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Inledning.

■f ratt wara unberräftab om wafnefs bestaffenhet uti
!^!^!^!^^ ef Lanb, bet är sä mycket nöbicjare, fom »vatnet är
!^!^!^!^W menniffjors od) biutent allmännaste läffedryck; här*!^!^!^!^W af hämta be sit lif och hälsa. eDe fpäbaste wäx-

fet, be pratigaste örter, be största och nsiigaste
!^!^!^!^W trän fuga igenom wafnefs tilhjelp ur forbenes rika
ssote all must och näring Af »v tn blifroa bergen brWge pel
Metaller och Malm - arter. I wafnefs boningor fuines bet om*
nigaste förråb pä all flaat siff; i betz ljumma awalm hmälfwa
sig lifa lått be största hwalar fom ben minsta loja.

Intet stånd, ingen ålder, ingen näring fan umbära wat-
nets nytta.

Ej unbet då, at i hebenhos fiere folkflag med guba heber
reban mördat detta Element, och cmlebf det »vara all tinat ur-
qtvåde och uphof i »verlben. Ei under at i Mythologien och
hos sornålbetns staidec, man ofta igenfinner widlyftiga ätteläng-
der på en hop fmå gudar, »än ocb wålar fom ituUe bodt i
watn; samt fants ben tiden knapt någon källa, fiod eller fio,som
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som de icke frobbe wara upf Ibe af Naijader, Nereider, Atn<
phither, Syringxer och Hyader,

Sedan bliiwyec och olam oghets mörckref, igenom Wct-
fensta/ctiias bus ll,ckeligen bbttvit sting cibt; sörwnlas »vå' syn
nu mera iefe igenom mjj;:ag as gåjivan och g^fwaren; I ,war
brop.a tvatn sViu ur ordenen 7blir sramspruicr. igenkänna »vi
fast mera be tijbeligaste står af Skaparens egen höga wishef,
magt och gobhef. 3Bi rönc och erfare, at ju nogate »vi gran*
ste naturen, ju mera »vi bemöda > si at ja ftmba och förnuftiga
begrep om betz foster; i be§ större mon funna wi ock lämpa
bern til »var nytta; »vårt sötsånb upfplleö härigenom med nytt
ljus, iftå den ena flatheten til oen anbta, om bens högstbe-
fllttna »vare fe och MfljefJat , hwilken berebt bergen til mödrar
for styatne, och befilt stela klippor utgjuta ymnigt tvatn, at
jorben icke må^te sucka i brist af »välsignelse.

Detze fa fibot I'nnel'å'ia et liiet Fötfök i El^clroloZien,
om trckpruuget af be största wcttudrag i mitt K. Fosterland,
Fullas.Finner min (55 Lä«are något hår inferj&f, fom kunde fot,
nöja best meftgitighet, bör iag^ statta mig lycklig, fom på nå-
got fatt kunnat tjena b:t allmänna i en få nyttig fom nobwän-
big sak, ehuru jag getna »vibgät at ämnets wigt och wrbe,
fordrade större upmärksamhet och mognare fmlle at fullständcli-
gen tiffora det; 7wied!ettid fan detta gifiva anledning fil störreoch »vidare eftertänka i denne faf.

§. i.
I ymnig filgång på watn, är »vår kära Fosterbygd, §in*

land filbelt rifa häfwor.
Hela mått Lanb omgifveé på wästra siban af be Hafs-imvifar, som Osterfiön gör bels inåt Norrbom, fom forbom het-

te Dumbers hal; bels ock af ben så f-Oilobe Fimviken, hwil-ken i wara älbsta Sagor, namnes for Balagårds hafwef.tylan kunbe wib sorsta utsigten af dennaFml.nds belägen-
§et, lått falla på den tanckcm, fom sttille mått, med Floder,

A 2 Sfröm-
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Strömmar, Alfwar och Siöar igenomssutpa Land, hufwudss-
ligen hämta sitt watn ifrån btft b.igge stora och »vidsitälfa
hafmvikar.

<2Ö.»ra snö betäeffa siäll, »våra stora landtryggar ock) mitt
sir.'kta bergssträckningar, emot hwilka »vafnaftiga å'gor dr^f-
was dels af »väber, dels derigenom, at de nalkas dcsia stora
kroppar, i fölgd af den allmanna Attraclions kraften, och fe*
dan hoppacfabe nidfalla i regn; deras framleda fast mera wåm
»tåliga fälifptang och många watubrag filt ut-prung.

Efter Mariottes rön i Paris, få ät befant, at i fatt af
alt »vatti som regnar öfmet åtef, 4 ajbrages fom bortgår i bun-
ster och 4 bel för wätfet och bjurs feba, sa kan bock ben ös-
riga 4 belett nog racka til för källor och fioders underhållan-de. (*}

Här i Åbo faller lika mycket regnwatn som i Edenburg, ocl>
det öfwer 20 och 4 tum, eller något meta än en Swenst aln.
I Torneå och Kiemi Lappmarek lom dels

t
gräntfar, belé hö-->

rer til Ftnlattd, bet sinnes »våra största siäll; ber ät ock dm
ymnigaste tilgång på Mlor, Backar och anbra watubrag; t,
från hwilka 4s stycken å.it

eoch älfwar efter en och annan för-
ening, feban mastedels uttömma sig i Botn-haftvet, än ock i
tVåstra, ettet bet fä fattabe hwtta hafwer.

(*) Demict omständighet bestyreker T^^T-iotte, i synner^t igenomföljande anmärkning. Om Seine- strömmen ar Zekant at den trt& affmä backar och Zar som dit nidfön, watn, utgör 52 mil. (Jfter anstaltsförstk har finn fimmt och mialnat, at ttf^l en få stor LandVrä?ninq ar^Ugen i Fnncknke mdfallcr 71410000000 cubik fot watn; men widPoat,Roijal sant han årligen nidssyta 105.120000000 cubik fot watN'hwilket sZledes intet anm, utgjör en siette del af det watn som va tt hälftK.- igenom sno och regn af luften, pH förenämde rymd, nidkommer.
§- 2.

Seve Bergen som med med sin höga köl och fiåU*tmfilja Swe-rtZe ifrån Nortile, deras nedersta udd och anda
sträcker
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sträcker sig aff til Utsjoki By i TorneS Lappmark, och der-
ifrån belar de» igenom en lång siäll och bcrgsträcknmg,, Östen
botit ifrån N?after Nottlaud, famt fortsattes »vidare igenom
en ny ganöfbcgb, hmilfen t Nord>Ost Ifcr hwia hafwef ocb
ity%lant> f'Mt Kiemi Lappmark ifrån (^ajana L. n.

©eruppå »vibfager en Bergstr7ckning och Lanbthogb stm
går ifrån Norban (göber ut, åv.ba fil bönan af Bavolax, hwar-
på Den igenom Carelen, ofivet om Tawasiland och Norm
delen af Björneborgs Lan gör en krökinng at N)äster och stil-
lar sig wio Tawast-Byto ffogen igenom Ikalis ©ofn emellan
Saflmola och Chriftina &tab.

Hela Ostetdotns »vidstrkkfa Landffap med KiemiLapp-
mark; och Cajana Län är fåiebet hel och hållen mnom bestå
Lanbthögbet och haf innesluten, cfwen tom ben ösriga delen afKstetbotn, hwilkens sträckning följet Botnhasivefs stränder, är
Mäster om denne nyj)nämda Lanbtngg belcgen. Sflla Oster-
bbtnt stora watn, djupa älftvtir och sttömmar i Kiemi och
Uhleå, (5) famt de§ minbre watubrag, som ifrån benna sto*
va Lanbfrygg på flere fått, twers före fil Botnhaswet nilfufa,
de åro faleves Osterbofns egne, både i anfeenbe fil ursprungs
ifrån Men och Lanbchogberne, som ock i hänseenbe til deras
granfor, ("om sluta sig i botnhaswet.

(") S&nitan bet Kiemi afwen famfrtt watn uppe ifrån Lappmarken"
tt>ib Kittis och Koiianierni igenom Juttifen samt Malajerfvi och Ruova-"
niemi, sä har det vä sict masta watn ifrän den upp i Sanbchfrgbeit be-"
lagna stora sibn Xemljerfvi och Kitkajerfvi kallade. Emellan icicmi-och "Jjo älfförekomma afwen nägre w,-?tnd!ag' men be arv af kortare sträck'-"
ning ifrån Landtryggen, fann leta sitt watn mast ifrån siöarne Simo-"
>erfvi 06) KytifijerfvL Til Ijoftrom nidsiytcr ymnigt watn iftan £anbt="
llögderne öfwer om Xus7>mo Sokn, förbi Pudasjerfvi tit Ijo Sokn. 4l\u"
tm mä,igfalt widstrackiare aro dc" watndragen, som förekomma t,pp i"
Landthögdema öfwer Cajana Stad, såsom Kiafldojerfvi och Rißijerfvi"
Nordan til, samt BotKnnic> fi&awie emot Nordwast, fraiiWa förena sig"
lneb be förra wid cuznn» Stad och der nidfhua i ÜbleK Trast, samt,"
»iöave igenom älfwei, iti'b til UKI« Stad och Hafwef,

21 3 "As
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"Af de minbre watndragen i Osterbotn, b^r atmtitrfaS Bikajokl,

"Pyhäjoki, Kalajoki, I^i«ckica, c?a,!,incl. oe!) '^'vCailrbv p^ciri^uro,
"Stor-cch Lill-Kyro aarne, famf Umola a, hwilken igenom Kurika,
"Kauhajoki och Öliennarks Capell wld Cftriftina Stad sig t hafwet llt-
" tömmer.

"Desie alle nidftyta mast på twaran iftan uaimasie Lanbthögder til
"hafwet.

§- 3-

Widare delar sig i Finland denne Fjällrygg af 3eve ber-
gen på Östra sidan eller emot Ryssland i åtmujiere mmbre
sidogrenar, hwilka ifrån högsta Beigsträckningen, ån fom twär
grenar, ån ock på annat sätt ftamstrrka genom Lanbct och til-
sinnmans utgöra 4 fil s fststilta Lanbfhogbet.

Den första iliber Savolax ifrån Cajana Län; ben an*
dra Carelen ifråa 3avulax; ben tredje som mast går ifrån
Norr fil Söbct afstiber mästabelen Tarvaftland ifnw Savo-
lax och ö.stven något Carelen, ben sietde gät ifrån Astcrbot-
niska stöta Lanbtt>!ggen först i Öster in åt Tmvastlanb, och
bsivet* om Laukas Dokn, »vänber ben sig i Sydost, samt fort*
fåfter feban fin ko'a »vibare genom Sobet åt Sybwäst, och
ör benna mast en stiljegränts emellan Björneborgs Län och
Tawastland. Med ben femte slutar sig De§e mmbre sibogte-
nar ai ben stora Leve L nbttyggen, meb en liten sträckning
ifrån Oslet til 9EB4ster, af fmå Lanbtbögbet och sammanhän-
ganbe Berg, fom skiljer Tawastehus Län ifrån Nyland, och
hwatest efter mycket afplaftanbe emot Finffa Halstviken i Å-
bo-och Nolanbs Lut, meb fmå högoer och enstaka Berg bet
öfriga af Landet stufar sig.

De fötnamsta och största Sjöar, Strömmar och Watu-
brag i Fimanb förekomma i lägtemi af be§e LanbttDggar. I-
från fiallryggarnl' ocb be bögdn* i Torneå och Kiemi Lapp-
mark, famlat lotne°t och Kiemi alf meb be fiere stora watu-
brag emellan Torneå och Uhleå Stab, sitt ymniga watn.

I 52.
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«5 Cajana Län nidfiyfer et wafudrag til wäster åt Uh-

lea Ttäst; et annat ti! Öster åt hwita haswet tch Roffa <gta«
den Kiemi; och dchnlom än et watudtag til Idenfalmi ochPielisjerfvi ©ofimt meb åtskilliga Strömmat cd) Sfijroar til
Savolax och Carelen åt ben stora Sjön ©aimen, htvilken i-
fran Norr til Sober fom et litet haf af 40 mils längb, stry-
ker igenom en bel af Savolax och m.Pa belen Carelen, til
de!) igenom Floben Wuoxen wib Imatra ©tömfall, ben stör-
ter stg, under et häftigt btufcmbe i Ladoga Sjön, och Üban
igenom SchlouiTelbourgs Fotstat framflyter til Pettersburg
och bår utgjuter fit »vatn i Finsta tviken.

Denne nnberrattelse om Lanbtryggarnes beskaffenhet, grunbar sig bels
på bet, fom i ben är »747 öfwer Swea och Götha Rike famt Finland
utkomne Lanbt- Chartari anteknabt siuneé; dels ock bar jag fäbt nägon
närmare uplyfning om bern, af de Speciele Chartor öfwer Finlanb, hwil-
ka belé Herr Generalen och Grefwen AUGUST EHRENSFÅRD
Herr Prxies höggunstigt mebbelt, belé ock af ben samling af nnberrZttel«ser om lanbets c^eooch HydrograpMe, fom Herr Pra:fes dels i anledning
af egen, bels af anbra kunnige Mans anmärkningar, om denne del «fFinska Hiftorien, nu age»

§"4.

Det wibfbelägna lanbef Carelen har innom sine Landt,
högder äsiven en myckenhet

etvattubtacj, Trast och S öat. Det
gtånffat' Öster ut til Sjön Cnega och Floben Pinnasjoki,
som faller i -Htvita Hafwet. Södet ut til Fmsta hctfswiken
och Sjön Ladoga genom Floderne Sveri och Nieva; och 2Öä»
ster ut emottager genom Kvmene Flod Pejenda? Slön. In-
nom detta land finnes 10 å ,2 stora Insiöar af fjere mils längd,
ibland hmilfa pielizjertvi Sjön är märkivarbig bersöre, al
enligt bet fom i§. z anmärkt blifroit, ifrån Cajana tån iS.
©. O. til benne ©icn inflyta ätffiNiga Watubrag/ hwilka
unber påstående Wåtfiober, äftven nu reban kunna wara täm-
mellgen Jämpelige til Båtfwiber emellan de§e aflägftie orter.

Ige-
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Igenom filräckeliga biupa Watubrag ar ccf Pielisjerfvi

forbunDit meb de store ©öarne Orivefi, Purujerfvi och Py-
Mjerfvi,- omkrina hwilka mast alla Carelffa Sotnarne utom
Pielis och Ilomants äro belägne.

ganbffapet Savolax, grantsar fesfief ut til Carelen; i
Norr til Ostetbom; i Wäster t<l Tawastland, samt i ©oDer
til Rysta gtänfen. W,b Idenfalmi ©orr.ö Norbwäsira kant
emot osterbofn (') ftamstrvler af Seve Bergen här ett lång-
sträckt Lanbthögb IVlaanlelliia kallab, fom följet et siocke »väg
Wustra sidan af Savolax ifrån Norr til ©vber, igenom Kno-
pio, Lepp^virta ocl) Sr. Nicbelz ©ofnar, och feban wänber
sig til Menduharju ©ofii, och berifrån igenom Rysta Gebie-
tet föl-er kosan åt Wekelax ©ofn och Mendulax by, hivarest
toib Fredrichsharnn ben stntas, emot Fn,sta hafstviken. De
Sjöar och watubrag, fom fötefemma Walter om benne Lanbt-
rygg i Savolax uttömma sitt matn igenom Kvnamene Alf
och Kieltis. Offer om ben samma nibflofcr V/uoxen til b>adn-
ga; Seve Lanbthögben som Norr om Idenfalmi skiljet Oster-
botti iirån Savolax, består upp i högben mast af ef stort kärr,
upfnlbt meb otaliga UHfpvåna, och fallat af Zanbett Imvåna-
re Korman fuo.

Förutan denne stora Lanbthögd hwilken således omgiver
Savolax, få förekommet och i Södra belen af Lanbet en myc-
ket stenbunben lanbsttäckning ifrån Osicr til Wäster, hwilken
består af jkenrcts och (små stenkast, samt iftån Pejende Sjön
wetter Öster ut til Roffa Carelen ; men emot Wästet fram-
stroker ben ifrån Chriftina, St. iVliebLl och Menduharju ät
l-lardola, S^sma och få wibate til Korpilax Capell.

I Norra delen af Savolax finnes ock innom Lanbet
en sarMf minbte Lanbthögb, som mast består af m hog-
länb ©anbmo; ben täljer sin början ilrån ben höga.^sterbof-
niffa Laribf ryggen »vid NiflUe by i . Idenfalmi ©okn och stry-

ker
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ker ©ydwast ut, igenom Tus«iåki by i Kuopio ©okn til 1^
beliz i Carelen.

Af linvirta, Palois och jarmen Wifta sttömmar är ben*
ne Lanbthögb igenom fftitcn i Savolax. Man unbgar för ben-
ne gängen at upnämna alla be stora ©'öar och watubrag, fom
förekomma i Savolax på ömse sibor af den stora Lanbryggen/
hwilken är en gren af Seve OWgen, fom framstricka igenom
LappmatFen och Cajana Län i 6stet'b»fn til benna orten; »vi
anmarfe enbast, at Öster om famme Maanfelkå eller Lanbt*
högb finnes 17 stycken rätt stora wibtbegrepna ©iöat*, od) kal-
lat be uvp i Lanbet , i allmänhet Enovedet. På wästra si-
dan txåffat äftven 13 dylika watudrag.

I anfeenbe til detze »vatubragens förening sig emellan och
deras belägenhet in til den nyh omtalfe Lanbfhögben, få är
anledning:

1:0 Af främja en båt och farled emellan Norra od) ©o*
dra belen af Savclax, i fall fctrleb i Hurus forsi wid Warka-
UB, genom en Canal af wid pah 400 alnars längd upkastas
vd) åket navigabel.

2:0 ©joarne Sorfavefi och Ofsmångi, (jwtlfa i Savo-
lax gräntfa nära infil Lcmdthögden Öster om ben samma, de
kunna wid Sotfan Taipal i Leppåvirta, där benne Lanbt-
högb är helt låg, lätt förenas meb de watn fom ligga på wä-
stra sidan af benne Landfhögd, allenast där öpnas en båtleb tit
Wirmajetfvi, htvilken ledet sitt watn igenom Rautalambi siö-
arne til stora Pejende och anbra Tawastlanbs ftoar; famt sä-
lebes kunde ifrån Carelen od) Savolax siolebes en beqivdmltg
satleb betebaé anba fil Tawastlanb, och ben förmon minnas,
at detze wibsttackte Lanbstapet kunbe ©ommattiben fota sina
wator eller produ&er til affalu in uti Lanbet på båtar, och
ej fem nu sker, at be affåttat och försäljas utom Rikets grän-
ser til Wilmanftrand och Wibotg.

B 3:2Be-
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3:0 Belägenheten emellan Puulasveli uti Kangasniemi

Sokn, od) be stöta Saima ©jöatne i Carelen, fom »vetta åt
1-adoga, ufmätfet ock et gobt od) btåpeligt tilfåile, af emellan
dche stöta wafubtag siölebes inrätta en fatled, i fal! enbast en
båfleb öpnas i St. Michels Sokn, genom Maanfelkå ås ifrån
Wuolingo, fom flyter i Saimen och til Korpijerfvi, hwilken
tinner i Puulavefi, famt benfrån igenom Hardola och Syfrnå
til stora Pejende och neber til Tawastlanbs siöar, (f)

(*) Se Åbo Tidningar för år ,771 N^o »4.
(-j) Cm bepe £anbtn;ggar och ft&arneé sträckning ock tclågenhet i

Savolax, har den upmarfsamma, lärde och fmmigc ©altpetter-Sjnderie
Direélcuren, Herr Abraham Argillander fdrfattadt behöriga aiunacfi
ningar.

§- 5-

Ta»västland är icke mindre genomffurif af Sjöar, Alfwar>ch Backar; men utom Kieltis ström htvaruti stora Pejende
©jön af 20 mils längd sig uttömmer, äro här icke några sär-deles långsträckta och höga tvafufall; til tekn, at Landtryggar-
ne af de histeligen höga Seve Betgen hätstäbes teban fil hög*
feen mycket aftagif. Pejende ©jön hat i Landet, tyckes ej
mindte estet gammal frågfägen, än andre känningat fordom-dags »varit »vidsträcktare än fom nu. Et allmint Orbfptåf är
vek i Lanbet: >£i ole pätä Påjånålle, Ei loppu Leppåvefil-le. Det ät; Nullus adeft finis lympharum Pejenaa;, Nul-
lam unda lenex metam Leppåvefiana capit.

Näst betme siön, få äro Rautalambi, Witafati, Sarijerf-
vi ©jöatne jemte Wefijerfvi ©jön i ttållola, be stotste i

Alla bestå ©öknar hämta ock fif matn ifrån O-
fterbotnitla Laitbthögberne.

Rautalambi yttersta kanten, wefter til landtryggen emotPyhåjoki ©ofn, och hwarest med Koijerfvi ©jön, fom ickesr mycket afiägen isrån Pyhåjerrvi, i Osterbotn, detze Watn*
draA
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drag göra en början, och hwilken genom Korkiakofki nibfly-
ter til Pelavefi, >filoka, lisvefi, Mekavefi och Aijåvefi wid
Rautalambi Kyrka od) få wibare til Hangavefi, Liesvefi och
Kufvefi, ber genom I7aukazkoit<l i Sanvell, be Sarijerfvi
och Vitaiaari ©jöatne mötas, och feban göra följe nid til Pe-
jende.

Witafkri Sjöatne gränffa åt Ostetbotniffa Lanbftnggen
ettiDt Calajoki ©okn, od) hånleba sin bötjan ifrån Alfjervi
igenom Murajerfvi oc!) Kolimajerfvi til Kymi forkar fom
utrinna i stöta Keitele ©jon . t)n>artfcån igenom Laukas Soln,
tef,i watt» wibare nt'bft7)ta til stora Pejende ©jön.

Sarijerfvi Sjöatne taga ätet sin bötjan »vib Lanbthögben
emot Gammel Carleby i »vib Pafala och Calala,
unber Polki hemman, igenom Kyivesi, fom faller til Kimin-
gi Tr'st och Pujärtvi, samt rotbatc unbet Sarijerfvi Kyrka til
Kimasjerfvi od) Kulmama siö, bit bche watn förena sig
meb Witafari ©jöatne, famt fålebes äfwen uttömma sig i
Pejende (f).

3ngen ott i hela Tawastlanb är bock mera omgifwen och
genomsturen af watn, än Haiiho ©okn, hwilken meb sina mån-
ga bebodba öar, holmar och ©fiår mera liknar ben härligaste
©Färgårb , än något

f fastlcmb. Enbast i Luopioiz Capellgjäld
xåtnat öf»vet 200 större och smärre fruktbare holmar, afhrcil*
ka ock en bel äro bebobbe, meb härliga åkrar och ängar för
febbe, fa<nt de ösrige finnas beptydbe meb ymnig od) »vacker^
löfstog.

De öfrige må ige Siöatne od) Wafubragen i ©öbra be-
len af Tawastlanb, fom icke flyta ti('Pejende, skiljes ifråa de
andre igenom en mindre Lanbthögb af den Osterbotuista stora
Lanbfroggeu wib Sarijerfvi ©okn, od) kröker ben sig berifrån
i ©unnar». ©ydojt åt Laukas, wänber om åt Jemfio och
Långelmåki, Kuoreveil, Kuhm^lax, Sahalax, Pålkåne och
Såxmaki, famt fåleb.'s ajffiljet a!7a Björneborgs Läns watn,
ifråa Zavoaftlants wafubragen.

B 2 Långd-



12
I^zngelmiäki ©okns »vafn börja på Östra siban nedanför

denne Lanbthögb wid Salo, och belar sig af bern en gren ige,
nom PitkåjerfVi til Orivefi ©ofn i Björneborgs Lån, ock
en annan leb kommet stam genom Päfkyla od) LeppäkolK!
åt Wehkajerfvi bo, hwatest bc§e »vatn fiM nid i siön Lu-
menen i Padasjoki, fom igenom sttomfall wib Harmas feban
rinner ut i Pejende ©jön. Förutan bet Padasjoki wafnen
sålebes fiyta nib til Pejende, sä föreko^nmer ock »vib bet sä
kallade Wefijako-trästet, en annan leb, som tager sin wäg i-
genom äitjilliga mitibre od) större åat och instoar, fil ben för
flt fall märktvärbiga Jyrango fothen, fom faller fil Kuojerfvi
vch stöta Avi ©jön i Hauho ©ofn.

Detze »vatu ftamleba sig feban til PnlkZne ©jöatne, l^lal-
lasvefi, Wanajaveii famt anbra »vafubro.g i kring Tavafte-
hus, Wånå och Janackala, hwilka all fkenat ofmanföte le-
kala i Saxmirki siön, och betifrän nibfl-pta igenom Walkekofki
fotfjarne förbi Ackas Paflorat, til Lempålå ©ofn i Björne-
doi-g5 Län, och få wibare fram, genom Kuoekala fors) til We-
filax och Nokia ström i Birkala ©ofn, hwatest be förenas
meb be stöta Watudtngen , som komma iftån Nötta belen as
Björneborgs Sån, od) feban igenom Kulovefi siön iKarku fofn,
famt Tyrvis fiöar och strömmat nibfiyta igenom Hvittis ©ofn
til Kumo alf och haftvet mib Björneborgs ©fab.

(A*) Om deste Sjöar i Norra delen af ix.uHtitlaiiD, har i fpnftcffct
dett t Finska Hiftorien upmärksamme och mångkunnige Magifter Docen,
och Vice Bibliothecarien, Herr Henric Gabriel Porthan letnnat Herr
Prxfes den sakraste underrättelse.

§6.
Ehuru ifrån den stora Lcmdtryggen hår i Finland och detz

©iöogrenar, mast alla wafudragen i bkian dela sig i Öster
ed) Wäster; få utmåtfa bock be stötsta ©jöarnes sträckning,
famt strömmar och älswarnes stupning och fall, på Östra si-
ban af Seve Bergsstråckningen, af alt watn här Landet, boet
mast i langben flyter ifrån Norr til ©öber,

Med
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Med dcffe nytztnmlide Wafubragen i ©öbra delen af Ta-

wastland, förhåller bet ftg bock twert om, och flyta berftäbeS
fast meta be Wästra W'ubrageu ifrån ©öber til Norr, til
bes? be förenas i Nokia ström; hwilket tyckes härröra af ben
eafbrtitna sträckning af fmå Lanbthogber fom fftlja Ta»vastlaud
iftan Nyland od) Åbo Un.

.§"7-
De stora widstrackfa fioar och watudrag som i Björne-

borgs Län sötekomma, hafwa ock sin bötian Norban fil, och bet
måst up istäa Sarijerfvi ©ofné Norra gränfs, §. s. famf i-
ftån ben Lanbfrygg fom omgifmer Lappo od) Ilmola ©ofnar
i Öst^rbotn.

I betta Lan finnes frenne huswubfakeliga watubrag, hwil-
ka förekomma i lägferne emellan trenne Sanbthögber, fom ock
igenom stryka betta e Land.

Den första böriar up i Norr af Björneborgs Län emot
Kurtane Capell i LappG ©ofn od) Aluva Capell i Ilmola
Sokn, famt med en oafbtufen sträcka af ftöat ifrån Etzeri
förutan några få mindre betybanbe strömsall, ffrfer östver 12
mil i ©öbet til Tammerfors ©ttömfall i MeiTuby ©ofn,
Jjmartfrå'» befje »vatnen feban göra en krökning til Wäster ige-
nom Pyhåjerfvi ©jön od) Nokia sttöm och beriftån wibate
genom ©|öar och foifjar i Karku, Tyrvis och Hvittis ©of-
nar nebftt)ta i Kuma äff, och hafwet »vib Björneborg.

"Det andra watudraget hätst bes begynner* meb en hop
©jöar iftan Norbost i Långelmåki ©okn §. f. famt forenar
dermeb Kuorevefi, Erajerfvi och Oriveli famt Kangafala siö-
arne. och framleber bern belt igenom Ihari bels och Appia fortz
til PaMne od) Säxmåki ©öknar, famt feban ben för omfalfe
JvJgsn §

e
§. s. 6. igenom LåmpelS od) Wefilax ©ofnar til

Nokia ström i Birkala ©ofn och wibare fil Kumo älf.
Begynnelsen til bet tredje watudraget 1 Björneborgs

Lan, flt man igen i Norbwåst wib Kauhajoki Capell af Il-
mola ©etn i Österbotn, htvatiftåa med mindre ftöar, åar ocb

B 3 backar
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bäckar det lebet sig stam igenom Ikalis od) Kyro ©ofnar til
Siuro forfj i Katku ©okn od) betifrån nebflyler i Kulovefi
©jön . en knapp i bels mil nedan fot Nokia ström, samt sedan ge-
nom Tyrvis od) Hvittis ©ofnats siöar och strömfall til Ku-
mo alf och hoftvet.

Detta stycke lanb, hwarest desie 3:tie watudragen föte-
komma innefattat och innehållet, estet anstald Qeographisk
mätning 250 quadrat mil, od) består nu af 28Paftorater med
19 a 20 Capellgiäld.

Hwnast, kan af de något meta betydande rvatudragen i
Björneborgs Län, anfeS det Watubrag, fom igenom Pun-
galaitio ©ofn til Hvittis å od) Kumo alf framstöter, od)
hwilken hämtar sitt »vafn ej allenast ifrån Pungalaitio, utan
ock iftån Urdiala ©ofn i Tawastland.

Ifrån Tammela ©ofn nibfiyfer genom Loima ©okn i
Björneborgs Län äfiven en å, fil Hvittis och Kumo ä!f i-
ftån 728 mils aflägenhct meb en myckenhet watn, fom för*
tjenar än större åtanfa.

Norr om Björneborg fötefomma och twänne smärte wa-
tubrag åt hafwet, bet ena wib Notrmarks Capellgälb och bet
nnbra i Saftmola ©ofn. ©efje »vatubtag upfomma*af täm-
tneligen stora siöar, såsom ifrån Karijerfvi wib Suodaniemi
Capell, och fleta anbta, til 6 å 7 mils aflågenhef famt finnes
omgifne meb ymnoge ssogar i^ Mouhjetfvi och Ikalis ©öknar
od) Kauhajoki Capellgälb i Östetbotn.

§.8.
Hwad Åbo Lähn angår få förekomer här icke några sär-

deles långstråkfa Lanbfhögber, icke heller några stöta strömmarsiöat ellet älftvar, ufan finnes här enbast några åar och bäc-
kar hwilka ifrån kärr och måfjar famt fmå Trast hafwa fitt
watn, och leba bet iftån 324 mils mils afiägenhef til haf-
wet. Detta län hyfer större rymber af watn med deh widsträc-
ta Skärgård åt Aiand och Österstön.

§" 9.
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§"9.

Nylands län ar af alla orter i pifanb, ef mD jämt
och flackt lanb. Här och bär uvstiga wål några fmå Berg-
kullar och högber; men be äro icke af några roiblyftiga sträck-
ningar eller synnerlig l)ögb. Lifalebes förhåller bet sig ock med
sioat och matubragen i detta Höfbingeböme, hwilka bestå afsmä åar od) bäckar meb föga betybanbe strömfall. lemte bet
siöar och watubragen härjtäbcé finnas här och bär fTroDDc; fläro be hat icke ellet af någon fåtbeles bjuplek; samt få mycket
meta af fött sträckning, fom lanbet i Nyland på så ställen är
mera, än 4 a s mil brebt.

Det längsta watubrag, fom här förekommet flyter Norr
ut ifrån Loppis ©okn, hwilket igenom mässat, katt od) backar
fat något watn iftån Janackala ©ofn ocl) Tawastlcmb.

Loppis ttäsk ät hat mycket högt beldgit, famt ligger bet
efter Herr Diredeuren Janfons afmäfning 347 fot gi tum
högre än hoftvef. Det samlar watn åt 2:ne »vafubrag. i:o
Nf Tutkhauta igenomPungajoki wafnåbra öfwer Torronfuo
kärr och massa, famt Herrajoki nib åt Arolambi Ttäff,
D»varifrån igenom Hyvinge ån, til Hellfinge-å, »vatnet nib-
styter; famt ät betta, ben mögeligaste watnled, at iftån Ta-
ivaftlanö öpna siöledes far- och båfleb åt Hellfmgfors ©tab.
S)tt 2',bra watubraget ifrån Loppis ©okn leber sig fram tge*
nom fmå Instöar och backat til Hvichtis siö och ©ofn, betifrån
til Lojo trast, famt feban igenom Karis och Pojo ©of til
hafwet.De många smarte watn od) siöar som förekomma i Ki-
(ko ©efn, ock famlas i Andjerfvi och Hirtsjerfvi, be fä
någon tilökning iftån Someto od) Kikala ©o?nat i Tawast-
lanb, famt flytet betta watn igenom en å, meb några fmå wa-
tufall, som btifwa Kolkis, Anlkog och Fiikers Bruf, ochseban til Bjerns å, od) l)afxt>et.

Enajerfvi siön i Hvichtis ©ofn belar ock jtft »vafn emef*
lan några fm4Infiöar, iftån hwilka flyta flere bäckar i Ny,

land,
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lanb/båbe Kyrckflatt od)Pfbo ©ofnar, äftven som en gren le-
der sig fram genom Siundo Paftorat fil Pickala »Diken ochhafwet.

I &en öftige belen af Nyland emot Borgå och Lovifa
©tdber, äro både ©iöame od) Wafubragen ännu minbre be-
tydelige.

Slurfarser.
slf alt detta fom nu i allmenhet om Finsta tt^droloZi-«n anfördt blifwit, följer altsä:
no At fuapt sinnes något (anb, fom mera har angenäma

utfigter af Sioar och Watubrag än Finlanb.
2:0 Uplofning om Lanbthögbernas beiTaffenhet cd) Sjoar-

ntt sträckning i lanbet, fan efter hanb mer och mer upbaga
Fintta Climatets, Lanbnvinbarnes beffaffenhet, orfaferne til
stilnab på Eölb, »värma, fnö od) regn, famtmatnets myckenhet
i nHa Sanböot-fer. hos of) m. m.

z:o Finska Mineralogien od) Metallurgien tilstyndas
hataf mycket ljus; ty fedan genom Hett -Råbet od)
Lanbshöfdingen 7?/<,5 makalösa flit od) mångåriga anmärknin-
gar blifwit utrebt , at be allmännaste Malmtrafter hos otz föl-
jas åt liffom i en fäbja, ,'nnom od) på siban af Seve Bergens
ryggtab, och at be halst stå uti horn-eller iTörfagtige Bergs-
slag, eller åtminstone af dem befebfagaS, så följer ock at Malm
fälbt böra hos of) upsöfas och eftetletaö halst ibland stifa Berg-
arter inemot watudragen, och beffa på ömse sibot, få af ben
jtota ifrån cajana Län framstryfanbe Bergsryggen, fom ocf
ned i lägber, inunder be berifrån, i minbre Lanbchögberi frinjj

Lanbet utfpribbc stbogrenar.

©. A. A.
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