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Företal
«t; eriofta^upzepaS.VUgan, at omkostningarna til hwarjehatt,

C^O da wattuwärcks anläggande i forfiar öro afrven sa dryga,V^N som många ock oumbärliga. När der påstås, at til Pator
for -L.ax' ock? Sikfänge endast uti Torncå ock Kina elfwar ärligen up-
går ofwer iooooo dal. Rop:mt, hwad komma dä icke de uti andm
elfwar ocl? äar ofwer hela Riket brukeligK fiff-siängsiar at fof?a?£>c^
utom bchöfwes Slufiar til segelfartens befrämjande; öammacfor qvar-
nar, sågar, stampar, rvalckar, hamrar ock masugnar; ki/ior under
broar ock bryggor m. m. Som nu defia bygnin.'ar anläggas pä
mångt satt, sa ar det mödan rvardt, at efter McchanifPa ch l!)lllÄul,fta
grundsatser närmare utmörcka det egcnteliga, ock således ofelbart til-
lika det fordelaktigaste af alla. Jag smickrat: mig aldeles innr med
sa formätit hopp, at pä långt nar gä til lands med er sä swårr ar-
bett, hwartil. fordras bäde mogen insikt ock förfarenhet ; men så är
Zmnet derfore intet skiamr , fast äf.uen den enfaldigaste derom yttrar
sina tancVar. Förnämligast stöder jag mig i denna första delen wid
min k. Fars, Ayrckoherden i Pidis }\C. stfnn i detta ärende gior,
da forsok; utan at wäga mig fram »ned oron a förslag , som meren-
dels hastigt förfallna ehuru indrägnaa de o-k i början ftulle klinga.
Beställningar for morkhet på xx>isa ställen, wäntar jag mig redan fot:.
ut, sä wida jag intm fprmät framställa fullkomllga ritningar pä hwart
ock et wärck, sä wäl utaf hela sidan, som twärjkarningarna; en stor
del handalag öro ock sädana, at de aldrig Ideligen kunna beffrifwas,
utan enbaft i sielfwa wärcket rvisas af den, som länge med förnuft
lagt handen wid arbetet; at äter aldcles förbigå handalagen, hade
icke heller xvatit tjenligit emedan man ofta kan hafwa tilräckeligit
begrep om et wärcks ftapnad ock ställning, men när kunskapen om
desi forflrdigande felas, blir det ogioedt, eller alt for dyrt; dertil
kommer ock, at en del af de åberopade af andra utgifna ritningar
ock defkrifningar, nu mera blifwit altfor f^lfynta; men dalaren ka»»
nogsamt se,'ek fildana fel tntet äro med flit beganZnaj altsa att det o-
nödigt/ at vidlyftigare ft?ratg depow.

Fötsta



Första Mandlmgen om Safitoat och
Pawgärdar.

■taugjTat, för fiffcfange, i
nti fotfar

Lar och Sik,strömmar för ftjTcfange, i fprutcvjjct ffir Ut och Sif,
och aro incb steithlbr anlagda, kallas Barbroar, mm
fee som aro pä pälar grundade, Pator eller Stakag^
dar.

Sedan fistctidcn är förbi, samt fp fålar, {pratet* och alla to» upfag*
na, borde stenkistorna sta öfwer wintercn ; men palwärcket ar intet be*
ständigt, utan förnyas hwar sommar, och ofta har man intet nytta
dcraf til et ars fånge, sa toiba fiodwatnct i otid kan fläpa det bort.

Stenkistorna aro ibland twära uti framsiammcn, såsom de i 20a*
sicrbotn brnkcliga, hwilka bcffrifwas i Kongl. s. v. a. h. vj^z, pag.
14. mc» annars spitsiga, såsom grundritningen Kg. 4. utwisar.

Patorue byggas pä ;:ne fått
i:c>Ai pålarna fasibindas med Biörckwidior uti ryggstockarna, hw'l-

fat utsträckning ar twärt öfwer formen. Af bemalte länga ryggstockar,
eller rättare sagt åsar, sattes 4. 5. 2 6. i bredd, at utgiöra en hel
bro, fa läng som Patan, htoilfen belastas med sten, sa mycket som pä
gar. Pålarna öro lika med lagomma talweds trän, nedfläs nog tätt,
här och där emellan ryggasarne, ej aldeles lodratt, men icke heller myt*
tet lutande, särdeles de som aro pä öfra sidan om strömmen; smalare
andan wändes oltid ner och hwäfts, at bättre söka sig rum emellan ste-
narna i foröbotn, under ned drifwandet med stora träklubbor. Wid depå
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Pators förfärdigande behöfs. en eller twä stora båtar. De brusas mäss
i Norrland, i ftonnerhrt i 6ftcrbotn, äfwcn wid be fmä Lax och Sik-
fangen i Sawolax och Carclen. Herr Kyrckoherden uQ^Qi^ i sin llispu.
r-ation v<7 Sa.iuonum nar>.iia öc pifcätione, UtgtfweN l tl^l^l.l 17)0. har
lämnat ritning va dem.

2:0 At styltorna eller fötterna, med inhuggning och kilande fästes
tttt ryggstockarne, hwilcka wid ficlfroa hnfwudwärcket gä i twänne rader
til twä. famnars afstamd emellan hwar, afmen uti rät utstracknmg twärt
öfwer strömmen, hwarpä lagges en bro af stockar, at tynga wärcket ner.
Har ökes intet tyngden med stenar. Uti biwarckct gä ryggstockarne fneöt
utför strömmen, allenast en rad pä hwardera sidan om den sä kallade
Ronan. Dche brukas uti Kumo elf. Se deras aftitning och bestriftting
i c^nreät.. Herr /Vlag. LK/.l>ll7)Ll<8 Difp» Oc Regia Pifcatura c7lln^c>cnll.

3:0 Ar en Patabygnads förbättring af Herr Radman hellamt
ltptankt och brstrefwen, uti de!) Difp. Gm et nytt sätt at fiska i de
Norrländska elfwar. iipf. 17^8. Uti denna Påta gä $:ne rader af
stockar öfwer elfwcn i en kädje ' linea eller paraboiist bugt mot strömmen.
I hwar rad aro 2:nc stockar, tätt til hwarandra, fa n&l i ändarne font
länge efter sidan, fogade. Fötterna äro nchnggne t bemalte ryggrader och
uti öfra ändan detZntom mot hwar andra fastfpikade. Wid den ne-
dersta raden utfättes spiälorna och sifferedstapcn. Om nägon fädan
Påta byggnad scdau blifwit wärkstäld och antagen pä nägot ställe ät
mig obekant.

De mänga olika förändringar af de 2:ne förstnämnde byggnadssätt,som knnna tvära pä sina färstilta orter och fistcställen i bruk , blcfwc för
widlyftigt och mindre nödigt at anföra. Bockar med 3. a 4. fötter bru-
fas wal ock ibland uti forljar, men at de pä nägot ställe utgiöra helajiangfclcn eller Patan är mig intet kunnigt: at de trcfotade dertil dock
aro särdeles tjcnlige, stal frambättre v>i\at.

i. PROPOSITION*
.De allmänt bmkclig^ stenkistor under Laxbroar, fom sta

lodratt til bötttt/ utan uägon stupning med strömmen aro in*
tet rätteligen bygda.

£É*rt fer, at ehuru siarckt och kostsamt de hopsattas, antingen fpif>
siga eller twära i bröstet/ funna de bock icke hafwa bestän)/ utan blifwa

i starckt
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i ssarckf ffåbtivaftt och isgäng, nnbergräfna, alddes illa ssafna, dier ock
fmPötta, fast de icke sig pa fa farliga stallen. Det är intet möjdigit
htvarcken med tyngd eller stöder fasta dem fa af de wore orörliga. De-ras lodratta ställning frammautil är trallande, at ftrömmen med att sin
kraft (som mycket ändrar sig efter listans biuplcf och bredd, och om brö-
stet it fpitstgt, dci) sintttting a ömse fibor, samt ttfatnet* hastighet som
dercmot itöter) bilider c til at föra listan med sig utfore, och icke trycka
henne ned fil botn. A- isen i smärre stycken, fä stafmc* werckcf, ar
hon äter större och fiockare, stadnar hon pä twäran för kistorna, etter
fastnar emellan bent, då jamwäl all förian fienar af stoppa strömmclt ochöka tryckningen. Sa fuart det updutnda watliet, med alfware oplyfter
tfen, som med lanterna sitter fasttryckt i wäggen och fuufarne pa kistan,
häfwes hon och tillifa opp, antingen ifrån boftt, eller ifrån sina fät ochfogningar , sm icke isen brister, det fordras da en grufwelig fyug'> at
trycka kistan ned i den händdjen, som ock, af emotsta det första anfattcf,
fast af en meddnMig isatta, Laftdigcn fan desmfom grnndwalcn un-
dangrafwas af strömmen, som under den hoppackade tfen ar mangfalt
fördnblad och fä mycket mera fiiärande, som hon stryker fnedt at botn.

2. PROPOSITION.
Skulle en stenkista eller annat wattuwarck giöras lutande

emot strömmen, fä fbrfroagas det dermed än mer/ an genom
den lodratta ställningen.

Lät Knicn K b. Fig. .^. nfwisa hindrets sinpning emot strömmen,
i hwad grad som hälsi; sä lyftes det opp 1.0 icke allenast med en kraftsom sivarar emot lika mycket wafn, forn fatntna fropp utestänger, utatt
och med en tilökniug som kommer af watnets stötande tnof framdden.
2:0 Af tfantas siiccilica lätthet när de tryckas under det utstående sny<
tet. 30 Af stöten som ifarne i sin fart wid annalkandet gifwa, hwil-
fen wärckar sä godf som emot tnngden som ar t kistan. Stöten i sig sielfrät-
tar sig efter fen* storlek och hastigheffamt anfalls vinkarens tlnu-; tncn den
bden deraf fom wärckar lodrätt upät / ar i en fatnumttfaft proportion
af vinlcelcns tlnus och ColwllH. Under all derma lyftning,, stötes aft
wen kistan utför strömmen, och bet i sådant forhäflanöe, som isstycken,
rnstor, lägor och »vindfällen (hwilcka intet stippa bort, utan f»vingas at
siadna framför kistan och tränga sig under den samma) l)inna at tntaga
större eller mindre del af strömmens Bc^ion på ömse sidor om kistan.
Kan intet fistan siitttas opp, ftnssas ufföre, eller ock grnndwallen u«*
dangrafwas, som t detta fallet lättast siier, da hon lita som sroaljer wat-
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nef under sig, fä bryfes hon afmmfjottt mb isarnas tillstötande tfrån si»fammanjattning och häswes öfwerändct.

3. PROPOSITION.
At bi)acj(. en stenkista, som intet af nägon isgängsan rubbas.

Fig, r. wifar grundritningen, och rig. 2. kistan sidlängs.
N;o 1. framwaggen. 2, första mellanwäggen. 3, andra mdlanwäggen.
4, bafmägfjen, af tiockaste timmer. 5, twärfparrar mit) frantroaggen.
6, twärfparrar wtö bak - och bada mellanwaggarna, som klämma ihop
de med N-o^ z. betelnabe , olifsibigf fyrfantiga och nprätt stämde stackar;
hwilcka, nar de tätt fogas uti sina fneba inhnggningar och med några
dragspikar fästas i stdwaggarne, lända kistan til längt större styreka ä«
dragsiåar och dymlande. 9, twärsiä pä sidwäggen. -p-fftwåxfih pä baf-
roaggen. 2,2, ttpräftstaende förta, men fiocka bidckar, emellan framwag-
gen och de första sparrarne. Fig. z. rotfar en af dem löstagen; skårorna
%. fwara emot sparrarne c.6. ytterligare fästes bjclckarnao, o, tncd fptfne
uprätt mot framwäggcn. bi, bröstet af kistan, betäckt med stockar etter
stadiga balekar, hwilckas nedersta ända uti stäran e, instickes. le i, ta<
fet, jämnt och siätf, at om några isstycken fiyga få högt opp, är dem
fritt at strinna undan nar de trängas af andra. Uti de fprittgor somsynas punkterade, lagges stadigt gålf af stockar, under stenarna. £ctokistan behofé intet fyllas med sten, nog af, af hwar och en afddning
fyllcs ifrån de nfmarckca gaifftätten: dock fan sådant inf ffada, t>är laa>
ligt tilfåUc ges; men dä bör ftere gals timras ide twa ftsta öfbcluingar.
Knutarna aro nästan sådana fotn på träfyrckor brukas; dock äro twar-waggs stockarne, icke attettast ofwan och underfil suedf inhuggna, utan
Afwen ltfet pa sidorna, och utbreda sig jämnt ät ändan, af om sidwag-
garne wilja bägna, tax det hårdf emot pa alla fantet. Sidwäggarne
dragas in, uti jämnt aftagande , af grundläggningen blifwcr något bre-
dare än kistan ofwantil. Kistans högd och bröstets sluttning,, kommer
an, sa tväl på största jlodwatnefs Diuplcf, fotn isgången och strömmensafhåttning I alt för starck tfgaitg och flod, fan kistan gtora* sa lag,
at isen stn;fer öfwer; men oarrott) är det beswaret, at til imtttm dra-
ga Bron som läggs emellan kistorna, pä landet. Ju mera brastet lutar,
jn mindre farlig ar- ifett* anstötning ; men man får ej hetter gå för långt,
för andra omständigheter; utan en medelwäg: hwilcken, vm den endast
stutte fomma au, på watnets afhällning, roore lätt funnen, då man ad-

derade
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dcia<le afhåffntngs graä<:n fil <?)0. gr. dividerade slimman^ Och llil,tra!,er.l»
dc afhällnings graäen ifrån queten; til cx. Lat for(jens afhällning wara
22 gr; 22 -f- 90 -112 Jii=; 36; z6 -22 s=H- Bröstets da blifwandc lut*
ning i 34 gr. fnnde öra tilfyllest i anfecnöe fil sielswa fallet, men i-sens myckenhet torde fordra något mer; hwarforc ock ej sällan i de fwa-
gasie strömmar behöfs den anseenligaste lutttiitg. Hwad man i gemen
fan säga, ar, af bröstet i sin minsta lutning, formera säkerhet, har
45 gr. och på farliga stallen zo. fällan ttnber. Af fa bröstet nog stutt,
ster sä wal med grundstockarnas förlängande, fom framwäggens uphög-
ning', af deu fttappast undgår torra wärars tsgång.

Af en fadan fista har bestånd mot is och stod, ar af férfarenhefen
»ofelbart ; det kunde ock tydeligctt förut bewifas, om regelbundna slut-
satser, dragna af del) stapnad, bpgnads fatt och andra omständigheter,
Har ej blefwe för »vidlyftiga.

Stcntyngden i ftstatt bor öfwerwinna ijo hwad som träwarfet ar
lifrymmtgf lättare än wafnef. 2:0 Den fnyckning iftn stnlle förorsaka, in*
nan dch äircäiian mn. hinner bli bruten fil n i. Wore wafnef stilla
ståcnbe uppa bröstet, och det intet haftvcs affecnde på deh mofwärfa»
undertil, trycktes ftflan til boffu, med få stor tyngd, hela waffu coium-
nen äger fom ligger der öfwcr. Wafttets fart förloras en del nti tillstö-
tmtdcf, det ofriga gar derpå nf, af hafwa wafnef långt np öswer brö-
stet, tili» deh egen t»)ttgd far öfwerhcmdcn, da wafnef äter wil rulla nt*
före, men hinoras af andra påstötande wagor, af bet mail fiyfer å ömfe
ftdor. Stöten af watnet (om bröstets siotlef och stnpning, samt wafttets
diredion wore en och famma, och ingen aktning gifwes på den nedre
fmära framddcn af listan) ar proportionerad^efter det) myckenhet och ha-
stighet; det ar, som hastighetens quadrat: Ändras bröstets stnpning ochstorlek, är den uti en sammansatt proportion af widden, hastighetens mia4m
och anfals rofufelenS finas. Men stöten må wara liten eller stor, är t>ocf
warckan deraf altib lodrätt mot planett. Dersöre om bröstet ar i filbör-
lig lutning, fan kistan ej annat, än drifwas mera af botn, än nf för
strömmen. Ty lät linier winfelräff ifrån bröstets plan neddragas, så
falla de mast på kistans bafis och ej bak om henne; men wore plätten ja»
frrant, af större delen af bemalte linier ssulle falla utom grundläggningen
dä först drefs hon'mera ntföre. Hwad eljest angår stöten, som denna
kista får af tfen, få forhaller den sig fil stöten, mot en annan lodrätt
stående fista, fom finus af anfalls winfden til radier,, eller en rat winfels
fiaus. Wid beräknandet af anfall* winfelens finus, märckes, at isensAz . &-



6
direfrion, når. den italcFas kistan, ar intet p3tallel med forfjeusnfhåttttittgs
linea icke heller med waffnpa^ limen, hwilka altid siäras af tfens dite.
«Äionslinea; nfan (tnfatts win den, blir uägot (befynnerligcn
för de smärre isar, som komma hel lätt gumjanbeij pa wagrrna) alt ef-
ter den tiphögning wafnef. hvU' emot bröstet, fil ex. om bröstet worc i 40
grs. ttupning; blir, fan h.inda, aufaflérornfelcn, om frromittctt ar något
starck, ej mer ätt 30. gr. da är stöten hätrmot., fil stören mot en påsamma ställe lobrätt stående kista, fom i. fil 2. fa at hälften af isens
fart, gn- fil stöten och det öfrigt förfages af friclion, mcban isen stry-
ker upp for planett. Uti brostet luta til 30. gr. i famtna ströln, blir anfalls-
winkdens linus nog staiig, FanfTe en fierbedel af radien och följaftdigtn i-
fcns stöt en (ierdcbe! a, del) hela fart At fa igen \)e\a fraften, dör
.man ©ef isens storlek och hastighet. Hastigheten äter af lobräffa hög-
ben a<' watitts fatt i forpf, fä wida den (om intet isen blir för mycket
hindrad af wagorna) ar lika meb häftigheten fom i fritt nedfallande ut-
för samm» hogd kan förwärfwas. W.lrckan af stöten, ftfålbn $ef) de
mot bröstet ttpjTttfna isstycken , i attfecnoe fil kistans tteö ryckning , katt
lattdigen aftagas af det som förut är fegt om watnet. kristior, fatt här
intet tvära fåröcleé swär, så wida isarna altid äro hala undertil och stoö
farna på bröstet af kistan jlipriga; derföre ock isstycken ofta åka up på ki-
stan : bå de trycka henne lobrdft ner.

Kort sagt, kistan kan r:c) intet nplyftas etter häfwas utstre; utan
twått om wintter mera stadga genom jcrfimmcus häftighet och myckenhe-
ten af t*, wraf och windfätten som dermed nedfiyfer. 2:0 (ii bråkas,
slitas eller ffafwas; utan det enba ifen formar, ar några mindre fattbara
bulor och ffråmor uti bröststockarne, wid första filsiötandet. 3:0 Intet
wara wållande fil strömmens stoppning; emedan den ifeii , som fan rym-
mas emellan kistorna framfil, har ock feban fri gång, fa w'da bakdelen
ej är i märckdig mån bredare, hwarigettont öpningen stutte dllfwa träng-
re; desmtyltt femtia kistorna af sta få långt ifrgn hwaran , af näp-
peligen i någon forjj sins fa breda isstycken. 4:0 Ar minst utsatt af blif-wa und rgräfwen.

2lnmarcl'es i.o ttft dinpf wafn har kistan ben ssapnad, fom Kfe.-il
mifar; men der nwfnet är gruuot, af sörjan och annan bxåta af rustor
och -ffötc komma strykandes läng efter botfn, behöswcr kistan sin stntt-
ning.straxt ifrån början, fe Fig. 6.

2:o ©runbMggmngcn af kistan, som ständigt står under wafttet/
warar altför fånge; hwad atex ar öfwer waftnbronet, fan litttdigen
botas, eller a nys uptimras, nar det hunnit murckna.

oftttte
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3:0 Sftdle nar fioden och tsgångcn börsar, sidfwa sidorna af Tt«

stait wata tiockt ifade, af stänckwåfttet, (hwtlcket dock fällan eller al*
drig händer) bör samma is iöshnggas '

4.-O stiger ifen för högt uppå fisian, och man tycker af,, hon fan
stå nog pki% , fast tfen stntte fatta under större minfel ; låter det snartåKbra sig, om en etter par af de mot bröstet lagda balekar borttages
at bet blir wäl glest och wafnef intet behöfwcr frusta fa mycket opp ochpa fiborua. At öka fciäion giöres ben ofwersta delen af bröstet firofiig.

4. rKOpOSM()N.

At nedsancka samma kista uti förött, sedan den förut blift
wit pä torra landet förfärdigad*

Det fler lättast om wtntrcn uppä ifett, bä Kistan hopsaftes mitt
öfwcr waht fil ben högb wafnef har uti formen: stockarne på hwilcka
den emebiertib ligger huggas af, eller »vältras undan; til motstod ba.HU,
mbsiås siäta pålar, emo"t hwilcka hon strinner ner, alt bereftcr man hin-
ner få tyngd derpå, bet åferståenbe ofwait om wafnef, ar feban ej fwårt at
fullfölja. Men siulle på kistans tilämnade rum ingen is fiabna eller
lägga sig, giöres fkut otn hö'ten, litet oftviinfore, ef tätt ffiul, stängt
med Trefötter (Tripodcs) då plägar i dcf stilla " wafnef isen bttfwa nog
starck. Sker det intet, kan man läfttligen »vinter etter fonunar, wtd
minsta watfn, gjöra en förlorab brygga ihroaroin längre fram.) ända fil
bet stattet der kistan bor stå; derpå fan utan fara warckef frambäras och
ifroer 2:nc bixfar hopfättaé; hanircffer starcka pålat' uedbrifwes ifrån al>
la horn, och giöres en tåt stängsel til siinl mitt sramföre, af formen tu*
tet får rå mcb kistan wtd sänkningen. Gierna wille man så laga, om
lagligt wore, af bakwäggen funde stödia sig mot någon stor sten. Det
bästa st llef för laxstänglar, få i enfteube tit bragderna, fom den laglig*
het man &5r gifma låren af stiga opp, är ofelbart ofwerst uti fortet», el-
Jet' dej; första strida utfall. 2Bil man där hofiua kistor uffafta behöfs oj
bt»ggas någon bro etter »väntas på ftlfryéntug, utan kistan fan roos ut*'
före, etter släppas mcd ter, feban den är förfärdigad på stranden, icke
til fm fulla högb, utan allenast Itfet öfwer wattnbrynef. Man förser
framdden tvål mcd tyngd af stenar i första låren, famt stockar der of-
wanpå, fom funna rnllas bafnf, eller ock borttagas, om fistan fastnarför det ärnadc målet, at Hon då Fan blifwa lyftad och lösgiord, famt
styras fMdigeu uffore. För större säkerhet måste framstammen ligga
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M' fot btnpatt, ån lvafnet år pa det för henne uffe rummet; bivar-
igenom baföden uphäfwcr sig och fiyter öfwer alla stenar; äfwen öfwer
bancken, emot hwilcken framstammeu andtdlgen stal ftabna. Wid ste-narnas inlastande giöres början i fralnlåren, dernäst i den medlersta,
ych ftdst bakfil; eljest fan hon af forfeenoe fara utnr händerna.

Attmarckes i;o Med det sistnämnde sänckliings fäffcf, fommct ej
andra tilratta, an de fottt funna styra båtar utför fortM. Stytlttans
konsten i forjzar, är hel olika med den i stilla wattn, och dertil fordras
icke allenast särstilta handalag, utan ock fårsttlta grnuder, fil ex. Om
en styrman i formen wil ställa fin fostrat höger, måste han med myn*
dan först wrida^ bakstammen til samma ieb: strömmen, som löper for-
tare än båten, rättar sedan framstammeu berefter; men stulfe han bin-
&a fil , fom annors i sttttn wattn, at wänba framstammen åt fin kosa, far
båten twart om, en hel annan lcb, och ster wänbningctt något hastigt,
roftvaé båten på sida, stidpes och stås i fpilror. Bakstammen måste för*
benitntt fjällas stadig, såsom den cnöa punkt, hwilcken bör syfta af må-
let. Häraf finner man orsaken hwarföre frän, som aro oqwistade i
fiafan, fomma bättre ner an rena timmerstockar, och hwarföre somliga
wid mastctrans nedstappande, utfor fat-liga fortzar, fästa en stentyngd
eller ock en stor mattttbulen rusta i ttockandan då de ej städas eller
siadna qwar i fortjen.

2:0 Hwad med den ofwannåmnde banckcn förstås, torde falla o-
tydligt för dem, fom intet ha sig bekant, at merciibeié innan fortzen
börjar ar strömmen bra omp,.meu under det första fattet är et mycket
uphögdt och fnllrigt grnno.

5. PROPOSITION.
Qit forfärdiga stängselen emellan kistorna*

Råtta afstånbef emettan hwar stenkista tycks mara 8. fil 9. famnar,
gås intet få långa stockar, af de racka ifrån ena kistan til t>ut andra,
ar åtminstone allestädes frigång på 5 famniga: de utläggas på det fåtV
tet fom Fig. 7. mtfer; stackarna K c, fästes wal txvåxti öfwer kistorna a,
a, med järnband, eller froftga fnän af trä, (fe Kg. 2. r, s.) tippa
ståckarne b c. lagges andra stockar d f, och haffas med starcka järnbultar.
Bron eller spången giörcs 3. 2 4. stockar öret». At intet ben ena stoe-ken ma froigfa mer än den anöra, utan bara sig lita, sastsptfas ända

längs
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långs med bron fwcklistor, några alnar emellan hwar. B£a* tiden ar
inne af förfäedlga siångfden, lågges först när in »vid ändan af de un-
dersta siockarne b c stadiga Sy-lcor, afwen ock midt under de ofnra
stockarne df, om be äro fwaga. Detza styltor funna bäst »visas, genom
en twärMrning af bron, på det stället där de stå, se Fig. 8. a, b, c.
brostockarna; cl e,stöden mot första broftecra; ; sg, deu mcdlersta, -och m »
den eftcrfta stöden; i, i, lotsar, font niiberhaffa brosiockarna, och äro in-
telQba fnedt ivtb stöderna. samt tilklän.da med en »vididauck ! l^, eller ock
Med spikar. Stylforna hindra, at tnterbron får bågna as egen tyngd,
eller sia sig ien bngt med strömmen fe, en af de ofwannainnde fwar<
listor; .<>r. m af Pålarna, ftm nedsiås framför bron, emellan hwaran
famn, intet lodrätt, utan ju häftigare ström, jn mera lutir: emot dem
lagges stadiga och långa GransianZer ända läng? med ftu»*wt, mm!,
en rad r., »vid wattnbrynef, och en annan rad <^, ivid oofit, och om ström-
men är d'Np en frcdie midt emellan. På dem läggas sedan Gpråtorna
c, r, undantagandes der öptting lemnas för rysijor ocb mietdor. Språ-
torna äro af unga obarckade tallar etter granar,' hopbindcs fåfom andra
faftrje-fpfefefar med biörckwidior eller tallrötfer på 2 a ; stallet», uti
par alnars långa stycken, och fallas då ©arjor eller armhor. Be bin-
das ifå frnå stycken endast för at kmtna bättre utkastas i finnen. Mster^dstapc.i äro många flag ; på några orter brickas rytzjor of gottt,
på fomltga Tenor af grantelningar, "til stapnad som en garnriHia; p<
andra orter Mierdar lifaledes af grantelningar hopsatta, men ofwantitöpna, få diupa, at be Ifvm boitn räcka något utur watnet > fe A:rr
Mag, BR.iNöiiKS Dilj-', j,^. 3.6.

%nmhc?es i:c> Bron siar gwar ofivcr lvtnteren^Nléit när mTcredfrapat
uptagÄs, fages tillika stylforna och fpraforna. Är stängsdett nederst i
utloppet af formen, upfås förärorna lättast med pålarnas afhugMtde, somluta emot bron, da de med båt uphculttas i bet stillare watuet, tmder detl)e\a sutällan simmer utföre.

2:0 E^t Xii-twazät bru?as ock, nästan nlfib, under stangfclen,
i åtffilliga afbdningar; hwilcka^ fallas af fomiiga förgårdar, af andra
Lagårdar, wånor, karstna k. Ändamålet af sådana förgårdar är, at
l^da den, efter fafåugt gtoroa försök af upstiga., ncdfommatlde sisscttttti de fåfallabe Ronor eller Lanor, Laxfistor och andra don. At något
vrda om sielfwa ftlstallning.cn af delfa Biwarcke^ nemligcu at tttfatta
det behändigt bock stadigt, gifwes längre fram lägligare frlfåflr, fedanen propof. gtjdt fornt.

A 3-o Wil
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zto Wille någon i de största och fiskrikaste elfwar åtaga sig/ 'at byg-

ga en Barbro på ofwanbemolfe fått, at allmänheten hänt snarare bit
jfroerft;gab, få wal om ben ringa summa fil hela wcrcket fordras, somock hnru beqmåmt, indrägtigb och warafttgt det år, torde man få febern på fiere stallen wedertagna. I Carelen flus ; fåbana, nemligen i
Utra fortz i Libciicz Sofn, i Liexa fort) i P<eii och Koita i jiomamz.

4:0 I Wasterbotn i\tfåttes intet sten-fistorna längre ifrån hwaran,
än 2. högst 5. famnar, fe 5. v. A. h. 1752, pag. 15. men dermed 1:0
giöres strömmens utfall onödigt wis trängre. 2. Sfiämmes ftstet med
de många wirstar och blag watn af strömmens täta brytningar, i syn-
nerhet, nar på fistorna ci oro andra än manliga husknutar. 5:0 Kan
bet wäl ges i fiere fornar få breda far, at de funna jäitmt fastna mel-
lan fistorna. Hwad åter angår de i stället for fprotor brukdiga såfalla-
de Telg-ffidor; få 1:0 stoppa de strömmen så »val dermeb, at de aro gan-
ija tioeka, som ock, at de sta nlöelcs upratt; ty genom et htnber, som
or lifa glest ofweralt pianum pcrsor^um) rinner alfid mindre wattn
ut nar det står lodrätt, an i någon lutning med strömmen, och det i
sådan mon, som lodratta linien ar fortare ritt den lutande; til er. lat
planen luta til 45. gr. är det utriutua mtncti myckenhet i det förra
fallet tit myckenhttetl i det feitare, ungefär som 10. til 14. 2:0 Med
stn lobrätta ställning förorsaka de baoc unbergräfniug och hela warc«
fets uplyffntng.

s:c> I stället for fpråtor brufas ofta stadiga Furnsptdckar eller fpia-
lor; de böra fornt wal rökas med ttäntiwb, at de blifnxt fwartaftiga.
Herr FllilT.t^^^i' i ofwannamde Diip. § 2. anför et artigt fatt, af uedsancka
dem, af intet den stafa sidan kommer twärf, utan längs åt strömmen,
nemligen de instickas uti twärträn, se Fig. 9, hwarest afianga hål for
dem öro utsturtta, ftl 2 tttmé afstånd emellan hwart. Således aga de
mer styreka och åro intet fa hinderliga for watnef. Största fwårighe-
ten är, af. for hwar spielcka utsttära sa många hal på fwaran, i j far-
stilta flämpar eller twarfran sa tätt til hwaranbra, samt af nedsäncka
dem i starck ström, få af stårorna i andorna af ftvärtran fontma ostverpålarna. Detta fatt dock botas, om fptälorna ttttet stalias at sta a än-
la, utan liggande harizooten; neml. tafl twå trän l m, och p q, få
långa, at de wäl räcka til botn; beställas par alnar ifrån hwaran och
spielckarna fastes emellan dem, lifa som på andra hö - hackar, til 324
tums afstånd. För runda och fyrkantiga fiäpvar behöfs ej andra an naf-
warhål; men för fiata fpiolor hugges de aflånga, dock icke twärt ige-
nom, utan endast til half tnms dinplef, på twor«n af sidoträna.

At
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%t fftofronn ci mette widga sig , fastfilas de öfte och nedre fpielfändar»
tia. Ned sådana hcckar taft tiftnco hmoranbra fatta stanges hela formen.Så mycket glesare funna fptälorna »vara, som sisteu ittfct giatna wander
sig på sida, at tränga sig genom dem. Den olägenheten är dock här
wid , om stället or mycket ojämnt och stenigt, at stäugseien fan bli otät
underfil, som måste hielpas med biörcf rustors nedsånfning, brutna i
statandou, af den lägger sig efter botfu. jpn fiere siälitu mt man
hwarcfen af jpielckor eller fpraror, utan stänger allenast mct> unga qwist-
fnlla äMcmfar, som sta med stötan ncömänfca. Men det fan intet bli
tätt, om icke de ligga få godt som öfwer hworandra; hindra altiå waf-
neté lopp rätt m»)ckef: dchufcm rifner strömmen dem osto fätstilf rchgiör stora öpniligar på flera ställen; hwarfore det or brukcligtt, at en
karl hwaran wecka stiget ner i formen , at upjöfa öpningarna wtd dykan-
be under mofttef, hwilelet ar et Marljraubéorbefe, mnan watnet blir wäl
tvarmt. Det ar icke nog, of han måste fe för sig, utan tillika känna
åt med händer och feffer, och under tet han styttor sig up och ner po
stongfelen, strida fram. Narl)an funnit något hål, eller ocksial draga andan,
lifter han sig något up: men haller han sig intet stat digt frofig som
en lofa, fan wotuet snart få flamma honom mot mareket, at han kan-
ske glömmer komma igen.

6:o Til spraloruas hopbmdntng, brukas med IfFn nytta, ,nrn me,
ra befpariug ftr stogen , wefa och farstå Tallrötter i stället for n>t»
dior. Af en enda Tall fas hela bördan. När de f!t;fmos, bäddas
litet i en het ngn, wridas och fofa>> i lnt,blifwa ide få fego, at afwen itptrep
deraf förfärdigas.

7:0 Den bästa bragd år wäl en fyrkant, ucdan eller ofwau förstanafelen; deri nedsioppes et nät på bott»; fom är fästad ttib sidorna af
fyrkanten, litet öfwer maftiibryuef. På den sidan af fyrfonfeu som är
under stromtnrtt, gtörcé en tvid tngång i form af en uufpå afsinren
t\)sa. Se Herr hellants Diip.s.4. Flere sådana sma fyrfanfer fun»
na giöros tvid en stängsel. De voittiai lått med nötets uplpännaude,
Fisicn fan ej annat an gå oförfagd tn, nar han har få stor övning och
intet fcr något hinder för sig. De i Kumo elf brttfdtaa Stand-mmdor,
öro icke heller oafna; allenast de 1:0 g'öras Mot längre. 2:0 Si-
dorna bcfläbas met> inflätat Gran eller Biörckris, besnnnerligen baf til.
3:0 Upstatleé på östa sidan of mirrdan et litet siinl af .gärdsel , at
Hindra fortzens häftighet; då sisieu fom trötnat söfa öpningar i sieifwa
sräugselen/ begifwer sig til hwila i dtt lugnare toatnef, i synnerhet Si-

H 2fen.
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fru. 4:0 Förses med litet bredare imzang; som bock nedersta til 2. fotshögd, är tilstufen, at Mm intet på l mgt håll ser botni mierdan; låt mara,
ot sisten någon enda gäng stulle råka.nf, kommer han tpol igen och wil häldresöka sig, HÄ g>.moin grannset, an i den för honom på andra st.Ulen lag-
da hårda och oböiliga >i.ln.gselen,' dchuttmt kunna de oftare mtttos. 5:0sidorna til iiiaångcn. giöres tät7», af intet strömmen fisken få myc-
ket of ingången, som icke mer åt wråarna. 6.'0 3 ställ fsr 2:ne stö-
rar bakttl och i framwr^arna., npf.ittes breda bakfår, enwt hwilfa gro,
norna spikas, ncmligen »vid kanten of bakfat. 70. Witfiottdef bör ste
med hos. 8:0 Mdf fram. för ingången, en aln e'.i-x längre ut i formen,
nebjlaé några pålar i en rad med strömmen, dels of leda fisken til iv«
gången, dels om f)an defäncker sig länge och roil siäppa sig tttforc, at röra
honom i stterten. 9:0 De unga granarna, hmaraf ntterbanchopsärtecvkiiinas
odarekade, och blifma de på något ställe, fälgda, röfes det med fiärnwedj
t» fisten styr alttd tt!»tt^ och biänckanbe trawärcke, i synnerhet fpielckar
ech fpråtor fom äro rörliga. iQ.-o Betaekes botn med klappersten.

6. PROPOSITION.
At med ringa kostnad förfärdiga en forfstattgfel, som ar

stadigare att de brukliga Pator.-'
Detta ster med Trefötter (i-rip^e-) fom utsattas i strömmen, uti

en rät linta twartöfwer Man lagar få wid uffätfmtdet, at ryggen af
Trefoten kommer hel noga, of ligga i farnrna streck i/l^ction) som strönu
men har. Emot det)a Trefötter lagges flocka twärstauger i ; . rader:
nemligen wid wattnbrynet, nederst wid" b^tttt och lttttt ss»ver^ Uppå rwafl
stangenm ucbfänefeij efter »vanligheten hopbundna sta iga fpråtor; undan-
tagande der ryt)!or eller mierdor utsattes. Ug. 10. wifar 2enc Trefötter;
ab, a-b deras få fallaoe r»;ggar. m « fött ma. c a öfwcrsta fwor-
ståitg.en i wattubrynef. e5, den wnb bofn; och lk, den medier sto. De^a
twarstwger fö intet woro längre, än af de w,U räcka ifrån ena Trefoten-
till den andra, po griudor, som ligga emot stängerna. Linierno gK,
tvifa huru diltpt Mföttertto stå i watn-. Matt föreställer sig stlömutetl
förinta ifrån i», och' iå godt forn alddcs'betacka de hopbundna spriuorne
eller fl i7!'l..de Grindsr.. Trefötrerna förfärdigas på följande fatt: man
Inger en stock, H.Ust af föran, ju mera »vriden och qwistig desto bättre; 2.
a z a/,i>'.o7 sa l.n^, som strötulnen är dtttp på det ställe der Trefoten el»
ttr Häcken stol stå. I tiockändan inhnggcs och ftf«s twänne fötter,

»tu
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fsnr nng^f.lr aga fwa frediedelar of stockens låugb. Afstanbet " emellan
fötterna är mev^dels hälften emot ofstandef emellan fötterna och nedre
tittan af stocken. När Trcfo-en iKlléspaen med forslat lifo balkmdc plan,
bör ryggen >ga 36 i4O gts. stupn-ng. Uti fig. 11. »visar a b stocken,
ti,, afstfl dt emellan de diupa storor eller inhuggni!i,iar, hwaruti föf^
tema fktas, som tages derföre fa knät, ot iufcf sioeleit ma bli förfwag po
det si Ket. r, s, lotterna. tttoiit, del) af foten tälja! fncbf pa sidorna,
af den jämnt postar uti tichuggningeu, bör pa indre sidan fom »vetter at
stocka», huggas en knyl eller tryck haka e, fom tager hordr emot undertil i
Kocken, ot intet foten pa noguf satt far siuncka dinpare uti tnhijggungeu,
ech fåiedes- fpielck.i stocken ; utan all den tyngd som kommer po Trefoten
lmderhalles af hålan och intet of sido (fthmjgnfngen, foiu allenalt tjenar
af hålla fötterna filsammans of de intet tvtbga sig utåt, Fötterna kilos
intet p^ sidan utan kl.fwcs och kilas, safom >i utmifar. De inttmras
merendels winckelrätt tii stoffen; ibland Inta de dock något of ondon b,
men giöres de förmocket lutande antingen of b, eller ock framåt til 2,
J&äls intet Trefoten pa sit rum, utan kantrar med forf'eu; ufbrc cs fbt*
terna förmyckcf pa sida, ffttifjj de löfa t^hmguingen.; sta de afcr
för uär til hwor andra, blir Trefoten roojaribe. Genom alt för lan-
ga fötter blir rnggcn för brant, tuen for korta äter gtöra rygostocken
mycket Info, sa at ondon b, oplyftas af strömmen \v>ib fanlnin,
gen, och fcdermcra kan rustor och Vmuan jfsf«*toéb i sin fort stryka
grinderua ofiverända ifron sit ställe. Således'kommer stangfclcns stnrckct
alfförm!)cket an pa Hrefölternas hspfättning. ,k, utmärka skarorna
för medlersta och understa twarstaugeu, at de intet fä strinna up; an-
nars [å tan här ock tropiunor giora fflfyiicst.

Det balm st.-llcf, of stänga med Trefötter, är i början ef något so", be>-
fmmcrligen öfverst uti formen, ftr wiba där or grnndt och stadig bsln,
ehuru o^mnt det ock m.6 wma: Formats häftighet, fotn annars forstör
Pttor och l>lHgnadel, ttaiar o!le^st at göra denna stängsel mera stadig.
Här behöss t*go iltckwor, of mddnfma &VH minsta sticka; ingxn frontmän;
te tyttg^ af stockar eller stenar, nian reafnef trycker sielf täv&cttil Iwtu;
eck dctt: 'v- oct första som re-i här tx>ikf* bevisa.- Löt liuien .> b, i-<.
>2, wisa Mtftkns lutning; t> 6 är e!» lodrätt linea, npdremeu ifrån
fåtrgftiens nebersta del, och ca iWifTwbrijtjctf ofman om stä!igse!e!i; tncn
« r/ ncdnn mv den fammo. Qm siäm>'c!e!t jöprj tät och ösver I)ela-
rtfiren, sir.lle en sä stor tvatfii< co umn, f^i? untef.ittas af b c ä^ e.ch är
fa lon.;, fom twärsiärningen af elfwen, nedtrycka siäugselu: tnen nu är
hett oM, sch bet uttumMde wafnetä mptNttjpt qcqqui l;ruaric fertnaa* or

B z c et
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let iul>äupllc«« förhållande af de sina co^cauernas c K c», ikop,
kipq, te. m n « c, och «i n t b, högder. Ut fpratorna intaga entredjedel af strömmens twärstärning; lät densamma ioara 200 fot, linien
b et, 8. fot och c i 11. foti få ligger upp a stängjelen en tyngd of 8800
cud.sta fot watn. Häraf afgår roil något genom mnfueté mottryckning
undertil, fom ehuru mal det med mncken hastighet flyttbar undan, lyffar
dock wärcket något litet; Ut fom blir öfrigf, ar liktväl nog ttlrockeli,
$it, at emotsta fa wal wärckefs fpecifica lätthet/ fom den delen of bet
rinnande matnefs stöt, hwtlcken markor åt en an äircHion; jog menar at
fPnffa stangselen mcö strömmen; och wore det intet tilrackcligit, so kan
zuan altid fa stangselen tätare. Icke heller kan nå^on stod dra af med
stongfelen, utan det öfwerligganbe watnets tryckning blir da mycket stare,
fare. I anseende l)arttl, som ock, fil fötternas motgåenoe ställning efterlinien c g, tan tryggt stutaé, at intet stängselen, nar ben således bygges,som förmält or, pa något satt kan bli skuffad utföre. 3»e» wäl tunde
det Honda, om Itnien a i> ffode altför brant eller ock för stnff^, af»venvm fötterna stode i de?,ställning fom linrcn c g, eller c f. ainteltgen
kan ock stangfelen haleka utföre/ om den står po et hel giott och
siatt hällebarg 1 men icke mycket långt. For det andra åx det be<
wistigtt, at warefet intet kan bli waklonde och ostadigt, föst an några un-
feergrofutngar stulle ste af watnef. Sftan wet of Trefoten Har den egen»
staven framför alla andra ställningar, at den kan sta stabigt uppå de stör-sto ojämnheter: derföre, fast on en sten stutle slinta undan, of htoa&handelfe som hälst, eller toatnet grafwa gröpa» omkrmg någon fot, får
den öocf icke ryckas af strömmen, utan siunckcr fmåuingom efter; det
fcoroe bli en rätt oiuper grop, innan Trefoten lutar så starkt, at den
faller ikull: få lös grund tan bet intet wara po de ställen, fom fördenna stängsel blifwit ufmarckta For ö« tredie åt det bewistigit, at
betta wärcket intet kan gå sönder. Detta fes 1:0 af Centrum graviutis
x, fom flarligeu loifar, at btt kostar alöramäst på nedersta delen af
stängselen, och följakteligen på botn, hwarpå den ligger; men at allenast
en ringa del af hela watnets tyngd, ligger på fötterna. 2:0 3lf den
fördelaktiga ställning fötterno hofwa ot understöda wärcket; hwarföre de
ock kunde unoerhålla den oldtosiörsto fungb, så »vida bet är så godt som
omöiligt/ nt på längden stita of et trä, eller ock trycka det ttlfommoné,
at det förkroHas. Den lilla nfipidgnittg fötterna hafwa ät sidorna, kan
lutet bryta dem af; och utaf sielfwo fammansaffningen finner inan, at
fötterna icke heller kunna tryckas längre op uti sina tuhnggutttgar. Så
widaTrefötterna ej komma at sto längre ifrån hworon, on 4,6. högst 9. al-
nar, tan ock sä stadiga twarMger anstaffas, at de intet brista. Helawarcket
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wärcket kan fåleUi ej annat ån si3stadigt rch wara helt under fisscit-
ont, fast ben ock stulleirocka til December Mnod. log har med
upmärFfamhet fiere gångor fcbf, huru icke allenast Jöfa timmerstockar, u-
ton ock hopbundna i fammcligeu onseenligo stöttor, blifwit ncbijäpfa va
ftongfeltn, (ootf icke vnbo from, utan siblangs, ot siockarne legot of-wer flere Treiöttcr filliko) likwäl hor den intet wetot at ge fwf»go. Men om ock en iiock siulle komma rott frem meb änban, stafönber fpråfornc samt stöta foten unban någon Bock, of ben ramlar
ner; kon dock icke stie stor %aba; fy hclo »värkct följer intet meb, få«som i onbro Potor; utan hwor och en Trefot stor för sin egen rakning,
få wida förut or sagt, at twät stängerna intet böra wara längre , ort at
de wäl r<icko ifrån den ero Trefoten til ben andra. Således följer med
den knllstöfta Trefoten ollenost de twonne leder, fom oro närmast. Det
öftiga blir siåendcs; fttart kan man fasta dit igen en annan Trefoti stället. 3)ien detta or lott, at aldeles förekomma, i de clfwor der
mycket rost fiyter med trotnet, om .man btadstår båda ftdorna af Trefo-
ten såsom Fig. 13. wisor, af intet några stänger eller stockar stippa emel-
lan ryggen och fötterna. Dessutom fästes twättne fwärfiåor n, o, emel-
lan fötterna, of de intet få trcoo sig uf. Då kan man wara saker at
Treföfferno stå orörliga fom berg, och hofwo. ifrån sig både is och stoc*
kar. I stället för fprator.fan ock då stängas med tlufwen gärdsel, fom
ncoftitteé hel taft och obunden. Wotnef betoges wäl härmed fri fart
genom stängselen, men so rufor bet desto mer rfwer och giör et foU.
For fierde, or det bewistigif, ot ti! denna stängsel fordras en alt
för ringa kostnad. Wil man allenast giöra en hastig jämförelse med an-
dra Pator, ar klart, ot til denna intet behöfs så mycket träworcke, iu-
go stenar eller äfwentyrligf jämkande med pålar, fom flera gångor måste ut-
löstas och igen oplystos, innan de få sit ställe; nfon Trefötternas ut*
sättning, c hworom siroxt nedonföre i första anmärkningens och J)cla mär-
kets förfärdigande går så lätt och få fttart, ot ben fom icke fcdt det,
knapt kon föreställa sig möjllighefen däraf. Det or dock fofert, of om
mon olleuast hor »vä»eket fornt onffossat, fnnno 637 karlar på 3 högst
4 dagar icke ollenasi timra Tresöttcno, nfan ock uffätfa dem och förfor-
digo t)ela stängselen uud deh filbchrr nästan öflverbcn brcboste elf. Jag
Ictnttar dem of dömma cm benno stängfclens fördcl<lkfighct, fem worit offo-
dare of bet myckna beswär be med wibior hopbunbno <p"afor förorsaka,
och ofwcn of den lifffara, hwarmcd mon måste arbeta på de andra,
hworest pålarna eller fötterna intimros; bcrföre ock nästan ingen fommar
öar förbi, at icke i Knmo elf någon kort omkommer, antingen wid
warckets utsättande eller pptaganbe. Man borde såkdes wara mera om*

t^nkt



16
tonFf om en fa öm sak; om intet för af bespara många tusende bagst
warcken, dock ot förelomma fa »wara wador och olyckor.

Hwad angår Herr HEtiMNTC tyata byggtmd, wngar jag [ägo, at
den intet or fa -olbeleé stadig, fo»n bit »vid första påseendet (Fufle tyckas.
Det or i jymtechef på ?:«* sätt, jom de aimaut brnfeliga iJJafor ttvin-
gas, at jffnjtt sig för jftö-wmen» -i:o af stodwatnef lastar op stängseicn,
när tyngderna icke oro tiiräckeliga, at öftvertvinno »varckrts tppafica lätt-
het, förenad med bc:i [jfrntna, wut twtJiwf* siarcka gnidning och präp
ning förorsakar, då det med långt större hastighet si?)ter genom öpnin-
garna nederst wid botu, än i brynet. Pettorna falla nitrenbeté frainstu-
po »not strömmen, hwiickct intet kunde ffe, om icke watnef föfst lyffabe
warcket och sedan Mcd en hast tmdanstapa.de fötterna. 2:0 O»n någon
påle loiMr ifrån botn, (som lättel-gcn ffcr em litet grus eller några ste-
nar strinna undan) begynner strömmen, ot rimeka den af och au, til
des' de närmaste pålarna lösrnnckas och hela Patent ligger omkull 3:0 Ge-
nom ryggstockarnas brytning, om de äro fumgn eller illa .hopsatta; det-
ta ster dock fallon. Den kädie-linissa frölningen mot strömmen tienar
wol af förekomma den .sidsto olägenheten; ty ryagstockarna hafwa då, lift
ef hwalf, störsto frafteit af emvtsta strömmens brytning, men de ttvanne
förstnamde swårigheter ät o intet dermed^ofhiclpta. Bett första förekom-mes dermed, of pålarna på öfra sidan om warcket, hwarisrån strömmenfaller, stailcJ mera luta, och om det wore fil 45. gr. stulle watnct icke
allenast intet oplyfta warcket, utan ock stinta def lika mycket neråt som
utför strömmen. Herr Ancioi-n wil af de öswcrsia pålarna skola luta
rätt likt och de som äro und.r strömmen gtöra med de sörra den stör-sta wincke!/ som deras iangH tillåtet. Om få är, bör Potan hafwa an-
feenligf mera tyu-gd; ryggstockarnas egen fi.mgd giör da intet tiljyllest.
2tt de ltnder strömmen stående pålar stola giöra med de förra den (lör*
sta winckel, som deras längd tillåter, tycks wara något otydligt sagt,
fåmiba ingen wit) längd förut or faststäld, utan man fan taga få långa
polar, af de luta fil 20. gr. dfmen lortare an til 80. gr. fordras; me-
ningen lär wm, of desto pålar sivla lnw twr au &c 'förra; men det
behöfs intet, en fåbieAiuifi bngt är tilfyllest i stånd ntm tilhielp af så
futrof lutande motstöder, hindra ryggstock^rnas brytni-ng; fast holdre bor-
de de uuder strömmeu stående pålar mota i en mycket mindre lutmng.
den andra olagenheten kon intet aldelcs förekommas, dock fil någon del,
när pålarna wal intimras nfi ryggstockarna, af de åmfom h.isiva hiclp
af hmarandta. Detta fan ste således: när rpggstockorna efter nfmätnmg
och uträkniug äro sammanfogade på et jämnt falt och jitogiur. ihop par-
tals, ot den ena stocken (Intar sig mitt po den andra, numcreros paren

och
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«ch bäres i båten, at. infattat i 3. jämngående rader; ena Zudan af för-
sta paret ställes mot pelaren fom dr på stronden, och under den andra
sättes en stödia (|e k»g. 14. dctr.består of 2:ne fmala pålar ofwcmril i-
hopbundna, dertmo of stödion nerttl utbredas eller oel makas ibop kan
Man efter behag saneka och hö.o stocken ) til &cfj man hinner fa*tta pålarna. Sa snart eu påle bl fwtt nedstogen yå sit ställe och t den
lutning den bör Hujido, giöres för honom med sågen en fncb och diup
instiärning i ryggstocklu; pålen bör dock förut wara telgd på ftoorua ochförsedd med en tryck-haka ( som g ri«. ti. tpifat) hwilcken wåndes un-
der stocken: fallon eller aldrig fan Hakon pcha sig jämnt unber,. fo t»t>
da bet ej or möjligt förut wta huru ditipt pålen låter fuucfa sig, mensa fogat? emellan haken och stocken en träbit eller floffa (|c kiz;. 8. i.) ochnär detta är morot, då först fasrfilas pålen uti instiarningcn/och kon ej
annat än sitta stadigt, hwarsöre ock pålarnas fastnoglande mot htMrctt-
dra ar aldeles onödig. När t>ct andra poret af roggstocfar stol utsät-
tat, bchöfs 2me jtöbior, den ena wid fognmgen, och den andra ytterst
ut; både poren ihorsiås i fogntngen; pålarna fästes, som fagt dr, och
fortfares med siere par til oejj man hnnnit öswer strömmen; som nog
ieqjoatut latcr giöro sig, när man dr rätt kunnig i hottidolctgen, hwile,
tet jag febt wid en d»)lik stängsel i L<«-*xa els. Dtt tyckes, at twanne
jämngående roder of ryggstockar giöroPaton nog stadig , och at ocn tredje
ar forn til öfweriops; kunde oerföre bortlemnas, at minsta kostnaden
och swårigheten wid utsättandet. Men huru behändigt fatt och tjenlign
handalag man ock kunde upfäncka til denna gatans förfärdigande, kau
den dock aldrig få fnart och med så liten kostnad byggas, som en på Tre-
fötter grundad jtongjel.

Anmarckeg 1:0 Trefötterna esser bockarna uffdffas t forjien behän-
digast på följottbe fatt. W d stranden utkastas 2:tte trefötter a och b, fe
Hg. ,5; antingen med båt eller »vadandes, huru man bast fan; emot dem
nedfläppcs mcd strömmen en brugga efjer ståta, ihopstogen af 2,ne torra
och rumda stockar p q och r s. Stocken z> q, är liten mon längre, men
dubbelt fmolare, an den andra - «, hworfil waljes den tiockoste man
kan få, på öfra sidan litet bilad. Uppå nacken af Trefötterna lagges a-
fen l m, och ändan " stintes fram, til ; a 5 alnar ifrån Trefoten b.
Bryggan eller flottan fFiuteé ofwen få långt fram, at stocken^ stor somnt
med m. Trefoten c s lagges ytterst po det)a 2:nc steckar, med fötterna
i wädret, at intet strömmen får giöro några ryckningar. iin karl stårpa andan af bryggan, wid r, hor en lång trägaffel K, i handen, hwilc,
tens yttersta ändor c <l, gro med et fnore bundna, at man tan med gast
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felen lyfta, dra och stiuta nedre andan af ryggen ywart man mil. En
annan karl ftftct* uppå trappan o g, (som hänger pa åsen 1 m, med stare-ta järnkrokar baftth och har et rep^ i hanben fastbundit i nacken på Trefo-
ten. Nar un Trefoten stol utläggas, wrides den fnmmn få, af foten k,
tager t botn, febon ftotet hastigt efter, of ock foten i, strart kommer ner;
under denna hwälfmng styrer ben som står på bryggan med sin gaffel
ryggen of Trefoten, af den altid ligger i samma streck forn strömmen
löper, stulle intet Trefoten fatta stånd i jomn rad med de redan utsatta,
ryckcs den up igen med repet, af ligga som förr på åsen och bryggan,
och kastas sedan å noo utt eller om Trefoten intet står jämnt, utan ha»de råkat med någondera foten ien stor grop, ryckcs den afmenlcoeé op,
en längre fot insattes , och så kastas ut. Dcrnäst makas bryggan framöfwer den nyst utsatta Trefoten; goffelm ofiöfes, och fortfores på lika
fatt med tanbet of fiere. Alt dereffer som bryggan droges undan?bör på de cffcrlemnade Trefötterna kastas några stänger i wafnet, hwor-
igenom de hindros of rttncko, fil bc|j grndorno utlägges. Kon Trefo-
ten, som stal utsattas, fnfet hämtas med båt til bryggan, framsläpas den
långs »ned warcket, men då kostas i stoltet for slänger små stockar t wat-
net, af man kan gå på dem och giöres bcrboé en liten spång po nacken
af Trefat , der ofen 1 in ligger. Wil samma ås wicka under korlen>som sitter på trappan, bör någon sitta i andra andan eller ock lagges
der tyngder. Bryggan kon boro 5. a 6. karlar, få. starckt trycker ström-
men den mot Trefötterna. Stnllc fortzett för mycket ssölia öftver bryggan,
brukas i dejj ställe en priimaclst ötfrock, hwars ena brädd, som txettet et
strömmen är bra hög. Om fortM intet åt mycket btup, huru brusande
den ock må wora, går det alt för lätt, af utkasta Trefötterna pä bet
här ouföroa fottet, och. man kan iufet aunorlcdcs anse det, än som en bar*
nalek;men i mycket otnpf matn, der Trefötterna blifwa olcför obäkeliga,
utsättas de med en hel onnon konst , under det at ryggsiocken sör sig sielf»preses mot en ställning, och fötterna sedan infimras. Jag borde »väl här
fromwisa denna ställning, och huru den förut kan fås i formen, om Kop-
fmstycket^stnlle tillåta det.

2:0 I d.upt watn or det nogof fwårf af stänga med Trefötter, of-
wcn i anseende til fprafortras nästan dubbla längd emot matneté diuplek.
Beständig-a kistor hafwa mångfaldigt företräde för Tresötlcrna, men da i
synnerhet, fa xoiba med dem fa» stängas fast i2az famnars watn.

; o Wid de brukeliga Pafor stå rppjorno tätt tit stängselen; men
här Icvfättos de litet högre i formen mot 2:nc (in på nedersta ändan of
fpråtorne) lodratt stående pålar, och öpningorna emellan samma polar ochstäng.-
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stängselen tilsiufas med stadiga stänger, at de intet med bullersamt fwigfanoe
strama sistcn ifrån denna ingång. Sättes l)åt en ©tåno-mirroa (prop. 5.
anm. 7,) gtörcé et stinl ofwanföre mot 2:ne Trefötter, och på hwardera
sidan af mierdon lagges en film, på hwilckeu man kan sta wid håftoonöet.

4:0 öm man mtb twärstongernas ncofånfnin^ tmtrefer, at de milj*
Mnna långs af; det or, intet fållat på Trefötterna (bet stier när en
af dem råkor stodno något längre ner i forsten on den avdra) bör på ända»
-af tworstängerna en pinna insiås fom tager emot. Se Fig. 10. i, i.

5:0 Wil man om winteren uti förstår fånga Lokor, Harr, Lax-örin-gar le. förfärdigas stongfclcn ntcd bråbflagna Trefötter (kiz. 15.) och kluf-roen gärdsel, fom jämnt afhuggcs, något kort, ot strömmen hafwcr sig
öfwer: hela märrfet står således under mafn, undantagande öfwersta top-
pen af Trefötterna. En fåbon stängsel står öftoer mintcren, uthärdar of*wen mår-tégaitgeu, om den ej ar desto fwårarc.

5o Nar mot hösten Saxnaf stola utsättas i forsten, tchöfs et litet
ssinl oftoauför hwart nät. Trefötterna oro ofwen Jortotb oumbärligas
gärdsel och gronris läggcs på tworstängerna, at stilla watncts fort. Fi-sten, som til nätterna begiftoer sig til hwila i det stillade watnet, undgår
fällan nt sosina i nätet.

7:0 Det är ej någon swårighet få stänga en elf, at fa fiffar siippa
ÖP, om det allenast wore tillåtit, at wora få tiltagfen, och mo« fout der-
wid sin uträkning i längden: det tveH ock wora en ren dogsworksspillon,
at byggo tiogfals fuio siongflor långe med stränderno; månne da icke, se-dan mon låtit sistcn stiga op för en först, och intet dchöfwer frukta otl)an så lott wondcr sig tilbafa til hofs, den anbro eller trcdie (då det
giftoeé fiero forstor t sommo elf) kunde stängas aldeles öfwer? tet inka-
stet giöres wäl härctnot; at när all i den strömmen olstrod och der at
leka wonder sist; det ar, de så kollode ledare, blifwa fålebcé fångade, rå-
kar ej sisien mer at stiga dit iftån hofwct ; fåbant mistbruk t tid of fö-
rekomm.', kunde 0110 rystior och mierdor ttl wista toecfor eller ock wistadagar t wcckau uptugas, at en del af Men hade fri from-och återfarf.

7. PROPOSITION.
At förfärdiga en stängsel snedt i strömmen.

Til de få kollade förgårdar (Propof. 5. anm. 2.) behöft stangstar,som intet gå htoarcken aldeles ttoorf för strömmen eller långs meo, utan
mer eller mindre fnedt. Tag smala pålar, eller rättare sagt tioeka störar,
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st.rr in liten ståra på 'en sida i storandan. Tag feban 2a ; famits lk*
ga stadiga stänger, stiär^i hwardcra andan något diupare skåror, ofwen på en
sida. Lät a Fig.itf. betena Pafan,hwarifrån manlbörjar fatta ut detta oimarclej
der fästes en stång få, af den ej gifwer efter hwad för ffufmng strötnmenhälst utöfwar på bi warcket, i andra ändan m, of fantma fiång, ställes et
par störar c, f, omgifna med en widielank, som sitter i i>e utåt »aui>«
skårorna; på bcmcilfe lanck fogas andan af en annan stång n, ar hwarde«ra stångens ståra pastar mot störarna ; l andra andan af oenna stången
stolies åter et par störar , feer igen den tredie stången fogas och fa wtda-
re, til* räckan blir få lång fom den stol wora. 2lf deu medlersta roden
» b, fan man fe desta stångers gång. När störarna c, l utbredas nertil
under indrifwandet i försten, fastfl.mtmcs bemalte stänger få til hroaran?
$ra, at de ingalunda lotZna t fognmgarna. Da stängerna utsätfes ort»z. karlar i båten, en sitter i framstammen och fasthåller mit på stången
som stol utsättas, den andra står straxf breöemiö och med en botting stinferbåten på sida, fom förut med rep är fastad i patan, och deu trediekarlen
sätter nt störparen på andra ftöan om oofcu, hwilcket går mycket fort.
man föreställer sig båten bakom störarna c,c, och strömmen gående paraiicit och
i deu diredioa sptn strecket c» r. Sedermera påhäftcs lösa stänger 6, cl,
på ömse sidor, med deras w:dicläuckar c, c, som kastas öfwer ändorna
af störarna; desta ftdc-stänger hafwa tnga ståror och siclfwa styrekan af
mareket kommer intet an på bern, utan de sättas dit, at gå på och äf-
mcn lägga några stenar til tyngd, fr y, y. När.grindarna utläggas, neb-
säftes först ftvärstäugerna b, ii, få långa, at de rocka ifrån ena störparet
til bet andra, med widielanckarne i, i, fastknopfo omkring störarna f,f, och
3^, hworifran man börjar at utlägga de hoprullade grindorna: wid den
sista fpiclckon of det utsatta st»)ckcf, lemnas en lanck k, som opl»)ftos, at in-
sticka andan 1 , af den första spiclckan i tet stycket som stol utläggas:
hwilcket nar tet ock ofwanttl or häftat, låter man strömmen wickla bet op

Af detta warcket ar nog stadigt, fommenrooerof, at bet ar böjligt'
likasom l tebe-r, »to hioort störpar; hwarförc, om någon stör stolle litet
sinncka eller gifwa fig åt någcu kant, blifwa de andra störparen inttt IZ-so derigcnom och utstälda för strömmens ryckningar. 2:0 £>eraf, of den
första stången or wal fästad wtd Potou och tan emotstå strömmens drog-
dragning. Ty lat fne - stangielen stå uti Jireäiou r> q, och ström-
men siiara den fatnma efter lutien °r. Hela kraften som strömmen ut-
öfwar at' bortföra denna stängsel, fan matt föreställa sig salsm delt; den
delets deraf, som binder til af stita stängfelen ifrån sina fogmugar, octzföijackteligen ifrån Patan, or ibland lika dr»)g mcd den fom ltgger pvt
stövamo. ©älebeö runna soeorm utycktt »al emotstå hwad pa deras

del
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del ankommer. N.ir man Jämför störarnas c, t, loge til l', 1, stsro de intet aldcks under strömmen, utan så flolda, at om man drager
en rät linea emellan c och f, stal den waro winckelrot til stongselens direaion.

Ölnmorcf Läneken som fottes öfwer störarna , lunde ock hofwo den
stopnod som u ttlivijar. Men om man mil hoswo tvorefet rätt siodigt,
brukas en astång jornlänck, bögd liksidigt fyrlonfig af en fmal järnstång,
fåfotn x ntwisar; då äro skårorna i pålarna onödiga, ty den kantiga järn-
läncken sttär sig sielf så mycket in som det behöfé: tager mon ock i stal-
Ut för siöror starefa pålar, samt i stället för flänger fmolo siockor, ton
denna stängsel med led-ryggar gioras äswcn fwart öfwer strömmen, och
det med mindre kostnod, långt stodigore on någon onnon Potobygnod.
Wil man intet hugga några {Faror i onborno, ufon fästa stockorno wid hwar»
andra fåfotn s utrnifar, nemligen af ondorna fogas ihop, och stås igenom
med en pinna, eller ock omknoppa dem med hwar sin lancl såsom wid T
fes, är lika mycket, så wäl 04 stangfden går fncdwarts, fom Iwart öfme*strömmen.

SlnWa Nfhandlingen om Broar.
8. PROPOSITION.

At bygga Bolwärck för Broklsto?<
Lat .^ K r-ig. ,7. betcrlta et stycke ef kistans stamdel; Mibf för den

famnta på 4. a 5. samnors ofstånd, bygges en utliggore eller liten kista
g, fil toatnefv? bögd nnbcr torro matare isgång. På fiftatt 2 d bör man
ungefär »veta til hirod högd watnct stiger i störsto siod under iegången:
lät bet stället »vara m; 6. 27. fot höare op or en fröstel >.; på tröste-len lagges ifrån nil^garcn ftabiaa stockar, til en lofwa, så bred som ki-
stan; c d wisor be§a stockars läge; midf på Ififtoon or en rygg, ncml.
en stock något högre an de andra, ftm bcsiås med en lagom järnstång,
litaktei bestås sidorna of tafn.Hin. Af intet isarna mycket tncf laf-
toan, nndcrstödes den nut) stockar i sådan ställning som i> i; ifrån utliggaren
ufsätfcs nttcrligarc stcckar, något sinft til botu_, se c f, få många i bredd
fom behöfs of styla ben fammo. Slt hmdra Hen tränga sig emellan bron
och lafioan, tilsiås mcllanrnmmct å ömfe sidor med planekor, allenast wid
mattubrynef, of isen fem går förbi lafwan, stryker wogcn fram i en rot
linea, ufon of mycket gnida sig på sidan af listan.

När et isstycke (här betelnat med kl) fnmner mot lafwen, och å-
E 3 ter
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let np efttx fom det har mer eller mindre fart, lyftes det til en del
eller helt och hållit ifrån watnef, följakfeligcn brytes bet strax tttof egen
tyngd twart af, och faller på chtoarbcra sidan om lafwcn: ster intet dcé,
utan isen är för tiock, blir han liggande på sit rum filé hon smälter;
eller om det ktör taft på med fiere isstycken ssrinncr han unbon, tili
kistan tager emot, som emedlerfid intet kan städas af den ifen fom trän-
ger sig pä laftoen, icke heller af den fom. flyter förbi.

Attmärckeg: Kistorna borde wora bra långa, men smala; sidwäggorna
något indragna ofwontil; siockorna c, c, nti grnnbritningcn Fig. 4. som
stå nptått, tiena i stället för dragstgar,(se förklaringen N:o 8. r^. 2.) Står
kistan på alt för lös gnmd, at man befarar unbergrafning, nebsiås et hwarf
siarcka pålar, med en frän, och folies ber utomkring med sten. De
i fptffen på Brokistor lodrätt stående tioeka jarnstöror, eller klyfware, ä-
ro intet til oudamålet ratt lämpade; ty det är ej få lott at stara isen,
men mål låter l)on bryta sig. Det kunde woro flcrc broar och mindre får-jestäder; få strömmar och pat) behöfwa nödwändigt färjor; utan de masta
kunde broas med uoö dräglig kostnad, om intet i fpnfo nrafuet, åtminstone
i förstår der man merendelshar låg och stadig grunt», och watnets wåldsatu-
het nog låter tämja fig.

omstättdigheter nödga mig, emot förmodan, at hor afbry-
o^> ta dennaofhondlingen, innan jag wäl hnnnit börja; få fnart tllsolle
medgifwer , af framtoifa det öfriga stal jag tåfna det för en glad styldighet.
Döm emedlertid billigt, wcffcnstaper Gynnande I'afare, om et menlöst
tidsfördrif. At bia ma wederforos alt godf,och af dina gladadagar åftocn må
ilifwa långtoariga, biude den , fom det allena förmår; det ar , den Tre-

enige Guden, hwilckens stora och tilbedianswärda öcamn
i alla ewighet ware

LofochHra.




	Preface
	Chapter
	Picture section
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables

