
Åfhandling
Om M ■ t

At kunna förekomma-
Flodoatnets bfoerfmmningar.

Med
Philofwphijka Facuttetens Samtycke vid Kongl.

Läro- Sätet i Åbo,
Under

Chemie Profefioren, Plantage-Direfleuren i Finland, Rid-
daren af Kongl. Wafa-Qrden, Ledamoten afKongl Sven-
fka Vettenik.ps-Academien, Kejterliga Oeconomifka So-
cietettn i Perrersburg, Lårdoms -Societeterne i Upfala,

Lund och Göd.eborg, famt Kongl. Svenfka och
Helfen -Homb. Patriotilka Sållfkapet,

Herr Pehr Adrian Gadds
Tilfyn utarbetad,

Och
Til allmånt omprofvande

För Lager-Kranfen utgifven och förfvarad
Af

Carl qfohan Schceffer,
Satacunfenfis. .. ■

t Academiens Öfre Låro-Sal den,^_ <-' ■■<■''< År i7B<?.
På vanlig tid för middagen.

Å80,
tryckt hos K, Acad, Eokcr. J, C, Frenckelh JEnka.



KONGL. MAfffiTS
TRO-MAN OCH ÖFVERSTE VID KONGL. ÅBO

LÅNS REGEMENTE TIL FOT,

RIDDAREN AF KONGL. SVÄRDS -ORDEN,
HÖGVÅ L B O Riv] E BAII O N,

HER R
BERENDTJOK i . / 1 .. OIFER,

NÅDIGE HERRE!

fi/fedborgeligaJortjenfler, odlat vcil och fällfyrac faille-gåfvor,
förenade med et godt, et ömt hjeria, hrjv.i hos alla folkjlag,

ådragit Jlg Allmänhetens upinärkjamhct och högaktning ;. Herr
Baren, Riddaren och Öfverften, fom vid detta I'äjka Kongl. Lä-
rofätet, igenom et lyckligt Jhilie och utmärktPy::.'icrllg flit, lagt
grund ochfaffatfig ljus i Lärdom och f^ettc;:jk<;per, och Hvil-
ken påHjeltars hane , med vett och vapen Utrikesfurit blodiga
Lagrar, famt ejter Defs återkomft , gjordi et kärt. offer, afall
Defs egendom, för flera nyttiga näringars upbringande i Fin-
landy billigt är Defs Namn både äljkat och vördat här i landtt.

Alla Herr Baron, Riddaren och Öfverftens Husbälls-anftal-
ter, debafva merafyftat, atprisvärdt lemna efterdomen, til all-
männa nyttiga näringars upbringande , änDefs egen vinft och
båtnad. Irgen knftnad bar blifvit fpard, at uprbdja denftorfta
och mäft ryktbarafräflvulna mark i landet; anledningar til nyt-
tiga Malmfynd, bafva ej undgått Herr Baron och Öfverftens



upmårkfamhet och driftiga underfåkning, åfvenfomfår Bergs'-
näringens utvidgande härflädes, har Herr Baron, Riddaren och
Öfverfien med mogen urjkitlning och et lyckligt val, antagit och
ifrån grund upfördt et nytt Järnbruk, med alt äbyggnadoch an-
nan inrättning derviä', och bvilket nu med alt Jkäl anfes äga det
häfta och fårdelaktigafte läge i Finland

Icke nog, at bafva banat vägen och gjordt få många nytti-
ga inrättningar til allmänt gagn. Lårdom och Vettenfkaper kun-
na vörda i Herr Baron, Riddaren och Ofverftcn altid en glad
Vän, en nitifk befordrare; för fkickelighet ocbförtjenft tiljlntes
aldrig Defs ögon, än mindre för defattigas böner ochfickur s
Defs ädla och ömma hjerta.

Ibland många andra, bafva i fynnerhct MineKäre Föräl-
dral och jaghäraf rönt de ömmafte ochypperfta vedermälen; Et
bågfi angenämt tilfåUe, är det altfåför mig, dåjagnu både der-
jörefår här aUerodmjukaft aflemna något tekn af min ouphörli-
ga erkänfia och vördnad,fom ock tillika kan underflälhi denna.
Afhandling, om et vigtigt ämne i Finfka Hushållningen, en få
högt uplyft Domare, font Herr Baron, Riddaren och Ofverften
är, och bvilken, fåfomfödd, upfoftrad och viftande i landet, bäfi
känner det i all defs vidd, ftmt lyckligare och bättre än jag, äf-
venframdeles torde kunna upgifva Medel, bvarigenom deffe flo-
ra hinderför Landets upodling må ur vägenrödjas.

Den Högfte göre Herr Baron, Riddaren och öfverftens ,"
faw.i Defs Högtvördade och luflre FamiUes år och dagar , mån-
ga , fälla och ttpfylda med glädje och ull hög välmåga j Jag

framhärdar med djupa(le vördnad at, vara

HÖGFjLBORNE HERR BARON, RIDDA-
REN och OFFERSTENS

allerödmjukafte tjenare
CARL JOHAN SCHiLiFER.



'Qaudite jam
t
rivos pueri, fat prata biberunt.

yj-RGiLius Eclog. 111



s. I.

1 genom Elementerne, fke både de nyfctigafire, fom
***- ock våldfammafte verkningar i naturen. Så nö-
digt och oumbärligt vatnet år, for otaliga hårars
bärgning af fifkar, jordenes fruktbarhet, mennifkjor
och djurens lif och hålfa, malmers och metallers ti t—
daning i jordenes (köte, famt for allahanda hushålls-
näringars drift och upkomft i allmänhet, få vidftråkt
fkada och anfenliga förftoringar förorfakar det i mån-
ga andra fall. Hårda klippor och fafta berg åro ej
fria for defs åverkan; talrika krigs-hårar nodgas of-
ta i vatnets djup finna deras graf; häftig fvall och
våg krofia och fonderbryta i hafvet ej fällan de __sr-
fca och flarkafte fkepp., famt ftortar dem med folk
och alt inlaflrat gods i vatnets afgrnnd. Förmår ock
vatnet, ifrån hafvets rymd någorftådes ig-enombryta

Å de
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de fafta bommar och hålldammar., naturen fatt för
defs grånfor, då drånkes och öfverhöljes deraf, i haft
och helt oförmodat, hela landfkaper, vidlyftiga flora
fläder, bofkaps^hjiordarne på marken och tuiendetais
mennifkjor med all egendom i deras rum och hem-
vitter. Huru ofta.måtte icke åfven mången idog och
trefven landtman, med et forgfullt hjerta och tårar i
ögonen, fe och fkada, at åkerfält, dem han under myc-
ken fvett och möda, uprögdt och beredt til ymnog
fkörd, famt många grås- och blomfter-rika parker,
hvilka flere år och tider förut gifvit ymnig våxt och
bärgning, ofta af floder och ålfvars ymniga vatten i
haft öfverfvåmmas och förderfvas til all våxt och
gröda?

§-2.
At Finland, i fynnerhet, for ålfvar och floders

fkadeliga ofverfvåmningar, ifrån denna flora olägen-
het ej kan undantagas, det år ailmånt bekant. Et
land,Tåfom Sverige och Finland, hviiket år omgifvie
vid hafskuflerna, af Öilerijon, i^infka hafsviken och
bottenhafvet, fanit up i landet finnes. åfven öfverfirodt
med vidlyftiga fiora fjöar, otaliga kårr och niåi...r,
och hvarefl emot fnobetåkta fiåll, fiora landtryggar
och vidftråkta bergsftråckningar, vattenaktkni ångor
drifvas, dels af vader, dels derigenom, at de nalkas
deffe flora kroppar, i folgd af den allmänna attva-
ffiions-kraften, och fedan hoppackade nidfalla i regn,
det kan ej annat, ån vara gaofika vatturikt. Under-»

ftöd-
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ftödjes och ökes deffe orfaker åfven af andra tilfålll-
ga omftåndigheter, famt landets upodling framdeles
fom hårtils anftålles fä oförfiktigt, at i förhållande af
defs tiltagande och folkrikhetens tilvåxt, flod-vatnets
öfverfvåmningar årligen åfven tiltaga, blifva förftör-
ningarne af dem aldeles våldfamma och odrågeliga
iiårftådes. Högltangelågit år altfå, at i tid både tan-
kes och vidtages behöriga verKfamma medel, at mota
och förekomma denna ftora olågenhet, hvilken am-
nors efter hand både förfåmrar Climatet, fom och
lågger många fvåra hinder för landt- hushållningens
upkomft, ej mindre i Sverige, ån i Finland.

.$"3-
Sedan vid detta Kongl. Lårofåtet, nyfs, i en Av-

handling, de allmånnafte och måtta orfaker til Flod-
vatnets öfverfvåmningar blifvit utredde och för öp-
pen dag lagde (a), åtager jag mig friheten, at
för min ringa del, i anledning af dem, hår anföra och
meddela Allmänheten de medel, hvarigenom de tyc-
kas kunna ur vågen rödjas, famt Öfverfvåmningar i
landet kunna motas och förekommas. Ibland deffe
anmårkes förft fkogarnes varfammare vård ån hår-
tils, uppå alla våra landtryggar, höga vidlyftiga bergs-
ftråckningar och mycket ftupande land- och jordhög-
der, ifrån hvilka, når de alt för mycket blottas på

Ä2' fkog,
(a) Herr Candidaten Nils Joh. Kekonii Underfökning om or-

fakerna til Flod-vatnets öfverfvåmningar i Finland, under Herr Pro-
fefforen GADDS tilfyii utgifven här i Åbo 3786.
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i1.0g, (bön och kålan Iraftigt om våren affmålter och
nidikoijes i underliggande dalar och iågder, at öka c-
förmodat flodvatnets myckenhet i vattudragen. Sko-
gen på alla della jordlagen,- hade ock efter förfigtig
hushållning, långt for detta bordt fkonas for all yxa
och eld, håift elcn på flika orter mycket lent åter up-
våxer, famt når den af landtryggarne, jordhögder
och bergsllråckningarne biifvit afrögd, landet åfven
deripenom förlorar defs förnåmfla och allmånnafle

O
fkogsfkygcl for köld och nordanvådrets våldfamheter.
Genom fvedjandet,-tjårubrånnerie, timmer- ochbalk-
hygge, plägar (kogen ifrån deiTa orter, allmänt och
mail medtagas. Men utan at de flörfhi högder i lan-
det för delfe nåringars beflånd r fkal blottas, år der-
före nog ti!gång på fftog öppå andra platfer i landet,
altenalf följande förfigtighets-mått dcrvid i akttagas':
j:o I fäll for tjaru-til verkningen, trådrötter nyttjas,
och fliogen blefve upkatad til en 3:djedel högre uppå
tråden, ån nu vanligen fiket, famt tjåru- veden mera
föndcrfplittras, ån hårtfls brukeligt varit, och Norr-
&a tjårugnar Vid tilverkningen antogs, kunde fakert
dubbelt mera tjåra ochflereprodufter erhållasaf en och
famma myckenhet fkog, fom nu dertil upbrukas, och
flsögen til hälften fåledes fparas. %o För en allmän
fkogslöshet och tiltagande fkogsbrift i Riket, borde
intet annat fvedjande vara tillåtit, ån Ris-fvedjan-
det- eller de fvedje-iått, hvarigenoni fkogens fnarare

åter-
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återvåxt kan befordras (b). 3:0 öm Fmffca Stapel-
ftåderne, hvilka hårtils nåftan endalt til Utrikes ex-
porter nyttjat ffångjårn, tjåra och oförädlade fkogs-
exporter, omlider vinlade fig om den högftangefågna
huluftrie, at jåmte deffe landets rå-ämnen, ilögde- va-
ror af jårn och något förädlade fkogs-producter åf-
ven i Utrikes hamnar affattes, fkulle det fåkert icke
blifva nödigt, at framdeles få allmänt blotta landet
på fkog och fkogsfkygd, fom det i vår famtid fkedt.

J. 4-
Få länder i Europa, aga et fö fördelaktigt flut-

tande läge, ifrån de ftörtta ländtryggaf och höirder,O
"

( %
J (_.D <_j 7

anda nid til hafvet, fom Finland och Sverige, och
hvarigenom naturen hos ofs utbjuder den [Vata och
ypperlta anledning både för regn- fom ock flod-vat-
nets kringfpridande i länder, ti! fkogvåxten, ång-och
betesmarkers lamt all Jlags grödas upfrifkande och
ymniga fortkornll: Men om det oförfigtigt aftappas,
famt fjöar och vattudragen up em-t landtryggar-
r.e, och i up-foknarne uprenfas eller fånkes, under
vatnets vanliga medelhogd i dem, inträffar fåkert i
framtiden, at vi önfkade ofs kunna återhämta hvar
droppa vatten, hv/lket onyttigt och (modigt fatt af-
rinna til hafvet. Om det af fjöar och vattudragen i
landets up-ibknar för häftigt och oförfigtigt afledas,
drånkes deraf icke allenaft alla undcrbyesare ät hyfs-

A 3 ku-
(b) Herr' PVofefforeri GADDS Afhandling Om Medel ti! Ailaugens

bärgning under Säd- och F.dcrbrift, pag. 49. tryckt i Ab- 1785-
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kuften, utan blifver ock det öfra landet, få tort, fte-
rilt och öde, at det aldrig mera derefter kan upodlas
eller bebos; Men fker detta fparfamt och med nödig
varfamhet, vinnes dermed på en gång tvånne flora
affikter: 1:0 Uppehälles härigenom til någon tid, landt-
högdernas vår-vatten, tå at det icke för häftigt får
tilfälle at nidflyta och öka vattvtfioderna vid hafsku-
ften, eller vid mycket af hållande markers affåttnin-
gar. 2:0 Flod-vatnets öfverfvåmningar i landfkaper
upåt iandtryggarne, kunna blifva mycket be-
fvåriiga; de hämta vatten ifrån kort afftånd, och på-
ftä derföre intet långe; fkulle de ock någon gång
mycket tiltaga, år marken hår alleftådes, fa mycket
iluttande, at flod-vatnets öfverfvåmningar lått och
beqvåmligen kunna afledas och fördelas genom fmå
vattuleder til den öfriga markens nödiga vatnande
derftådes, och hvartil landthögdernes vatten, i fram-
tiden vål behöfves.

S 5*
I det bergaktiga och af fiupande landthögder be-

ftående Schweitz, famt i fy nnerhet uti Canton Beffif
famlas årligen med mycken upmårkfamhet, alla flo-
ders, åars, backars famt af hållande kårr och kållors
vatten, at fpridas och afledas til ångar famt all flags
torr marks upfrifkning och vatnande. 1 GulJtrands
dalen i Norrige, har man af ålder inledt flod- och
annat vatten uppå fades-åkrarne, at under torra fom-

rar
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rar uplifva _flk.esväxten (c). Canal ds Craponne, forrf
gjordes i Heni.ic den 11. tid i Provence, är icke fe-
gelbar, utan består endaft af 2 å 3 fots bredd famt 3
fots djup: men genom en myckenhet fmå vattuled-
ningar (rigoles), fom blifvit ledde åt alla fidor, har
man hår förbättrat den ofruktfammafte mark til 12
mils längd. Man får och fkördar där nu fåd, på mån-
ga flällen, hvareft det förut varit omöjeligit, famt
växer hår, på de mäft fteniga falt, det frodigafte gräs
emellan ftenarne til et ypperligt bete (d). I Tyfk-
land, Italien och Ångland har med mycken nytta af-
Ven i flere tider flika hushålls-anftalter blifvit gjorde;
fkulle altfå vare Landtmån, af flere uplyfte Nationers
exempel i Europa, kunna väckas til eftertänka, och
förmås at vidtaga lika nyttiga hushålls-inrättningar,
kunde fåkert på de mätta ftållen, klagan uphöra öf-
ver flod-vatnets öfverfvämnimzar, ehuru flora de ock
må vara; ty efter Xekophons utfago, förlorade fig
ock Eiiphrate til (lut, igenom många vattuledningar
och aftappningar i landet (e). At gifva våra Landt-
hushållare en närmare anledning härtil, utreder för-
klaringen öfver medföljande Tabell, på hvad fått flod-
vatnets upfvämningar igenom dem, kan fpridas och
afledas, at i ftället för (kåda och förftöring, kunna å-
ftadkomma mycken nytta i landet.

§. 6.

(c) Dannemarks och Norriges Oecon. Magazin, pag. 2§9-
-(d) *Encyclopedien, Art. Canal.
(e) Refraite des dix iniile.
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S. 6.

År landet mycket flacklåndigt, där fcora floder
öeh åifvar framftryka, och ötVerfvåmningarne af dem
ej kanna hindras, eller flod-vatnet iänker lig, ehuru
ifrån älfbräddarne i den nacklåndiga marken flere 3
alnars djupa och 4 alnars breda aflednings-diken blif-
vit up-kaftade och upgrafne, kan det ofriga flod-vat-
net igenom ften- eller jordvallars anläggning långs
med å- och älfbräddarne updämmas och hindras, at
med öfverfvåmning göra fkada. Mait a delen af Hol-
land och alla vid ftora Ocean belågne ftack!åndi«"e or-
ter och landfkaper, fkulle lått upllukas af hafvet, el-
ler ock förvandlas til ohyggeiiga fumpiga kårr, åfven
fom de btirdigafte marker af Marfchlånder , vore o-
iT-öjeligc at upodia, i fall folket icke til fin räddning
och för deras uprödning, famt til afböjande af vat-
nets öfverfvåmningar, upfördt allehanda flags jord,
ftenvall ar och andra dambyggnader. Vårt lands be-
lägenhet fordrar ej få koftfamma och vidflräkta an-
ftalter hårtil. Hos éfs finnes allmänt faftare grund;
ej brift på flcog, ften och fkogsvirke, fom hos demj
På många ftållen inträffar ock ej fållan hos ofs, där
öfverfvåmningar göra fkada, trånga pafs, vid hvilka,
ined nog ringa koftnad, jordvailar kunna up-kaftas,
at hindra flod-vatnets kringfpridande öfver åker och
ägsmark er. På de orter åter, där enfkilt förmåga ej
ti! en ladan inrättning kan förflå, kunde flere jordä-
gares förenade arbets-ftvrka och förmögenhet, ean-

fka
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ika lått 'ivara emot utgifterna dertil; at ej förtiga, det
åfven ad den koftnad, hvilken Publiken til en fä högft-
uc-dig hushålls-anltalt förtiduter och använder, den
ierfi_t.es mångfait åter, igenom beredt titfåile och nya
"anledningar för landets upodling, ftörre närings-rö-
relfe och folkitoekens tifökning ån förut.

5- 7-
Når jord- eder ftenvallar anläggas vid ålfvar och

floder til hinder för vatnets upfvåmning, år at i aKt-
taga 1:0 At de upföres iei.e nåra intil älfbräddarne,

rifrån vallen lått Kan ni drafa, utan på to å 30
famnars afftånd ifrån dem, få at vatnets påtryckning
och nötning famt upftigande emot vallen, når vårflo-
den lemnäs något flörre vidd, ån ålfven har, til en
del undvJKes. 3:0 UpKaftas deffe vall-dammar med
3;ne alnars breda och 3 alnars djupa diicen, på ömfe
lidor af jordvallen, hvih.en tilmaKas med behörig do-
cering ifrån grund upåt, och det få, at den mera lång-
famt fl uttar ifrån jordvallens öfre Kant, på yttre, ån
den inre ficjan emot ålfven. 3:0 I fall marKen år fkog-
lupen, där jordvallen Kommer at framftryKa, lemnas
ftubbar och fkatar qvar midt i vallen, fom och bufkar
af fpådare trän, at med jord hoppacKas til defs ftad-
ga och ftyrKa i början, famt bör docic framdeles tit-
fes, når detta fkogs affi-råde i jordvallen rutnar, at
deraf ej må få upKomma iholigheter i vallen. 4:0
Emellan vaUdhcen och jordvallen lemnas på ömfe fi-
dor en oftörd gråsvall til a och en lialf alns afftånd.

"5".B 5:0
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5:0 I denne gråsvall Kan utplanteras pihl, ahl- eller
vide-Kappar eller qvittar, för hvih_a göres med en
jernftör 1 och et hälft, qvarters djupt hål, och derpå,
fedan de blifvit infatte, tilmaKas med foten något jord
omKring defie trådtelningar, då inom ganfka Kort tid,
en god. och beltändig häcK,. omKring delle jordvallar
häraf npväxer, hvih.en om den toppas jämt med
vallens högd, blifver den ganfka tät och god til myc-
Ken flyrKa för jordvallen..

§■ 8-
Publique anftalter af ftrömrenfningar, har All-

mänhetens rött i fynnerhet påKallat til hjeip och rädd-
ning för flodvatnets öfverfvämningar; at igenom dem
denna olägenhet mycxet Kan afhjelpas, derom är in-
tet tvifve): men högftrrödigt är ock, at förut behöri-
gen urfkiljes, på hvilka orter, och i hvad raon de bö-
ra (lie,, famt hvilka anftalter med minfta koftnad kun-
na leda til en ladan affikt, hviiket alt fordrar en noga
och laggrann kunfkap, om landets flydrographie och
annat, få at icke, uti en eller annan ort och focken,
alfvar och ftrömmar endaft et ftycke uprenfäs, än för
mycket, än föl* litet, utan at det fker i fammanhang,
med alla de öfriga landets vattudrag.

%.9r
I fall ftrömfallen icke äro få trånga, låga och

grunda; at de under påftäende vår- och höll-floder
föriättes i bakvatten, är det icke nödigt, at uprenfa

och
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och öka djupet i dem eller vattudragen, emedan up-
dåmning och öfverfvämning vid dem, hufvudfakeli-
gen fker, vid ftrömfallens öpningar, af ftenar, jord-
ras och ditfamladt jordflarn til upiandning, hvilket un-
der torra fomrar, öfverft vid ftrömfallen och deras
ltrånder, man ofta torrfkodd kan afrödja och bortta-
ga, få at vid (tigande flodvatten, vatnet icke öfverft
Vid ftrömfallen må hindras, at fkyndfamt aftlyta. 3:0
På alla ftållen, där til få ile är i landet til Båt- och Na-
vigations-leder, må ftrömrenfning ej anftällas, eller
vatnet onödigt fånkas under defs medelhogd om fom-
maren i fjöar och vattudrag, emedan deraf upkom-
ma nya grund i fjöarna, famt i trånga pafs och fund
beredes uplanning. 3:0 I det fallet torde endaft ftröm-
fallen vid deras öpning behöfva,"fördjupas, då vid-
fträkte kärr och måffar hafva lika lågt och flacklän-
digt läge med fjöar och vattudragen, få at vatnet af
dem ej kan aftappas och uttorkas, om öfverft vid
ftrömfallen vattu-columnen icke äfven något nidfån-
kas i fjöarna.

§. 10.

Skyddar Bygn. B. xx. Cap. 3, 3, 4 och 6 §. §.
hvar enfkildt Jordägare med rått och faker het, at af
vatten-updåmningar och flodvatten, defs ägor ej må
fke fkada och men, ån mera bör af publike anftalter
fådant förmodas: men begås vid allmänna flrömrens-
ningar den ovarfamhet, at til flodvatnets afledande
och fördelning, igenom vattu-grafvars upkaftning,

B 3 ften-
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ften- och jord-vallars anläggning och renfning vid
ftrömmarncs öpningar, detta intet andades i den na-
turliga ordning, at härmed altid iker förfta början i-
från hafskuffen och hos underbyegarena, famt at det-
ta arbetet ledan vidare fortiättes och efter hand full-
följes upåt landet, hos öfverbyggarena, drånkes och
ofverfvåmmes fåkert, de vid hafskuffen belågne or-
ter och landfkaper mera af flodvatten, ån förut, famt
förfåttes de i en altför vådelig och- ynkelig belägen-
het. 3:0 I Finland tyckes för Hvittis focken i Björne-
borgs lån (f), i anfeende til något för vidftråkte ftröm-
renfningar i up-foknarne redan inträffa en fådan ftor
olågenhet; ty fom ftrömmarne up i landet blifvit up-
renfade til ftörre djup och vidd ån förut,finner ock flod-
Vatnet höft och vår, når detftiger öfver den vanliga vat-
ten-borizon ten, dar nu,, både ftörre cavitete, fom ock
vidd i ålfvarnes ftrömfall, för at nidflyta, ån fordom;
i fölgd hvaraf mycket ftörre mängd vatten* därifrån
afrinner,, än fom fvarar, emot hårtils tkedda dröna-
renfningars verkan i Cumo och Hvittis hos underbyg-
garena; deffe utftälles fåledes nu lika, om icke mera,
ån fom förut, för flocl-vatnetsöfverfvåmning, famt
kunna ej frias för den, få långe icke■ IVuorio vattn-
draget i Nijka forts, något närmare uprenfas och gö-
res djupare, fornt at tillika vid Kanganpå,. Huivo,. Sa-

pilå

(f) Gustaf Nij.s IDman, Oeconomi.!'. Aäfhandiing en. Ström-
renfningars nytta och nödvändighet i Ejörneb.ugs lan, pag. 12. tryckt
i Åbo 1772.
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pila och Ketola,- ftrömfallen, för flod-vatnet beredes'
ftörre, och med flere a(ledningar, ån det nu har. 3:0
Alla de ftora vatten-öfverfvämuingar, hvaraf flere
foknar i Pajåns fjön årligen befvåras, de kunna lått
afhjelpas, om allenaft Calkis ftrömfal-1 något fördju-
pas och utvidgas; Men ehuru höga och branta älf-
bräddarne äro vid Kyramene ftröm, tyckes förfigtig-
hefen dock fordra, at de grundare ftrömfallen, i de
emot hafskuften belägna Itis, Elime och Pi/ttis fok-
nar, förut uprenfas och göras djupare, famt ftörre i
vidden, än de nu äro, föran Päjäne fjöns ymniga vat-
ten, igenom friare utfall vid Calkis forfs tankes och
aftappas. 4:0 Vid Pudasjårvi lockens räddning för
öfverfvåmningar, fordras åfven en dylik förfigtighet
med ftrömfallens uprenfning i Jjo åif. 5.0 De vid-
jftråkte fjöarnes många öfverfVåmningar i Tavaftland,
ända ifrån fjön Jjnucnen infil Jljaliasirji i Pålhåne (bo-
ken,'kunna väl ock afledas, i fäll Iharis dröm utvid-
gas, och Sarfa fors åter öpnas och beredes til Vattu-
fall: men. dereft icke, på nyfsnåmnde ftålle, avdågges
et ftarkt och fatt flufsverk nied dam-portar, til ftyr-
fe! för vatnets utlopp, kommer hela Kangafala loc-
ken omkring fjön Rojfne och Mallasvefi i åfventyr at
blifva dränkt, fä fom ock Appia och IValkiakofii dröm-
mar förut hos underbyggarena böra renfas. ti! detta
påokta vatnets afledande. 6:0 Sammaledes förvet-
ter det åfven med flodvatnet i Cvnrevrji jb.-l.er], för
I»vilket igenom ganfka ringa uprenfning i il-ieUns dröm,

i 3 1na-
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friare och ftörre aflopp kan öpnas, och derifrån åf-
ven beredas en 10 å 13 -mils Båt- och Navigations-
led til Tammerfors Upftad och Krono Brånneriet der-
ftådes: men utfprånges och utvidgas icke ftrömfallet
vid Tammerfors förut, fåttes ej ringa del af alla de
orter och fokuar under vatten, fom grånfa til JSfafi-
jårvi ftora fjöns ftrånder.

§. 11.
Efter floder och ålfvarnes olika låge, famt flröm-

fallens fårfkildta befkaffenhet, böra alla firömrenfnin-
gar verkflållas. 1:0 I fall under flrömfallens höga å-
brantar finnes flora flenar och något flenras, hvilka
dock ej lågga fä flört hinder för flodvatnet, at flröm-
men deraf fåttes i bakvatten, år det en öfverdrifven
nit och onyttig koflnad at bortrenfa dem. Sådane
Hållen i flrömmarne, hvilka utan öfverfvåmning up-
pehålla floden, de hindra fafl mera flodvatnets ha-
ftiga och våldfamma verkan hos underbyggarena. a:o
År marken flacklåndig famt låglänt vid ålfbråddarne,
och flodvatnet utan alt för dryg koflnad icke genom
fmå canaler och vatturenlar kan fpridas och fånkas,
eller igenom jordvallar man icke är i ftånd at deri-
från afhålla öfverfvåmning, vinnes åfven ofta denna
affikt lättare, om frrömmen på flika Hållen fördelas,
och derföre, igenom flera upkaftade vatten-aflednin-
gar, beredas flörre utfall ån förut. 0:0 Dar ålfvar-
ne i många krokar och bukter framflyta, famt de*ri-
genotn uppehålla flodvatnets afilytande, kan detta ej

rm
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ringa förekommasigenom en ny Canals upgråfning,
hvilken i rått linie, leder vatnet fram til aflopp, den
kortade vågen. 4:0 Lågga flora ftenar eller berg-
knölar i trånga pafs eller annorftådes mycket hinder
för flrömvatnets fria utlopp, år båft och lämpehgafl,
at utan anläggning af koft fatim. a kaid med
krut bortfprånges, hvilket ock kan fke med berghal-
lar under vatten Cg). 5:0 Vid floder och ålfvars ut-
lopp i hafvet, tillkapas gemeniigen af årlig mdfköld
fand och annat jordilam, vidlyftiga uplanningar, hvil-
ka på inka Hållen föroriäka anfeenliga flodvattens öf-
verfvåmningar, famt ibland, jåmte bafsffoderna, för-
fatta ålfvar och flrömmar et långt flycke upföre i
bakvatten. Denna flora olågenhet kan uran upnui-
dring ej afhjelpas, famt vore den i ngenftå-
des fa nödig, fom nedanför Cufflp åif vid Björneborg,
håift Sik- och Laxens friare och mera obehindr; le
uofligande i denna ålf, til Kronans flora förmon, äf-
ven derigenom A>J'.r fråmjas. 6:0 Ibland fker vid is-
lossningen i åar och allvar åfven mycken fl. a da,om ifen
nedanföae år få flark, at den, jåmte nedfamlad islör-
ja, gör updåmmng; at hindra detta, år dä båfl och
fåkraft, at igenom isfågning underhjelpa ifens upbryt-
ning; at.kållrar och andra underjordifka refervoirer,
igenom rånnorne af flodvatten, ej må fyllas, igen-

ftop-

(g) Kongt. Svenfka Vettenfknps Academiens Handlingar för år
1760, och defs 2:dra Quartal.



16
■doppas alla öpningar til dem, med Empctrum, Björn-
rnå;"fa. eller ock en fack kalk.

§. 12.

At allehanda tilfålliga fördämningar, fom hindra
vatnets aflopp i drömmar och ålfvar, undanrödjes,
detta förringar åfven ganfka mycket olågenheten af
'flodvatnets öfverfvåmningar. fdäribland anmårkes-
-1:0 1 fa. 11 de många och ufla fqvaltor och mjöl-qvar-
nar, hvilka allenaft med et par ften ar, få förut fom i
lenare tider blifvit anlagde, både i anfeende til dam-
byggnad, fom annan Mechanifk conflruétion, båttre
inrättades, fkulle deras onödiga antal anfenligen kun-
na minfkas, fom ock updåmningar kunna mycket und-
vikas. Pä Seine drömmen och annorftådes i Utrikes
orter, år ock nog allmänt i bruk, at mjöl-qvarnar
inrättas på pråmar i drömmarna, hvilka med under-
fall af ftrömvatnet drifvas, famt kunna flyttas af och
an, och göra gagn utan all flags updåmning af flod-
vatnet. 3:0 At under påftående vår- och höft-floder
kunprsådran i drömmar, ålfvar och åar, emot allmän
Lag ej tilftänges, detta år ej mindre nödigt, ån ock
det, at allehanda ovarfamt inlagde fanken" och up-
dåmningar, under fifkens leketid. om våren, .undvikes
med fifkebragder. 3:0 Emot updåmningar,fom i dröm-
mar om vintertiden af anlagde isbroar och famlad is-
förja ibland plår förorläkas, hafva några inbyggare i
Cumo foeken för (kåda t fig förbuds-domar; önikans-

vårdt
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vårdfc år, .det*allmän Lag härom åfven dylikt förord-
nade, fom ock, at den vid hårdt anfvar af plikt och
böter ftadgade, det enär af ovanlig ftark köld, fortfar
och ftrömdragen bottenfryia, eller af isförja updåm-
mes, at de dä genom nåftgrånfande byalags förenta
arbets-dyrka fkyndtämt och ftraxt må öpnas och up-
renfas. ä:o Jordras ifrån älfbräddarne, hvilka ofta i
drömmar göra ej ringa updåmning, torde fäkraft kun-
na förekommas, i fall nederft af åbranterne emot
drömvarnet, de något i kanterne denlågges eller med
pälverk förfes. 5:0 Om nära intil floder och dröm-
mar, ftora och viddråkta måflar och kårrs utdiknin-
gar fkedt, bör det jordgrumliga vatnet ur dem, ej af-
ledas och aftappas, under pådående höd- och vår-
floder, utan förut, eller fenare ån de inträffa; ty an-
fes den lilla floden Saale vid Naumburg i hvart dygn
med defs vatten, kunna nidföra 561705 fots jordflarn,
fåkert nedflyter det, under pådående vår- och höft-
floder af nyfs updikade kärr och morafter ej mindre
myckenhet jord- och kårr-åfvia til uplanningar öfver
om fortfar och ftrömfallen i Finland, och hvarifrån,
utan mycket koftfam upmudring, det fedan ej kan
borttagas eller undanrödjas.

$" 13-
Deffe åro ej mindre de allmänna ån enfkilta me-

del och anftalter, fom tyckes fordras, at förekomma
olägenheten af flodvatnets öfverfvåmningar i landet.

C Ige-
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Igenom enfkilta Jordägares arbetfarnhet, flit och ii_-
duftrie, kan härvid mycket uträttas; men lemnas de
handlöfe utan hjelp och underftöd hårtil af Publiken*,,
blifver det i alla tider för dem enfamt omöjeligt, at
undanrödja alla de många orfaker, fom föroriäka den-
na ftora olågenhet, och hvilka lägga få mångfaldiga
hinder för landtbrukets upkomft. I alla vålbeftåldt©
Samhållen har Regeringen ock fördenfkull, anfedt
denna fak vara värdig defs upmårkfamhet, och trodt
ingen koftnad vara för ftor, fom blifvit använd, at
hindra våldfamma flodvatnets förftöringar hos Jord-
brukare. Finland har under en Nådig och Vis Öf~
verhets ftyrfel, i fynnerhet rönt många vedermålert
deraf, i det flere år, ftrömrenfningar, til afböjande af
flodvatnets öfverfvåmningar, hår blifvit verkftåltef
at de ån vidare fortfåttes, derom år ej eller tvifvel,
det vår Stora och Högftuplyfta Konung, af Defs fyn-
nerligen vanliga Höga Nåd och ömhet för detta land,
finner dertil utväg, hälft landets upodling, famt In-
byggarenas räddning för mifsvåxt på fad' och foder,
afven tyckes påyrka en få värdig och högftnödig an-
ftalt. Utrikes har den nu regerande Stora Hjelten
Konungen i Preuffen, i fynnerhet ådragit fig Allmän-
hetens upmärkfamhet, och Defs underfatares väifig-
nelfe, for gjorda högftberömliga hushålls-anftalter i
denna vägen. Så har, igenom dammars anläggning
långs ut med floderne JVetzeoch fVarta, alt ifrån Drk~
fen ända til Cuftrin, han frambragt en upodling af nytt

land?
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land, af 120000 plogland och bonings-fattning för
3000 hushåll; hvilken ort dock förut af vatten varit
öfverfvämmad. År 1784 anllogs af Honom ock til
upodling af det ftora Drbmlinger träfket, hvilket är et
öfverfvåmmat land i Altmark, 30000 Riksdaler, famt
til erfåttning för likadan af öfverfvåmningar i Neumark
40000 Riksdaler; vid Magdcburg åfven för dylik o-
lågenhet 60000 Riksdaler, och åt dem af Defs iin-
derfåtare, fom vid Cleve igenom flodvatnets öfver-
fvämningar lidit fkada, 113000 Riksdaler til hjelp och
undiåttning (k).

§. 14.
Huru hamnar och fegelbare vattuleder af oroligt

och egenfinnigt folk ej måtte fördårfvas och förflö-
ras, derom fladgas fårfkildt anfvar och flrafFi Hamn-
ordningar och andra Kongl. påbud; at för ail olaglig
åtgård och våldsverkan, fom fker igenom updånmin-
gar eller på annat fått til at öka vatnets öfverfvåm-
ningar, må i alimån Lag åfven utflakas och förord-
nas om ftirfkilt plikt och hårdt anfvar, detta tyckes
ej mindre vara högflnödigt och nyttigt. Koflfamma
dambyggnader, vattugrafvar och flrömrenfningar,
kunna icke inråttas, utan mycket arbete, famt ige-
nom Regeringens förfkott och ofta på defs dryga be-
koftnadj de fordra årlig upmärkfamhet och koflfam-

ma

(U) Stats- Minilkren Evald Fredr. von HekzeekG, fur 1»
poj uiation des Htats Pjuiiiens,
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ma utgifter, både af Publiken fom ock af enfkildta
Jordägare, at underhållas i -kick och ordning;. At få
högfrnödiga och nyttiga hushålls-atiflalter ej må ofre-
das och lorflöras, detta fordrar ftrång vård och til—
fyn af Fides Puhlica, om annors allmän fåkerhet för
Inbyggarens vålfågna egendom, och deile koftfamma
yerk, ikal kunna vinnas och bibehållas. Hvårföre
hafva fornåldrens florverk och de ypperfla vedermä-
len af menfkligt fnille och tiltagfenhet i Afien och A-
frica med koftfamma anflalter af dambyggnader och
vattuledningar aldeles dår kommit i obefländ, och
finnes nu i grund vara förflörde, jåmte alla närin-
gars förfall och folkrikhetens aftagande, om icke der-
före, at den emot all fund Politique lindande Turki-
fke och Mahometanfke Regeringen, icke bekymrat
iig, med tilfyn och vård af deras bibehållande och
betland. I Perfim har häremot, hvar Provincie defs
egen fårfkilt Mirab eller upfyningsman öfver ålfvar,
forffar och drömmar och alla canaler, hvilken, för-
fedd med full Åmbets-myndighet och rått, ftraxt, u-
tan vidlyftiga omgångar bör råtta alt, hvad til deras
ofredande eller fkada fker och utöfvas. At de orter
i Riket, hvilka hos ofs, måfl årligen lida af öfver-
fvåmningar, och til hvilkas förekommande, famt för

flod-
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flodvatnets afledande och kringfpridande til allmän
nytta, dylika koftfamma hushålls-anftalter redan blif-
vit gjorde, eller framdeles de vidtagas, en dylik Äm-
betsman vore ganfka nödig och nyttig, derom år ej
tvifvel. Kan den af Publiken utan dryg känning ej
ftraxt lönas, fkulle fåkert enfkildte Jordägare, hvilka
bo tiåra intil ftora fjöar, alfvar och drömmar, ganfka
villigt fjelf underhålla en flik Ämbetsman, allenad ef-

ter deras förtroende och fria val, den tilfattes.

Errattote.
Pag. 13. lin. 33. flår Päjäne lås Råine*

För*



Ftirklétring
Öfver medföljande Tabell

A. A. föredåller en ålf, framrinnande från en ftor
fjö; vida tider flödar denne ålfrått mycket, fä at han di-
geröfver kanterne B. B. B. B. och ikulle öfver lVamma.
det nära dervid flacka landet H. IT. IT. 1. i. I. K. K. K.
och L. få fram t ej mullvallarne C. C. C. det hindrade.
För at vid dylika ålfvar ernå höga mullvadar, upgräf-
vas på bägge fidor om dem djupa diken D. D. D. hvilka
tillika hafva den förmon, at de qvarhålla en myckenhet
vatten, tjenligt til de nära omkring liggande ängars
fuktande.

H. H. H. år en ojämn äng, hvareft finnas åtfkilliga
bergftråckningar, emellan hvilka flere djupe canaler
M. M. M. och deras buktiga gångar, alt efter jord-ytans
bed'aden het inrättade, vilas; defla kunna ock med dam-
luckor efter behag förfes fåfom vid E. E. E. blifvit ut-
teknat.

1.1. 1, år en mera högland och torr ång, hvarföre
tätare diken eller rånnelar behöfvas, hvilka böra i den
ftällning, fom på Tabellen fynes, inråttas, på det vatnet
uti dem måtte äga defto ftarkare omlopp, och fåledes ej
få häftigt bortfkämmas. För at efter gifven anledning in-
fläppa och uttränga flodvatnet från denne ång, bygges
en damlucka vidE. uti canalen G.G. vid mullvaden C. C.

K. K. K. år et gammalt åkerfält, fom blifvit läm-
nad i linda och faledes ombytt til ång; hår ies de gamle
diken uti N. N. N. til hvilka flodvatnet genom rånnelen
G. G. föres och inflåppes från ålfven genom dammen
E. fom vid mullvallen C. år upbygd.
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