikes några bemiS;än belar en alf od)
bäck fitt »vatten åt anbra kanter än förut; unber owanlig wåx*
flod öfwertwämmas et ställe samt tå et annat lentnaé ofta he-
la Lanbstycken uplanbabe; unberstundom ät ock zotdman såban,
at watnet söker sig lönliga unberjorbiska gångar, hwcmgcnom
def) frarfiytanbe rå et ställe fafnaö^raen på et annat ofötmo-
deligen töjet sig och ftamkommer. Zln c?/??//^ , Norrige stårsig 1344. tieb i lorden, oct) förswann några dagar: men fram-bröt feban med 'åb^n håffighet, at den fyllde nårbggcwde bal
meb iord od) sten, stoppade fitt lopp och gwrbe en bämning,
hivilken omsider fönberbrast, famt utom några Kyrkor öbelabe
och forbranffé 48 55onöeg5rbat meb 250 Personer. (<?) Ige-
nom bet, at af oförmobelig stogselb et kärr od) en masia, »vid
Iharis by i Kangafala Cockn od) Björneborgs Län, igenom-
brnnbcé od) urfpttabeS, framlebbe watnet sig bärigenom en ni)
wäg til Pdlkdne Sokns ocb Tavaftehus Läns siöar samt ut-
torkabe hwigenom albeles 5,7^/7? förf? : bmaraf ordwråkt ännu
ar a inint i Lanbet. Ilke Iharin 2\ofki, s^??^ saatti rvat-
waisexi. Alla öjtverbyggare, habe af benne maftnlötmitig en
anfccnlig formon af nya Harliga uplanbningat. (7) Då Tor-
ved Stab 164.0 anlades, »vat ben en ö . rå alla sidor omgifven af
älstven, famt kunbe stora Fartyg gå åtskiljes bät nära Infil; nu
mera ligget Staben rå en Half o, feban alsbräbbarne något
ticbrafat, »dmt af »vårflober en myckenhet bofiMa blifwit neb*
flåpab. För si-ke uplattdningar af älstvat och bäckar »vib haf-
wet, har ock HudviksvaU innom s8år bHfwit flpttab 442 fam-
nar ifrån Hafwets stranb. Pitheå i mil efter 4? åt,
Lubleä 1 eft^r 2z, (<-) Gamla Ladeså 4, famt Weflervik 2
mil. (^)

Anmärkn. 2. Förutan detta funna små Insiöar, »vid,
loftiga Flymas)ar od) Kärr, igenom en djupare dikning, lätt
författas i stånd, at uplandas til hårdwall cd) bördig mark.

C I h*.
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Köjterbetn och ffcreftabes i Finland,finnes alt för mänga »vedennalen derp3.
En tilfållig omständighet, hwarigenom siöar uttorka» och uplandas ar afwen
den,nar watudragen afnågon händelse eller igenom mcnnisijo åtgärd blifwa
ntwidgade och rymligare, sa at watnet ofta i hast af dem utströmmar. Hwad
i denna omständighet för någraär tilbala hände i Jlomknts^om ntiFinstaliÄl^-len, med en Insiö flyttning ifrän det ena stället til et <nmat, ar sä allmänt be-

kant, at tet ej behofiwr widlnftigt utredande eller anförande. Huruledes i
HoUand och Utrikes, än igenom wäoer, än och häsiwindar fTerc stora Pump-
werk &rtf»*s til watncts urtappande aflnsiöar och Fclrr, ar äswcn en allmänt
kunnig sak. Den afFinstabl:öhalln!nge!N!N)ckel förtjänteHerr«2rnnßiddarenocl)
Xandshöftingeu U. H. Boije, uttorkade ock för några ar feban wid HatanpH
Gärd i Mesinby ©okn, en hel Insiö, puskalammi kallad, genom crpump-
werk, som drefs nxfber, och hroillet efter ten snälla Herr Direä. gfansfons
inrättning med 7 stycken Pumpar utöste watnet afdenneInsiö,samt nyttjades
den i början til en Linröts dam; men ar nu mera mast aldcles torr och up-
blandad.

c«7 Herr Prof. Th. ö«'L?na» loco cit. p. 343. (b) Herr Prof. c?<?l7a'^
PhySco-Occonoiiiista bestrifning öfwer Blltnci,nc!l>. (c) Herr Prof. Anders
i7e//?,^ i Sw. Wet. Acad. Handla for ar 1743, (d) Herr Cane. Rådet v.Da-
i«7^ Swea Rites Historia/

§. 8.
Igenom strömrensningar, ocl. watudragms utwidaande kan i

synnerhet i Finland Landets hushållning up^elpas famfb«f} mimga
käir uptorfas ocb brtngaö til nplanning.

Anm. r. 9(t tn.t-pc. anföra wedermalenoch dewis, detkan jagmed sa myc<
ket större stal undgå, som nu redan uppä Trycket finnes och med detförsta ut-
féttlttfer Herr Phil. _gn... GuflafN, Minans larlx. ocl. grundeliga Oecouomi.
eka afhandling, om strömrensningarnas nytta cch nadwändighct i Fin-
land, samt h.vad stora förmoncr Landet redan rönt til allman fagnad, af de
anstalter som afwar Nådiga HuldaOfwerhcc Wif-.it widtagnc ti. befräm-
jande afen sa högstnytlig och dräpelig bushalls anstalt;den som.halst har nå-
gon knnstap oro sölgderna af mara roänafalbiga F-tvrS intorkning pä Clima*
tet, och des; lindring, samt infor huru slike iipli.t_buii.gar kunna lätt gift-ylsnar och saker anledning til otaliga nya upodlingar i Landet, den kan ock intet
annat, än gf hjcrtat la>!gta och dnsta fortsättandet af Backars och Strbmars

uprensuing i wär tara fosierhygd, Sinlan.».
G. A. A.
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