
AMERIKANSKA

Oeconomiae PROFESSORENS., och Kongl. Wetttllss.
Academ. Ledamots/

Herr PEHR KALMS,
Inseende/

och med
Wederböranves tiWdielse/

Ufwbåtar,

I I. N

Beffrefna/

Under

Och til abnant ompröftvande öfwerlänmade i Rbo Academies
öfre Sal f. m. t>eit 26, Ktaij 1773.

ÄB<£> Ttt)vckt, hos Utre^uren ock ÄOttflt. Boktr. i Stor-
Förstendömct Finland, Mco2 MKc^l.l..

For Magister Krantsens arhållande

ANDERS CHYDENIUS,
Österbottninge.

Utgifne/

Af



Herr Doctor JOHAN
BROWALLIUS,

Treman och Vistop dfwer Ädo Stift, denna Kongl.
Academiens Hogtansenlige PROCANCELLER , samtledamot af Kongl. Swenssa Wct. Ac2(lemien,

Den Högfeordigfle Herren/

mm Höggunstigste Befordrare.

Kongl. sKaf|:w

ANdra ei Högwördigste Herr £tf?op, at befa fä rader_^b af en oofwad hand, och ohyfsade meningar l en kring-
sturentid, utbedt sig allerödmiukast den heder, at cnörtst

stä smyckade med Högwördigste Herr ÄifFopms lystra namn
och i togn under sä Högt förswar. Sma-



Smaken for gagneliga och födande wetenstaper har unoer
Hogmöröigste Herr Bistopens Anförande och Styrsel hos
otz klifwit Högt. CTaturfrfnmngm, som förr läg jÄ godt
som uti linda om ei aldeles i mörker hos of, prälar nu med
glänts, af t3dra ffarpchnea ögons lins. Wär fwidhtanöe
hnéhviaiing har af (sdert makalösa fnille och mogna wett
fattat fastare rötter, marckelig förkofting och säkert hopp.

Wärt fosterland ffa( derföre aldrig förgiäta ten dag Hög^
wordigste Herr Bistopen steg pä gmjt botn, och aldrig glöm-
ma Dens laf,som alstrat des wäl ständ.

Jag har sielf warit ett mäl för Gdra godheter. Wlina
öden t framtiden förtror jag afmen, nast ©nt>, i iSbva ömma
händer. £>d> bör foröenjfulö all den tacksamhet, som pä eter,
känsamt sinne nägonsin falla kan finnas hos mig.

Mitt wördnads rista hierta har wäl träffat för den
olyckan, at hafwa en bandig tunga och wacklandefidöer til sintolck; Men dristar doch ftga, at ingen af alla dem, fomfS&ett
Högtberömda namn mörda , med ftorrc njt och tilfötficht/ än
fag, kan voaxa

Högwördigste Herr Biskopens

ANDERS CHYDENIUS.
eller ölmmfasie tienare,



et hÄft hundrade frt^l Oöf konsten as Muren, i wärt.k. FäbcrncsH land, wnnnit mera, än wara förfäders starpa brynjorpä några hundra
de ähr mechtat utfrefto. Wi fe med icke mindre ftviuifcran an segnad/ wara
torra stenbackar/ uti fruchtbarandc ä?cr fältt förbyttc. Wi se, wara sumppiga
kärr och ma§ar i gröna engar och stiöna betes hagar förwandladc. Utlcndst
pracht, synes ei uti wära pruchtiga hus och kläder, ty de prydas af egen t«l#
werckning. Wärt siögdc siammer klingar otz liufware i öronen än de gamlas
wapuebrak och dundrande siotj. Ittlcnmngc!!/ [om besöker wara hamnar/
hemtar igen sitt fordom tagna lan , uti hwarichanda raclnneu. Hwilkenkun-
de efter sä mänga erhållna segrar twisia at ju icke det öfriga siulle falla tit
föga? Iblandde största Hinder, som nu mera kunna giöra op motsiaud, rak-
näs bililgt en snäf fnwerfeé rörelse; Min c oufin, jagkan wål icke öka Edert
läford,ty I ägen om Eder grnndeiiga lärdom, ogemcna qwickhet och hyfsa-
deseder mången witteroch owalklg Domare; men sa far jag doch läs/ at be»
tömma Eder bersmwärda nijt / for allmän wälfärd. Det är oh bekant /ined
hwad färdighet/ I/wid SärofiUet i 32!g. förswarat wara strömmars rensning,
och de medel 3 dertil föreslagit. Nu lemnen I ost / et pä alt fett beqwemt
fahrtyg, at nytjas i dem och andra watn, til handclens wid macht häftande
och förkofting. Jag röres af en gansta stor fepafc, trä-jag ser Eder, Mtn
Coufin fä berömligen anwenda Eder wctcnstap samfalt nytta , och stal
min segnad mängfalt fördubblas, dä jag fär se Eder förtienst och stickelig^
het wara belönt. Imcdlertid önstar jagEder min c<?usm mycken lycka til
den gröna lager, forn fnart ffal pryda Eder Hicha. Gynna altid min Couiin,
en, fommed.nprtchffg Mgifwenhet, stedse jstal finnas

till AUCTOREN
Min Gunsiige Cousin

Min Gunstige c!oulin§

trognaste wen och tienare
JOHAN WELIN.



■t förstag angående fartens befordrande genomich ffctfag angående fartens befordrande genom
strömmar och insiöar i riket. Sedermera har jag
med nöje förnummit, at HSgl. Kongl. Wctenffaps Acade-
nien berörde försiager, hos H<uts Kongl. Maj:t til nyttiande
at , och at Höga wcdcrdörattde utom de^ om strömmarnas

och farwatnens ränsande i Finland Ma wara omtänckte, sa at dertil me<
del retwn bltfmft anstagne, och Hans Kottgl. Maij.-t om sakens wärkstäl«
lande nådig befalning til Högl. Kongl. Kammar Colicgium affärdat. Jag
far ock wcd lediga stunder kommit at genomläsa några resc bestrifllt'ngar,och
ibland fcein Campanius om t^l^a SweriZe, som bland annat p2g.is6.
säger: Sina bätar giöra de (willa Amcricancrnc) af bark
utaf Cederträ eller biörk, som der ftnnas sfwer mattan
stora och tiocka. bindandes dem sa nätt i hop , at the
kunna lägga chem tilsammans och bära med sig, hrvar^
est de taga wägen; och när che komma tilnäQta kijlar,
som löpa up isran revieret och de wilja derofwcr, ftälla
de dcm i watnet, och fara sa dermed hwarest dem l^(tet. The brukade ock at gisra sig båtar af Cederträn,
hwilcka the med eld utbrände, skiärandes sedan det brän-
da bort med sten, been, eller Muste skaler. Härigenom
uptänöes min nyfikenhet , at fa närmare weta huru samma hatat fTutlcförfärdigas ; jag las för den siuld ficre rese beffrifningar öswcr de orter,
der de brukas, som i synnerhet P. de cl»2rlcvaix Uti sill ttittuirc 6c Nou-
vclle France I'. V. p, 283. fc(^. ttcnne^in Uti stn New Difcovery uf a V2A
Countryin America k^rr. j. Chap. 5. Clcrken eller Bokhiffaren pa stiep,
pet c:aiiformH Utt des Voyage to Hudfow L°x pag. z^. men kuttdc ci af
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dem fa tilräckelig uvlysning , tils jag beröm förfrägade ntig hos HerrVrx&s, som feer Kyligast rest, hwilcken än wijdarc har gttnstigajt täckts
vnderrätta mig om befFaffcnhctcit af dem. 9?n, som denna sak, dels haren nära gemenskap mct> det jag förra gängen, ntgaf, dels och ei torde wo,
ra mina länsman obchagelig, har jag föresatt mig detta för ett Acaäe-
nnstt zrof lata utgS.

§. 2.
Willarna i 3?arra Amerfe . hafiva frän nrtuinnes fiber beliettt sig

af näfwcrbäfar. Sedan har Fransosen, som der inuehaswer de orter,
hwarest i synnerhet bihrck sinnes til öswersiöd, begynt at bruka dem och
det med otrolig beqwÄniWct' tttö all isin handel och rörelse. De för-färdigas på följande fatt :

Man M af stora och qwisiiösa blörckar/ om någonsin möijcligst är,
nästet isa länga pcFcit, som balen ssal bltftva; ty matt ser hälst, at
bätnen kan bliswa ostarfwad, hwilkct fcoch med de större bätanta ci gier-
na gar au. Kanterna wändes 2 och understundom 4 dubla pä nästet der
det stal siarfwas tflhupa, sidan sömmas få mänga näfwcrfianckar/ som be-
höfwcs/ öfwcrkastandcs til sammans, med fina och t tu klufna granrötter,
sä at den fiata sidan af tägan ligger innät siclfwa fallen, som giörcs p i
den yttra sidan af nästet och kommer at ligga innät bäten. Nästet läg-
ges dä pä jätmt mareP, den sidan under eller utät, fom warit innät
traden, sedan lägger man stenar pä nästet i den form, somblit boenen
stal blifwa. Bräddarna af ttäfrct lyftas np och fläs pälar i mareken pH
hwardera sidan i ben ordning, at nästet twingas taga ssapnad af en båt,som smalnar af lika mycket at bada ändarna. Man öfwcrkläder wijdare
nästet innan til , tned helt tunna spialor af et träd kalladt iin^a, eller
flf Fransosen hwit Ceder, breda efter behag; men tiocka, sotn pcrtor i-
främ til en half geom. H«*. Dctza läggas längs med sidorna helt fastwed hwarandra, hwilcka sä länge med 2. eller 3, förlorat satta bågar lät»
teligcn på sidorna uppehållas, tils pä deM spialor lägget wrängerna twärs
Zfwer , fom mitt uti bäten böra wara bögde uii eu half Circkci , ntcn at
andarna spitsigare,alt derefter som båten smalnar af. Wrängerna aro ock
af Thuya , gement;gen ; tum breda och half tum tiocka och stå frän 1.
tti 2 tum frän hwarandra och räcka alla med sina ändar np til snkn,
fom sålunda giZres: Man Ulla twcmtc helt smala stänger til hwardetn
sndcn, fiata pä ena sidan, som med sin fiata sida sättas emot hwarandrapä hwar.sin sida om nästet, hwilcket dä wijkes dubbelt utät en twär handbrcdt. Ätldarna af wrängerna/ som böra gä upp emellan dcha trän giö-
vaé wal spitziga och flata, at the ei mätte förhindra hopsömningen, man

tager



3
tager fedan fågor as granrötter, sädane som de sidst nämnde, och Itndar
judstä-ngcrna wcd dctt dubbel wekna näfwcrn, sä af ei mera än nngefärli,
gen en half tnm ar emellan, och at htvart slag går igenom nästet. Man
giör wjdare twärtran äfwcn af Thuya 2 tum breda och en tum tiocka,
lwära och något bredare åt ändarna, llti hwardera andan på twärfrä-
den baras 5a 4 hal i bredde, genotn hwilcka de sömmas fast wed sndcn
4. a 5 qwarter stan hwarandra, af båten ei får flafna. Näfwern, fom
än är öppen, uti ändarna af bäten, snedes litet ut nederiftån, at stam-marna et blifwa aldeles lwära. Da täljas stiälorna, fom ligga längs
jitct) bäten, afwcn jämna t andarna och nägof fortare än näfrct; Ty
man wtFer här åter kanterna af näfrct tnnåt, och syr först sielfwa ändar-
na, fom bliswa det yttersta af stammarna lika fom öfwerkastanöcé tilsam-mans. Sedan giöres nngefärl. ett halff qwarter dcristän närmare inåt
åter en söm jämngåciibc med den förra, hwilcken drager spiälorna från
bägge sidorna tilsammans, och giör, at stammarna på cn twärhands bredd
bliswa helt tunna och siyfwa. Stan marna öswcrdragcs sedan helt wäl
med beck eller kåda, och giör thet likimtycket hwilkendcra stammen man
wcd roendet har förut, emedan 3e bägge äro lita spitsiga och lika höga,
och gemcnligen 2 a z qwarter högre än sudcu mittupå. Uti hwardera
stammen står et bräde af et qwartcrs bredd, ftvärt öfwer båten rätt np-
af, af förwara stammarna, at de ei med fötter, ärar eller annat, få sto-
tas fonder, Suderna öswertäckes med 2 tnm breda och half tum tiocka
stiälor af Thuya, de dar antingen med träpinnor eller spikar sias fast wed
fndstängerna och giSra suderna helt jämna. Långs efter båt botuen kan
och läggas et lojt bräde, uti hwilcket rum giöres för masten , hwilcken
beqwämligcn kan luta entot någondera af twärfrädcn,och fästas dcrwcd,när
man will bl'ttka segel. Antcligen öswcrdragcs alla sömmarna utan pä
botncn wäl med beck eller käda, at tvstnct ei far tränga sig in genom
sömmarna: Hwarföre man ock under brukandet bör noga efterse, at
intet becket stufwats eller smultit bort, och dcrsöre wara försedd med en
beck ä{F, hwaraf man kunde smälta något på det läkande stället, då bå-
ten måste wara buren pa landet och kulstielpter. Radligit är ock, at wa-
va försedd med några stycken näfwcr, at man, i fall någon påle eller sten
skulle rifwa hal pä båtnen, da hade annat i beredskap, at lappa håletmed.

Detze Näftverbatar fom pläga giöras fram och en half til 7 famnarslånad, \)a-\m intet alfid lättgdcn lika fwarattde emot bredden och dinvle-
ken; Ty Herr Pr^fes har t narra Amcricatnätf några och funnit, at en somwar ; och cn half famn lång, war 2 och tresicrndels alnar bredmittnppå:

och
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och dinp 1 och en4:dels aln.En annan, fom war 8 och en halfaln lang, war
1 aln bred, och Z qwarter och 2 tum dinp mittupå, och föga lägre wcd
ändarna. De Funna roos fåfont andra bätar med få mänga par ärar
man will. Fast få wäl Fraufofcrna, fom willarna t Amclica. hwilcka
aldrig annars färdas i sina båtar, än med attsichfet framåt, bruka fwäst
wa, eller fom Engeié männerna och de Swenffa i Pwrfyivanicn kalla bet,
radia sig fram, då den fom bak uti sitter med sin åra drager försorg om
styrandet. Wcd deras nyftiande brukar man gicrtta den forsichtighet, at
matt på arnnda och orena ställen färdas mycket sachta, fy annars torde
bet hända, at pålar, qwistar och stenar kunde rifwa hela stycket af bofnen
bort, då båten med häftighet rusar emot dem När man nalckas stran-
den, ar för samma orfaFé ffulb, ei heller rådligit, af låta båten löpa
tiU hon stannar på båfnen: utan bör hon förr städias i fitt lapp, t>å
en ftiger t watnet och bär lasten up. Om något Fruenttmmer, eller
folck af warde är berttfi , tager en Farl och bar dem fil lands. Fast
ingendera wore af nöden, om allenast cn brygga biefwe . utbygd ifrån lan,
het , såsom Fopparsiycket foreställer, ut med hwilcken båten Fnnde $&'iai
och få wäl lasten , fom folcfct , upfäftas. Sidst bärcé och sielswa båten
på landet och stwlpcé omFufl ; fy annars sinlle han snart af wäder och
roåg, emot stränder, stenar och qwistar fönbcr stnfwas, och utom dctz
afwcn snarare taga röta. Men hade man at befara det foJcncé l)cta to»
de nplösa beckct ufur fomlttartta , öfwertäcker man botnen med qwistar,
eller och wänder henne med botnen emot mareken, hwilckef sednare doch
ingalunda fårstie, om han i ficre weckor Fotnme af ligga stlla: ty da
röta fc>e frän jorden stigande fuchfighcter botn nästet. Detze näfwerbå-
tar wara mera eller mindre , ifrån 5, til 8- år, alt fom de wäl ach-
tas til och brukas uti rent wafn: ty uti firunba , orena och steniga
watn kunna the ei länge härda.

§. 4-
Men, ehuru swaga och farliga desta fartyg foreFomma, haftva the

doch ogicmena fordelar. Ty först löpa the lättare och fortare nti watnet,
än en träbåt, sedan Funna the och bära större ladning än träbåtar, afsamma storlek, och det som är -bet förnämsta, Funna the utan möda bä-
ras öfwer land. Dcrföre äro de och för Franfofcn uti Ganada så omiste-
liga , at han bem förutan näppeligen Fnnde drifwa en åttondel af den
handel , l)an nu endast gienom dessa båtar , hela 500 Swenffa mijlar,
och än mer, up i landet fortsätter, få at han dem ingalunda för några
tunnor gttld wtlle umbära ; Ty fom floderna längre up der landet ar
obcbodf på många stätlen, äro upfylda af ncdfalna stora frän, annorstä'
&c$ äro branta och höga forpar och wafufall, annorstädes äter en, eller,

flera
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fiera mil , emellan twenne watn : så wore bet och nästan ogt'3rligt't ,
åt meb wåra wattligabåtar af bräder giorda,Fomma fort, hälst det ock ofta
händer, at i en flod, näppel. t. mijl från siön, möter ett histcligit min*
fall, bet man med båtar fwårilgcn Fan Fomnta upföre , fast fioden feban
åfwan förfallet ofta är på flera mil fegelbar.

Det kan wäl intet annars wara, än at de , fom äro wane af be-
gabba alt det de ei ifrån barndomen blifwit wane at fe , afwen anfe wär
näfwerbåt för mera löi elig , än nyttig : Men man har ingen anted»
ning at twifia hwarckcn om dch möjelighet, eller fördelachtiga bruk, då
hon af flera är bestreswen , fom ben der werckcl. brukas t narra Amc-
rica Kfwer alt , och det med en otrolig fördel. Herr Pra»fts har fielf
färdats uti dem t Kanada, Kfwcr 40 Swensta mijlar, och det öfwer
nog stora tnsiöar. Han hade 4 fnlwurtta karlar med sig til roddare/
refe kosten med andra saker fwarabe ock emot 5 Fartars tyngd. När
de då Fommo til andan af stött Champiain och hade innemof half Swenst
mil öfwer land til sion s:r. § >cramcnt , tog en af Farlarnc bäten på
hnfwnbef, och bar den hela denna wägen , ( utan af hwila mera än
«n gång deremellan,) med sådan hast, at de andra ei hunno följa honom.

b. 5.
Ma de lägen, som giora depå näfwerbåtar t Amcrica . för Fran-

fofen omisteliga, giöra och deras nytta hos oH aldcles osiridig. I!igga
icke större delen af wåra Finsta försatnlingar få wibt sträckt, at folcket
om sommaren aldcles intet, eller åt minstone med otrolig ftvårighef, Fun*
na Fomma til Kyrcka för de många mellan ligganbe stiften af wattn ochland?dem de doch läftefigen Fnnde öfwerFomma; allenast de förbe en såban
näfwcibåf med sig. £urn många hemman äro , fom ei hafwa ett eller
fiere fräst til fistcwattn, dem de doch ei nätas, utan at bygga et sär-
skilt fartyg wed et och hwart Men huru lätt, Fnnde icke en karl , ta-
ga en liten näswer båt med sig, nu til det etta trastet, nn til det andra,
och således idFa sitt siste , nar, och i hwilcket dera han hälst tviCe. Men
bet som ar bet förnämsta: Hurn mycket bidroge icke detza båtar til
handels rörelsens befrämjande i wårt litet bcbobba Finland? wårt land
är ju få tätt, som trotS någon ort i werlben, stecFat med insiöar och ström-mar, större och m''ndre,men de förra stiljas ofta åt, meb några få Fålla-
de jordryggar af en eller fiera fierdedelars brebd. De sednare åter, haft
wa några branta forjjar och tvattufatt , fom afstiara gienom strömmarna
ofta all rörelse. Sa^ge föreFommas gansta behändigt gietom wåra Näf»werbätar. Ty få wäl wid jltFa jordryggar , fom ftvåra watnfall Fan
båten på samma fatt, fom jtelfwa lasten,bäras öfwer etter förbij. Det är ock
haudgripeligtt, at deha båtar, uppa de wid fwåta fall brukliga broar Qpi^n»

inciir
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iaclmara) långt lättare Fnnna upp och uedföre siäpas, än wåra wanliga hå*
tar. Märckeligit är, at man wid Nagara i Norra Amcrica, emellan fiöar-
na Ontairo och Eric måjrc bära båtarna hcli b sterubclé wäg öfwcr land,och
det öfwer z mycket höga och femmeligcn branta bcrg, emedan man de 6 ficrn-
dels wäg med båt omöijeligen färdas fan, beli för den hästiga strömmen,
fotn i et ögnadlcck .stulle fasta den största och starckaste båt öfwerauda, dels
-ock för det stora ni^a^fallet, som är om ei bet högsta, doch det största i hela
werlbeu, hwarest alt bet wattn, som kommer stan stö. ma Lac bupericur Hu*
i-on, Mifchigan och Etie . af »ticka hwardera uti storlek ei gtfwa stort efter
Ostersiött, häfwer sig utsöre ett berg til något öfwer? altmrs lodräta högb.
Slär Herr pra^ tviftat>ts wid detta fall, har han sedt ntcb fönmbran, hurulätt en näfwcrbåf af 6 fatmiaré längd blifwit bArcn dessa 6 sttrttdclé wäg af
7 karlar, som wände båten med botnen npåf, luste fuden af den på sina axlar,
och Inpo med den så sorl, at Herr Vtxf-zs Hade swårt helt icb sölia dem.
Fåfängt stuile man och fwifia om möjelighctett, at fara up och ned före uted
dc^a i sielswa forharna , allenast a'la försichf iga steg wid åarnas upr..nsning ,
Ktittgs ådrans utstakande, med mera, bleswe tagna.

Hweu ser och i(U huru beqwämliga depå uäswcrbåfar wore, under sire«
fallande sicnteligh fa* , dels at fara på garner med, dels och wed manssapS
öftver sättningar ? m. m. /

§.6.
Sedan jag nu således lagt den owälduga läsaren under ögonen bett nyt»

ta, som äswen »ärt Fädernes land genom denna Amcricansta näftverbatkunde tilfiyta, om han bleswe allmän, mil jag afwcn sibst Forteligcn nämna
l)\m\ den hoéop ar lika lätt möijclig at giöra£,fom ber. Hafwa wij i<ke fam-
ma biörck, fom be i Amaica, hwarafwij Funna få nästet? wara -ochGran-rötter äro så tienliga at f\) t hop näfwcrn tneb, fom trot^nagonsin de-
ras. Beck och Fada hafwa wij til ofwcrfiöb, och i ftättct för deras Thuya
Funna wij bruka wår gran til stiälor, wranger, fwärträn och sudstcktgcr, fom
bcrtil t anseende fin llllt-och stg-het tyckes wara tienligast, etter ock något
annat träslag.

Sluteligen lämnas under Höga weberbörandcrnas ompröfwanbe, om
bet icke tvore radligit, at lata gc«nel!e matt fil prof förfärdiga en, eller fiera,
.sådana näfwcrbätar i Länet,at de dcrigenom, få wäl om fättet, huru be äro

giorde, som ock deras strdciochtiga nyttjande kunde få sig någon under-
ranclfe, och således fårnr-fl, at sielswa förfärdiga sig detza mer

an behändiga fartyg.
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