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§- -.

■ban af fornäld.m, haswa m.mnissorna n.art'l l.d,
ön afonnancka, at gransta och nyttja naturliga
foemon.. af det Land, de watt sig til hemwist.
De hafwa bemödat f,g at genom nyttig., ilirätc,

_____________________W iiiiiflar jr.m.m aga sb^s n.t.tiggfJtf; I hn^ilkm
aM, at l.'ttta rörelsen o och at siaffci de cfiägsna orter t Lem,
del beqwani afsättning pä alla waror, de l>swa inrdttabt, bät
och Segelleder med kölist, bär Nam..!. förut ej tilfuDo bcredt
dem. Etröinrensningar böf»fl l.m^llX.l.lzg.T. b7r^git härlil.
Förstår, för hwil... man falat wid ; as.eud.t, iMwa igenom rens-
ning och nödige ©lufiwårfe ii,ratt>,lng, sä .liftrit tambe och
saktat sig, at kunniga Sjömän utan asii.ei.tvr, f.ban f.7't dem
up-och utföre. Nottan af dessa dr.ipeliga förfani^ing^r har
man tyb.ligen, sä mycket mera funnit, i alla Rlk.n ochLal.dcr,som hivar och .n lätt wet, al orsaken til warors dyrhe: och steg-
ring, til ringa del ej bör härledas af swara och ko^m.iwa L- o-
IMlter. Melon uti sine Eilai lur le Cammerce XXIV (7ap.

räjicic
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fltffif! sig funnit, af forlön ösrrer watn hwarkcn kan eller bör raknäs
högre än *V del emot forvn til Lands, och gör tillika f l!an<
be anm rkning: "om iooo menniffor och ioco hastar fager han
blefvo amvänbe til at giöra en fi-b stgedxir, til at sörfärbiga"
en wattugrns, och da mcb det nrbe^t ,a micket uträttas, ot"
222 mrnn stor och 20^ h Nar sedermera bcsparbe blisiva, fä"
at en lika stor myckenhet Spmnnal fan föras meb 2-0 perso "
ner och 200 hastar minbre, iå winn.r (ti Haten «oo personer"
od) 200 h.-stc.r, hwilka til annan nrtta funna anwänbas. Men
h.d*uti beilåe likwäl ef all ben nytta et lanb af Ströinreiisnin,
gar tilfltytet, at Communication cmdlnn Staber och Lanbs,
orter öpnat; billigt anse^s bet lör ännu angsalt mera betyban-
be, at h digcnom äfwen hindras ta mänga ängber och orter
watnets ö''we!fiöbande od) urd7mning, bnv.raf Lanbtmän ofta
röna ben »våldsammaste mcrckan, i det gräs och sabcswartcn ber-
af gcnnenligen allm.tnt städas, famt at häremot fntupiga k7rf
aå) mora^ mcbelst watnels aftappanbe, knnna löibnwö i bördig
åker och ängsmark: Historien lämnar oj) btwit bexiå at^tou
far, fom w^rit wå-ma om sitt Folks »välftnnb äsmen »valf
l^atttidrags öonanbe til ef mebel at winna sit föremal. En
Danavs och /1.7/7/7««5 arbetabe bcrrå i ©wFefanb ; En sc«/>/?.
f7/^7' i Perflen; t^n Auguftus od) Trajanus i Italien; '(£ti
Ludvig ben XI i Frankrike, utom st.re; bwaraf hänbt at
f^llheien blmr.ftrat i beras tdnber, unber loftiga näringars tillvart,

Sfrömrensning.*irs noffa cct> nödwanbicchet i Björneborgs
Lnn, är bet jag i be!)a blab b.ubit til at a'ffdora. Urtag
min G. Läs.wc meb wälbehag, hivad et öttua ej fullmogit
fnille i en fa wlgdZ sak kunnat srmuföra od) updaga.

§.2.

En ganssa flor bel af be rmnoga (^iöar ocb »vattub^ag,
hwarmed Tavaftland och ösra bclen af Björneborgs Lan or

A 2 gei om-
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genoiuffurif, be haswa sit enba utlopp i Hnfwet genom Cumo
djff. (7,) Denna ström såwm nära belägen Björneborgs
Stab, och hwilken af anbra tilflytande mindre a.tr anfemligef»
érs til sti wattumangd,den n.anga strö:nfa!l, hwilka,
gra i synnerhet/ h.ndra dcjj aftopp. Hnras har hänbf at »vat-
uet i be Soknar scm lia^a brede wib och ndra benne ulf blif-
tvit updamt, stmt »vät* cch höst öfwcrrwänunaf ängar och å-
kerf.ifcn tå b-:sta orter; som medfrrt högllstabelig »veifcn. I
Idvittis @ofn hwnrrst tumrd denne als förekomma de flasta
"Öemrnan, ft^b watnet alla år, innan Sirömrensning i Nifka
feif sörewgs, om »våren samt andra rägnr.ktiga fiber, til 2. 3.
-/t 4 alnars bögb, ijfroer ängar af några tusende §imatt hö-
siag samt Sferfalf fil innenwl twähundrade lunneland. ©ennfli
fiod »varade iftån islo^ningstlden z ibland 4 månader. Hwar-
före bet icke »var fåflftnf, at ängarne fiere år blefwo obärgade,
och då be anbteligen fingo bärgas, ci bur» annat än karrwar-
fer, som enbast i nödfall Punbe anwänbas Bpstapen til söba.
Ofta hänbe ock bet at floden genom insallit rngn hastigt steg,
samt bortsörbe bet til höstotter redan i nibfälbfe höet, och lorf-
röffe cifwen dtt, fom redan »var mb^rgadt i Lador.

Säben stämdes unber sin wdrf, rd) åkrama utmärglades
drme.elst af fivaumyUaii af fiodwatnet bortstölgdes. Samma
oläguibeter halwa be orter masta »vidkännas, fom legat nära
de »vatn, hwilka äro bd^gna oswansöre flrömfoHen i.Tyrvis,
Karku, Birckala, Mefluby ocb Lempalå Soknar, ehuru ej
i ben mohn fom ostvannämde Hvitris Sokn, örfaftn til ben-
ua stiljaktighrt igenfinner, dels i de andra ortemes ra fl de
ställen höglänbie be.ägenhet, dels för en minbre »vattumängds
friare afiopp. (^)

(7«) Ht'rr l^nnll. Ståhle t sin Afhandlinq om Urfprnnget och dcstaf-
fenbctcn, lif de största Watlndrag i Finland §. 7. rotfar at ©i&arne i
t,l,^>^u^ Imo;;i, I^:!iize!m,l!'l, Keuru, Orivefi, Pälkåne, Kangafala, BZx-
n^ik.l, Ltm.j la, Wclilax, Ikalis, Kyro, KZrcl^li m, fl, itebffytfl gonoin
l^umc, alf f hafwet. (» I
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(lch I Hvittis förena sig med Cumo Ulf, utOttl flera större och milt,

tre backar, inmmt en och en half mil 1:0 Loima ää, som t "l'amme.
la Sokn tager stn hörja» och löper igenom I^lmjciKi. 2:0 Pungalaitiö
aa, kommanbe ifrån Ordiala Sokn genom lungalaUio g&rfnmlitto. ,3:2
Sambu ää bon bov tager fin början nlnr Sanunajerfvi Ixsiö i Tyrfvis
och flyter genom uönareter, til des! den nedan om Samby hy faller i of*wa!!s?gde Älf. 4:0 Kaiivatfa ää, ijmtlfcn mc&f&rer watn iftän Moubjerf-
vi Sokns Insioar, go!',om en dol Tyrvis Sck^.s ittmarker cch twanne
i Hvittis warande Insiöar Sjxijirfvi och Piirijerfvi nar.mbe. 5:0 Utlop-
yct af Kohijerfvi Infiö, fem titnr stogar och kjärr fäv sitt watn.

Qtt liar wfltfuflobcrnc meb tiben blifwit wäldfammare, lntnga.i- afbcm,
fem flcte är bott i orten och haft tilfalle at gjöra fab.tne ai.lnarkningar.
Grund bärtil lebei? klarligen af ben myctenbet sten, som hivart ar mit)
fisiewärkens anläggande 1 strönnnarne tfrän Landet pä dem til tyngb tipshares, at gifmet dom mera styrka och qwarhälla besie fistewärks ttttyggs
ttaber mot ströinniarneö häfrigbet; men hwilka, sedan waifvt optagos, ka-
stas i watnet, at oj förtiga, tet af illa anlagbe qwarnbammar dylikt
händer.

Ej nnber da, At Inhyggarena i besia Soknar, fom mt mer
an förnt ljändt stadoliga och för hela boras timmeliga walfarb wa^eliga
folgder af wattnstodor, anropat och aulitt en Naoig Ofwerhot om h)elp
och räddning, hwilken ock redan til någon del blifwit merf'fiäli\

§- 3

Ofwansore ar förmält, at Cumo alf Ijemfar sit »vatn i-
från gansta mänga i Lanbef belägna Insiéar, större och min-
bre wattudrag! den bliv härigenom watturikare, än nägre af be
anseenligare dltiändste fiobcr. Seine stal enligt Mariottes för-
fok gifwa innemot 15900000 eub. fot »vatn i timman: Halleij
»värderar Temfens afbörding hwarje timma fil 30062340 cnb.
fet; Igenom Cumo alf stal på lika tib framfiuta 61678800
eub. fot watn, efter be rön Herr ffiansfon gjorbf och mig gun-
stigt mebdelt; (77) Stltfå är ben nedsiyt.mde ivaftumängben i ben-
tie sidstnämde flod öftver bubbelt större an Temfens, och mer
«n tre gängor fä stor fom Seines. Jpäraf ar klart, at refning

A 3 i bes-
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i besi Forsiar blir f»våc, b.l en sa)an myckenhet watn, ef u-
tan starcka och föfiaftellgcn kostsamma ©ambyggnabcr kan af-hälas, famt gr/.fning od) Srenfprdigning cftoen sorbra brn.aa
utgifter. D.*tta utom annat, har en I "ing tib hinbrat wär Nä-
biga v'werhef Kran ef sä priswärdt företagande. lordägarena
äter, haswa ej kunn.tt förena sig därom, an i anstenbe ti! nä*
gon »viblpftig Rdtegång, fom nöbvänbigt stnlle föreitä »vib
gamla qtvarnbyggnnbcré unbanröbjanbe, bä de nu m b hafd
och laga Domar linnet? stadfäste, och sä »viba de b.iraf tiist!)-
fande sormohner, i cnVecnbe til ortemes l^ge och hemmanens stor-
lek för beraö äboer bleftve stlljagtige, an ock, at nu;ifen, samt
i A.lmogenS hanbtering ganffa angelägen ttb nämligen Som-
tsaren huftvubfafeligen borbe til utrensningar anwänbas.

(^) .har ar nebstytande watnets mangb beraknabt, tmbcr best me-
dclhögb i (jtTfroen,

§"4.

At ashjelpa be swärighefer , Finlanbs anbyggare haft wib
ftne warors affättande, tog Regeringen är 1737: Slrömrenf<
ningen bärst.des i ömmaste öfwerwnganbe. ©cl jöicstogs en
bätleÖé inrättning isran I'äjsne siön ned til Haftvef; oc!) iri§e
Committerade afTäiiöeé, af undersöka wattudraaens bestaftcn,
het b reniclan. Ibland bern, har bäwarande Lieutenanten
iiumera Ofwersten wid Fortification famt Riddaren af Kongl.
Manfs S-vo.irbo > Crden, Wälborne Heir Carl Friedrich
Nordenskjold i sin, til Ndsens Högloftige Ständers Kam-
mor-Oeconomix och Commerce-Deputadon, wib 1741 ars
Nd7'd.ig astvsne berättelse, anscdt kostnaden bltftva aansta stor,
om Canalen stulle ledas til Hnstvet wid Björneborg, men
minbre. om ben nebföibes til Helsingfors. Twärt om har
Profelforen wib bentie Academie Herr d>li!s HaiTelbom wib
famme Riksdag tilstyrkt Canalens lebande til Björneborg,
famt upivist fin, »vib genomfaranbe af Cumeo alf författade

aftväg*
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afwägning ra be forstars högb, som wib burcffarten ssulle
komma at lmttias, hwilken afwagning, få »val fom ben, hwil-
ken Herr Direcleuren Jansfon sedermera meb onnu större
Laqarnnliet glort, m\b flutet af betta Academista arbetet sin-
nes bifogab. Utom betta. bar han >'dwen til sagbe Depuia-
tion öf.verlämnabt en Cdarta öfwer Cumo elf rd) be bär-
fil stömnbe waltubrane-i, jämte upgiftct* til inrättningar, fom
kunde »vidtagas, alt gwra Fotstame til detta änbawa! brnk-
bara.hwilket alt Deputation uptagit mcb 'välbehag rch bärjem»
fe ansedt böra wärdst.tllas; men innan betta ©tonväif bör^a-
bes, mötte strarf hinder, fom i bawarde omstcnbighetcr ej sto-
do at öswcrwinna. Rilsens Sfl'nber läqo mal, af denne in-
r dtning bnswnbsakeligen sknlle bidraga til ftinfanbti upkon.st, men
marckte äftrvn tillika, at för mange Strömmars r.nfning, od)
SluAw.dcks doognaber, fom pröfwabes nöbwänbiga, fa stnlle u-
tan brng kostnad harwib ingen ting kunna uträttas. <$Tt olye-
keligit Kr>g habe blottadt Skattkammaren, ocb af emjilt folck
kunde ett sädant företagande icke uträttas. Det mäjle bärsöre
upst,utas fil lägligare tib.

§.5.

omn*mnbe stallnina blefwo strömrensnings arenberne til är
17'6.W'd bäiv^ranbeßib.chaa/.mboll en dd Cdlmcge frän Björne-
borgs Lan, od) i 'ininerhet Hvittis Sokn, ont stdunrenwingar, for*
na. afsigtat fastna ger fredade jör watt"sloder,somföibärf-
wabekustsamma bwor od) qwar.^ar, sanu htvilkit ärligenmcbtogo både
filtet och höw ft, til saknab för n^rdbrukare i deras näring, samt
Krtntan åf»ven til mehn och städa i best lagliga infomfler, i an-
feenbe til bestås bymede'st fcrorsakode cformégenhet, faltigbom och
elände. Af Rdstns Högloft. Cfänber bewiljabes i öfwerwäganbe
häraf, at Sfrömrensningarne hirstäbes stulle werkstallas. s.)mt op-
brogs af bansiKcd. Mai:t olweriiiseecbet wib deste anstalter Cen. samt
d\ibb, och Comm. afKgl.Wi.tt Orden Högwälbvrne ©tefwe Herr

AU-
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AUGUST EHRENSVÅRD, som tflika hade frihet af l!»f-
--fja til biträde Ofwerden sedermera Rcks-Radet och Commend.
af ongf. Wla\:tt Orden Herr Grcswe CUBl'^.V ADOLPH
HJÅRNE, samt dararanbe Oswerste bieutenanten nu mera
Lanbshöfbingen och Nidbaren Herr Baron Hans IdEXRie Boije.
Dcsta Herrar äro samteligen känbe af ypperliga wette^stapcr ochvtröttelig nijt och möbac.t gagna Riket i gemenfamt Finlanb i synner-
het;f)»vab i Samtibens arkänsta oel) tacksamhet för deras höga for-
tienfter funbe brista, ersätter en efterwerlb fom oivaldugast bétnraec
om Stora Män.

Sedan Herr Generalen EHRENSVÅRD i början af
Sommaren, 17^7 bcfebt Cirömmarna, som stulle ränsas,
och lätit Directeuren Tbunberg od) Dlagister Chydmius
fåfom bägge tillika nnrwarande oigitwa kdan til arbetet, blef
betsamma börjabt i påjolljanbc Augusti manab.

<3 Cumo Sockn kommo unber starstadcm Sfrömsallen
Rukakolki, Kanganpå, och Ketola, famt Forstame i Nifka
Putaja cl) Wuorlo grenar af Cumo alf. Iblanb bern be-
fants Putaja as den bcstafftnhet, at rensning bersiäbes genast
Funbe anställas så til watnhögbens fällanbe, fom at tillika Utta
renmings arbetet i Nifka Först en7r det framdeles stulle ste; I
anseende hanil blef ock bet föfanbe aret arbetet sörnanligast
fortsatt i bemalte gren, famt något åftoen i be andra Forstat'
od) Sirömfall.

Igenom rensningen i desia ttrc. ar som tvarabé 1757 >'fta!t
ben 8 Äi-gufti til ben 7 November, samt 17$ ifrali ben 16
Augufti til ben 11 November har biifn.it sprär.gt unbamogdt
och bortgräfwit:
I Putaja ådran 3^42 cub. alnar St.n, samt 19:02 culi.

alnar Lem och Grus.
I _M.a Formen 8.0 cub. alnar Sten.

I Ra-
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I Rukakofl-i 2130 cub. alnar dito.
I KanZanpa 1600 cub. alnar dl.
I Ketola ioco cub. alnar asw.n (2.-R.

Til tttta arbete blef anrcanbt af Kronan 2900^ dags-
wärken, samt 2197 frivtMliiga dagswärkcn af Hvittis och Ca-
mo ©oEnar* Allmoge. (7.)

I be faljanbe åren 17^9, 60^., 61 och 62 fortsattes arbetet
i benna Solns förstat* pä Höga Ofwerhe.ens bekostnab af ber*
fil utfebt manstap, famt bibroge härtil cfwen friwilligt utom
Hvittis od) Cumo Soknars SlUmoge, Pungalaitiö görfam*
lings od) Wambula CapeNs scbamöter, hwilfet få mycket me*
ra meb loftrd förnenar at anmorfas, fom ehuru be e> hade
nägon enstdt nytta af Strömrensnmgen, sä unba-nbrogo besteCoofndwer bock fig icke, at sriwilligt til beste nyttige anstalters
främjanbe, rncka ftne Mcblrober hjelpscmuna hanbcr.

I Tyrfvis Sokn arbetades i Tyrfvis Qst) och Wam-
mais förstat*, ©en förra giorb^é Bjflparé och ufnibacbcfr tå
bredden. Wib den stbnare ttptogs en 314 alnar lä g Lcwds-
tvägs bro, h»vilken tilförene war iQa od) oförsiktigt anlac.b cd)
ttpbngb p^ timrabe kistor lika stora htiö, samt igenstangbe by*
meb.^st för watnets aflopp in.mot 4af forsten; bärester upsat,
fes en anncm 3>cs a nyo pä valar, f.mi bäbe mlt.bre däm-
mer watnet, och äfwcti mcb minbre kostnab framdeles kan byg-
gas, dä ben förfaller.

Utom detta rensabes ock i 'Vammais en bäfleb, som med
förmon od) nöie nyttjas af ©efneboerne.

I Lemnalå Sokn utwidg.-.bls och förbjupades Kuoeba-
la od) Njemis förstår.

I Birckäla Sckn arbetabes i samma anbamäl »vib Noc-
kia och Wijkä förstår, af hlvdfa ben febnare afwen ar gjord
nav^gabel.

Sedan är 1762, få blef för orsaker fom mig äro obekanta
B intet
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intet wibare wib bcsta Strömrensningai* tilgiorbt; »vid N.lsda-
gen 177^ instältcs ock aldelcs hela Sttömrensnings arbetet.

An:n. För bristande uplofntngar har jag ej kunnat önfö-
ra eller utfrafa mcb hwid styrka Sfrömrcnsningen bfifivif fort-
satt i Tyrfvis, Lcmpålå cd) Birckala Soknars förstår.

(a) Hvittis SSötrne förenade sig i offentelig Solnelsiainma tett Zi
Julii ,7-,' at miderbjelpa och fortstynda Rensnings-arbetet med tilstott
nf ftiwiilige dagbivarken iftan de h^nntian, fom af rensningen kunde tran-
tc muta. i^twer denna ttvltti^ ©éftts? "lllntoges tvillighet bebtigatc Kgl.
SJcffj:» vttraSitt2ti'en;abi3ftebehag, och bcfalreiiwnitiieiiref^antélröfbingen
rch tfttbbarai SBdltorne Jpert Jeremias Wåixen det dem föcständi-
ga; hwi^ket Herr Landshöftingen förmäler i asiaten sinfwelfe til Picd-
fteil Herr 7>lux, Nils läinlin fifdeil Jo Julii l^c,.

§. 6.

ofJÖtd 1770 års Riksbaa pröfwabe Niksens H^oglof!. Stän-
der Strömrensningen i Björneborgs Lån åter böra forts ftas.
Bddllmngar afgingo til wcderbörande om »verkställigheten h„r«
af, men emot förmodan bkf litwål inta tilgjorbt.

Detta oroar Inwänarena i be nebre Lanbsortet* få mycket
mera fom en betybanbe del af ben nytta, be wantabt sig af sto-
ra strönwenfnmgarne, ännu ar od) framdeles blifwer hindrad af
ben barn fom feban 1762 stått qwar i Putaja gren af Cumo
alf. De beklaga sig ej utan orsak, nar et sa r^nga a erstående
arbete som bämnmgens uptaganbe ar, stal belagt dem för-
mon, at »vinna frukten af den kostnad Koi^gl. Maj.ts ömhet
och Riksens Höglofiige Ständers t,r>swärba omtanfa för beras
och hela Landets tvälfärb mälment harlil anlTagit.

Den bel åter $emmanébru?are# fom bo längst no i Björ-
neborgs Lån, fåfom Reuru, Ruovefi, Orivefi, Eangelmä-

kt.
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kl Soknebocrne meb fiere, hwilka femte hop andre Finlanbs
ofiverb'ggare icke allenast aga redan oftverflSö af ofruk bara
dcl) sumpiga kfwr, utan fom ock af tvoffnbragenö ärliga up-
landning,mer och mera mcb fine härifge Länder, brutdco och öswer-
swämmes af u,dämt wam, hofwa en ej fatt fägna sig af be
fönnoner strömrenfningarne i Mentze,kaufua,Murolax och Tam-
merfors runde tildela dem. De!;a

eSoknar sammantagna, futi-
ua til »vidd jemsöras med Föist.ndömmen i östand, men å-
ro ännu dels för anförda ölägenheter af »valtusiuka siäflcn, bcls
ock sör sivät* och kostsam utförsel af mottot och produeder,
ganffa litet odlade, oaktat bcras på mänga stilen h.^rliga
och bördiga belägen&eter. Så lärge desje orter felar commu-
nleadon meb Köpstäderne genom inrättade Bat,od) SegeHeder,
hindras od) all Ul beras upkomst bögsttiödiga narinZs rörelfe.Förmedelst länga resor od) föror til lands, utmärglas kreaturen,
fom »vib all huMllmnas rätta dyft äro oumbärliga. Folkets
lynne, fom än pä dessa orter, unber fräFomf arbete ocb knapp
filgäng på soda, är nedslagit och utan bog sör n,.a upobfingar,
bet stulle lätt muntras up, jämte lordbrtdet od) andra narin,
gar, om Inbyggarena med större beqwn.mlighet funbe komma
en se andra orters ech Stadernas tefiiabä art, samt be bär
finge asst.tta sine waror* I anseenbe htvarid hwar 7'd) en of-
nx i Vtt kan infe, at wattulcders öpnande, snarast rtmde hjel-
pa befje L.mbstaper ur bcras wcuimagt.

§.7.

Elmruwäl be i Putaja gren as Cumo °'ls om nämnde
qwarstacnde dåmningar iin^dra den jfedfca ilrömrenm.ngen, at
»visa sin fulla »värkan, sa ar dock wist,at scban wattnet i den-
na alf, ät bada stränderna utstunt sig widare cfiopp, haswa
bock icke bch mindre, babe be Isvidds od) Cumo Boers a*
gor ofroaå om denna soift, haft beraf gai sia stor förmon.

032 Eiili-
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e?nligif Herr Mech. Direc*t. f/ansfons upgiff har i Pu-

eaja Z, för re.isningen ncbftutit iFoooo tunnor watn i timmen:
men efter bensamma 274.6300 tunnor på samma tib od) wib
lika wattuhögb i älswcn. Följakteiigen nedslyter nu 566,80c»
tunnor mer watn i hwar fimnta än förut. Ester samma Di-
recteurs försök fan wattnets Ij-ogb unber en medelmåttig »var*
flod tagas til iss fttffl minbre än ben waxit förr r nsningen i
Idvittis.- om bcrföre watnet? nffall te&tiben beräknas ti! 4 tum
i '.veckan, som ofta j?cr, blisira å!'garne nu fora 'veckor förut
fria wärsiodm, än de bliswit om ing.n strömrensning ftibt.

$ik*r bärgades ängarne gansta bcfwärligcn; Slottcr<far-
Oi mäfte til tnns gå i <fian, bå han sörde Jijan, ocb mäste
be!?ntom pn st ipor frams ra alt fint til Ladorna. Ibiand hän-
be ock at arb ttvolief nödqadcs bärga boet i båt., men nu haf-
wa de ängsparker sä uptorfat, at brägter på be fiästa stallen
funna nvttiat »tdd höets inbärgning.

Höw.-xien, fsm på bctze .mgar filförene bestob i fräfef,
starr och andra karrwärfer, ben är nu mera öiwerwuren of
h^rdwalls gräs, fil större belen tåtel.^ I några år »var wal
i börja wxten ringa unber benna ändring; men nu är ben
få mycket mera i tillagande, feban ängarne hunnit »valla sig til
fastare botten.

Det på bcha ängar bärgabe fobret är nu åfwen fuubf
»ch söder gansta wal, bå bef tilförene »var en fänb fak, at un*
ber längwcirigt flobwafn, höwärfen fåfom halfruten eller ock
upblanbab meb stab.liga oldupeliga grässtag, habe en giftig
egenstap, få at ben förorfakabe, om bostapen bermeb oblanbabf
stillades fwå bygn å t*'b, strart utfot, famt i långben Bosta-
pens bräbstörtning. Denna siukdom har numera, feban med
ångarne efter strömrenfning n stcbt en få betybanbe föränbring,
bfsnoit gansta sällsynt. Lfwen som åkrama feban t7s? ej haf-
wa bldwit ffabba af fiobivmn.

(Strömrenfningcn » Cumo har äfwen haft ben formonltga
.w^r-
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»värkan, af Lmibswägarne i Hvittis nära wib alfwen, fom til-
förene årligen forbårfmcbeé as önverftödande sch öfwerswäm-
manbe watn,famt at qwarnarne, hwilka höst od) wär för bak-
watn, mälbefiben til masta belen woro onyttiZe, re aro .m-
-mera diade ifrån fabam ölägenheter.

Nmtnn af Gtrömrensningen i Tvrlvis iortzarne, tilfnllcr
i synnerhet be Tyrfvis , Xarcku, Mouhijerfvi och Birckala
Sokneboer, bwilfas ägor stöta in tit Kulovefi od) Tyrfvis
Stoar. I den förra stal nu mera werck.m af forhariics tp-
rensning, pä »vatn korizontens ftncknilig, enligt anjläibta rön,
wara i fot under medelflods tiden om tvären: men i den sed,
narc har watn horisonten säkert fallit samma tid til t-7 sitt.
Omkring bHa bägge siöar ligga en myckenhet ångar od) sum-
piga mol)ar, hwilka nu redan äro deras ägare til mangfalt stör-
re 'fördel än foffl förut, i bet de bibt blifwit mindre ticka, fom
ock gifma be ymnigare od) bättre hö ån för Sjfrömrensnmgeu.
Ntom detta kan allmogen nu ock fxitt färdas emellan bägge bes-se siöar igenom ben i Wammais förf' inrättade bitleden.

Igenom rmsning t Nokja od) Wijks förstår stal uti Py-
håjerfvi, Wefilax och Mefluby Sjöar watnets mebelhögb berg-
uings tiben fäfert wara t^- fot lägre nu an ben war innan bet-
ta arbete företogs: af hwilket alt mycken nytta tilfludt be lorb-
beukare, hwars ågor gränfa til ofivaunåmnbe tr.siöar. Åkram-
a städas pa detza orter nu mer ej eller af fiodwatn; Ångarne
$aftva förbättrat stg. Rostarna uttorcka od) förwcmblas ester
hand til ang, at öka beras höbol, hwarpå be förut haft få
mycken brist.

Samma förfräfteliga formoner muta utom Tavaftehus
Stab, 7^B Sofnaré inbyggare som bo »vib Vanajavefi ochSåxmåki siöar; samt bör detta enbast tilstrifwas Strömrcns<
ningen i Kuockala förf? i Lempålå Sofn. od) Walkiacoiki i
Såxmåki Fölfamling.

§. 8-
Som nu den romren^ing hwiifcn rebcm ssjebt, »vcrckar

B 3' få
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så stor nytta,sä fan mcb fuQ si.fcchef »väntas ännu mer, då det-
ta arbete blif.oer fnSfllgt,

Orbningen hwarmcb det borde forffätfaé, tr.ckcs naturligen
wara ben; at början nu åter Zöres med de förstår fom ligga
gafroet närmast, på bet ben rensning, som frambefcé ktlnde st.e
oswanföre for,;arne, ej matle öka, de nedre ortemes ftrra olä-
ge/ihcter af öfwersiödigt »vatn. Ombe, som deltaga i nyttan
haraf, stola kunna komma til lifa lott od) förmon häraf, borde
forj?arne rensas på bet sättet, at be ncdra wamdrageu efter
hand unvidgas i ben mon fom mera watn iirän de ösra ofle-
bes. I annat fall stulle endast ungra njuta fruckfen af Ström-
rensningarna genast, men alla be anbra en läng tib få afbiba
ben fmnma.

Til burchsflft-ené framsande och bätlcdcrs öpnande i Bjor-
neborgs Lan, wore SltHvercks bnggnadcr i Nokia od) Tam-
meifors nobwändiga. Q."öib Åezå for!) i Hvittis kunde utan
färbclcö kostnad en Canal ledas föxbi strömfallet. Ide andra
höga och langstutta formar, torde detta ändamål ock kunna min*
nas endast med rensning, f.ifom öfweit redan stjedt i Putaja,
Wammais od) Wijks fochar. At set mycket mera strctrt fun-
na draga allmän nytta af bcf?a Sttvmremmtngar, cfiven i bnx
mon , wij?a Lai,dsorter emellan ströinmarne kunde b'ifwa navi-
gable; sa woxe i Finlanb Upn åders och köpingars inrättning
hudvubfakeligeu nödig. Den stulle oänbcliaeit mycket l-tia ut*
förseln af Landefs »varor och produäler, da nu annars långa
refor, med mycken tiböfpifluu, hindra Landtman ifxivn 3prbbru*
fets lilbörliga stötande. I SKiffenä Höglosk Ständers Carn-
mar-Oeconomie och Commerce I)?putadous bet nkande
af ben 31 Julii 1741 aro redan i Björneborgs Lan köpingar
föressagne tpib Pilpala by i Birkala ©pfn, stum Turfvis by
och ©cfn; at undgå ivibloltighet, amger jag mig friheten at
anföra om be§e fillämnabi köpingars bdägcnhcf, famt aspas-
fade lä*npcliga n ri-gs fatt,^ bet som af Herr Przeies förut i
et Acadernilkt atbete harstädes, gansta wål grundat finnes
förmält. (") " Pi-
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r>)"Pifpala köping är »vid paj? 15 mil aflågen ifrån när-

maste Sjöstad od) 17 od) en hals mil ifrån Åbo; orten be-
står as en sandäse emellan stora Pykå-och Nåfijerfvi ©jtjamt;
har nu årligen en mmcknad om hösten, 4 Sept. som da måst
besökes af alla Finsta Städers t)anblanbe och as »vida afiå*
gen allmoge frän mera ån 40 Soknar. Landtmcm har härstä-
bes pä ena sidan mast 20 mil ren segelbar siöld, cch på den
cmdra 13 a 14 mil, allenast Kubckala och Walkiakolki förf*
far litet nprenfatf, och bcsta exporterné, om ort-m med ert
Wmtermarrnad »vore forfebö, af Lin och hampa ifrån mer ån
10 al2Soknar. De öfriga affåtta bast, bryn^ocb ■ Tälg-
slenar, humla, Fiffvaror, Palterier, Vin - hnmp ocb 9tof# do ,
Beck, Tiära, Bostap, #ä(ltor,

e
Spannemal od) victualier.

Sä »vida Landet ifring denne förestagne köping framför an-
dra orter i FMlanb, äger tilgång på Lin; så lunbe In girt*
tieplantering, Linne spinneri od) roafnaber här ldisiva bnfmub
näringen, samt har igenom (©pinne ©cbtdan ra Ottawaltx*
SfUmogen redan wunnit ci allenast håg. utan ock handalag bär*
uti. För tilgäng på Alm, Sön, Non, och M.chttr B'örck,
samt annan siögb nottig steg, sä stulle allehanda trästögbcr
här kunna ibtat. I c! 1 nära infil bekgne Tammerfors
Strömmen, kunde et widsträkt od) ffir Landet 'iyttigt Olzezla-
geri med sörmon lätt cnswas. Pottaste Refenaderier klln-
be här ock nog löna sig, a'lenast Landtman wandcs, och bief-
»ve underrättad, at mttfja ffogens windsållcm til Astbrännerier.''

"Tyrfvis förestagn.e köping sinnes ifrän ben sorre ofroart*
nemnde 7 mil afiägen och är med bät, undantagit Hofja förf,
durchfarielt dem emellan hda »vägen Nayigabel, som el ringa
til communication od) rörelsen emellan "dej?e bägge köpingar
stulle bidraga. I fall ocf 27' mil en ny Lnnbswäq ifrån Tyrf-
vis köping stulle anläggas genom Kikois til Levanpåldo, wo<
re derifrai rbibare en stor ba^ ocb farled ända n b ni Björne-
borgs Stapelstab od) hMwet. Förman den marcknad i T/rf-
vis nu haiics ben iZ Julii; sä skulle fil hatfceié exportemes

Sfan*
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ökande berfiäbes, ti ringa bibraga, om ben få fattabe Hvittis
marcknaben til wintcrtiben ftyttabes hit. I anseende til be mån*
ga Strömfall »v.b Tyrfvis bu sinnes, sä funbe allehanda rör-
liga »veref til grof och sinfmibe här inrättas,, såsom ock Pao-
persbrnf och Oijcstageri; famt stulle en anläggning af 2)11*
Spinnerier och ylle tvåfuaber här »vä! bära sig."

Förutan alt detta blefwe igenom Strömrensningar Litndets Inwsna-
re, mera förmögne at afwen wioare annars arbeta pä Landets enstiltaiHtihåltnitigé' förbättring och rätta tilwärt. Dem stulle ej fela tilfalle
härtil, dä roattteté b&gb i Satteets älfwar och siöar genom Strömrens-
ntng blefwe sänkt; af dem kunde dä, de ut med älfwarna belägna ännu
onyttiga och mängfaidiga kärr, til fiere tusende tunnelanbé w.dd, gferaS
torra och fruktbara utan särdeles beswär »ch swärigheter. Defie platser
och härliga ängder stulle igenom förstgtigt anstälda Strömrenfningar dä
bliswa lika säsom et hdgsinyttigt och wärdigt ros, ifräit ftenbe hänt bort<
lyfta, och pä nytt tillagda Riket. Ärig föres ofta gemenligen med
otalig dryg kostnad, famt med förlust och ferspillan af mänga tusende
nyttiga Medborgares blod och lif: men ocf med osäker wmsi och äfioen»
tyr af seger. I Finland utbjuder naturen sina dräpcliga bäfwer, at igc«
nom frebfamma inrättningar ooch ©trbmrenfnmgar kunna emottagas ochlämpas til Landets »lushällniitgs uphjelpande och mänga tusende samtida
och efterkommande menmsfors trefnad och fällhct; är det dä icke nödigt,
hogftnyttigt cch wärdigt, at med wördnad bafwa en öm känsla, f?r Of-
wcrbeteiis böga Näd och wijsa författning wid desta anstalter.? samt äg-
nar det icke hwar redlig ©roenst Medborgare ät med drift angripa denna
saken och fullfölja bet som redan sä lyckligen begynt ar. Det näiingslösa
folkets nöd och jämmer i Landet tipmanar härtil. De bärliga Paickcr
och Hngder i Landet, hwilka ärligen dränkas mer och mer af watn, de
sucka under denna sin nesliga börda, och de genom Strömrensningar re-
dan uplandade frodwärte äkerfälten och blomster strödde gräsrike ängs-
»narkerne de påminna o(5, at

Den fom odlar Srvea jord, han öfet* Swea fLanb.

(et) <S« Politiska och Oeconomista afhandltngen om Finsta Stapel-
©täpefneé upkomst. 5. §. p. JO, utgifwen af Herr >2. G. ttuliuberz.



FöcharZ PO i Finland, fom jfSrcfomma i Jet wat-
, tiii)raa Cumeo Ulf ncdforcr til hafwtt.

Amuärkn. 1. De Forsiar som e( hafwa någon nnmmer for sig, ligga fä fil, 'at be
ej stulle genomfara*, i fatt burebfart emellan LjärnedurZ och Tavafelwd blcswe vpnab.

iift Sorp.vivtteö. Sov|.ameö Warncl!.7^ a « I,dg. enli* fe6gbfin.cn bog. .fa'er-"-,__ J' S 3' Jpevr (ifJ)r. Dir. gorfen i
« 3 _? p. r P. 11-7.1.!. I_l._l'un ,ämf_>.!,'.

-^ " » '.. ,icamn. _>c>!.mz af. genom af: emot H,lf-
g--{_r»3 _. wägllirg. wägxtnss roet »to

<5' « 'a I? 5 S Biö rn r.
._ _! b.orf.

got, M!N. Fot. | mm. >7.1'1-. |..im.
/ I Kulkila sorfi cli. Saxankorfvä - - 5 5

Ult.by. / 2 Aranciila koriva ...... 1114\ 3 KuCkonharja foist ----- > 82
, 4 Lammais eller Birilä. sor§ -- - 16 I'. 23 82-; 4

; Harjavalda förf. dier Winnare - - 17 7 26 51 8
6 Pitkavale fors? ....... 410^, 6
7 Nåhåla eller Hafvingi fors; -- - 10 2' 14 2 70 8

XBatneté lutning til nästa först - - 2 4 73
8 Karm eller Kornilakofki ... - 1 5 74 5 .

I Lutningen til nästa sörj,' .... 23 76 81
9 Euccari eller Lcmbois först - - - 29-3 79 8
ic. Nära först _^....... 1 681 2

inning.n til nästa fo.st .... 9 81 11
1 1 __imc_la eller Forsby ftrst ... 2 1! 84
1-2 PyhänkorrVa eller VV0...5 ... 472 8 86 8
1 z Tulkila först tt>ib (7i.!mo K°:rka - - 1 4 88
14 Padingi eller Kackolais förf .-- 9-98 97 8

(7l!meo / Lutning.!, til nästa förf .... 2 1 99 9
Socken. 15 Potila dier Karinoja wrst - - - 42, 5 5 105 2

.''ilningen til nästa först -'-■-.- 26 107 8
Ke.ola förf. ------- i. 57 i. 1 123 9

16 Harola försten .-.-.-- 6 n 114. 7
.7! f-tuivo eller Kulju forsten - - - - 9 123 9.7! Kanganpå förf. ------ 2 ii2;i_>
19 Ruocka koll.i. - - 10 126 8

Paha kofki ........ 7?: 27129 3
Ni.._a sorst 7> _. 7j 9 £37

aojPutaja ......... ' 10 4 137
! '7'7l(>ric) -.. -
!21 Kieturö först - ----- iii37!n

1 Kifviniemi ström -..->- 4 138 3
,22 Malvakolki _...-.- 3 1 4 142 3

ttvittiz. / 23 pevol., frrst 221 3 9;46
7 24 >71.1.c1.l först ........ 5 6 152\ 2, KauKn först -------- 4 3 _^-

[ 26 Kilpijoki forj. ------- 2 10 757 10

»27 Ulfvi zorst - - - 1 1 2 i; 9



7jo.}>.vn.y FvvzMNi.s W^rncts
hogd funi.s hög2afHr. hbgdosiuau
ne flf S)V, Dir. Jans- Fors;.» i

Lagman son genom jämför.!!','
Haffel- aswägning .mot S)af--
bohm. -,8. w.l »i.

l. jö. 1. c
b o r g.

Fot. I Itl!'7.^Fot. I tttUL got. |tnro.

Tyrfvis.

\
Karcku.
Kyro.
Birckala.

Mefliiby.
I_empala. )

Låxmaki. /
j^angalala.

Janackala. /

28

29
30
31
32

33
34

35
3o

38
39

40
41

Melkala sorst - . - -
Lutningen til nästa först

Kijka kofki ... - -Ruotzila först - - . . .
Gudtmmclila först - - -Hardola ko.ki ......

Kingos draget . - - .
Kaukola eller Tyrfvis fcirst
I-Vammaz först . - - -
B!.juro först .....
Kyro folst ......
s.._>kia eller Ämrnåkofki
VViks först .....
Kaivando eller Wuoie ström
lammerfors - - : -
Kuockala först . . - -1^.t.m.8 .......
V^alkia!.n_l<i - ...
7.ppia koil-i ---.-.

Ihari först ......
Melckola först . . . - ,

Terfvakollii - - - -

2 27 2 1 161 j _
4:'. 161 57

2 25 16' 11
1 > 165 47
1 9 167 2
ö o 175 v

12 9 12 176 37
4 9 .'7-.

2 I 2 182 2'
11 3 197 5^
81 3 274 g:

6c 65 3 248 5,
2 I 250 67

4 250 10*
62 II 313 J-*
9 5 260 3-;
3 6 260 91

io 4 274 i,'.
2 8 276 97;
2 5 279 2-1

3 6 267 34
28 i 29; 4-

3fom.ir.it. 2. J.nnan man sedan hinner til det högsta roattnet, som ar Loppis
träff, belägll l Nylands och Tavaftehus Lahn, förekomma uti den til durchM dust de-
fundna Ceben fiere Förstår, fom sammantagne mgöra en högd af js? fot s mm, få at sas.i)e
träffs eller Loppis Sjö wattuhögb blir 347 ftt, 9 och en half tum högre cm haswet. \fc
detta träff ssluic wattnct afwen ltmna ledas at ttellingford i fall c.1..11..5t e:z liten mo£aigcmiit.gf4fbeö.
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