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Om åldre Canaler inom vårt K.
Fädernesland.

It ifrån den tiden, då en redigare ordning uti Ri¬
kets invårtes ftyrelfe, och en mera uplyft omtan-

ka om defs fanfkyldiga båda hos ofs börjades 3 har
man åfven varit forgfållig, at, få vål til den yttra,
fom inre handelns lättande, nyttja de anledningar, vårt
Fäderneslands belägenhet emellan tvånne haf, famt mån¬
ga genomlkårningar af Sjöar och ftrömmar lämna, til
åtfkilliga orters fammanbindande förmedelft vattuled-
ningar. Man vill ej nämna den förening emellan Ofter-
liön och Målaren vid Söderflufs, fom Norfka Konun-
nungen Olof den Helige, vid pafs år 1008, på en natt
fkail hafva upgråfvit: emedan detta, om det äger nog
tilförlitelio- grund, icke Ikedde för någon annan "affigt,
ån at undkomma den fara , hvarmed han af vår Svån-
fka Konung OLOF Skötkonung, fom höll honom in-
üängd, hotades. Den för fin tid tåmmeligen uplyfte

A Bi-
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Bilköp Hans Brask i Linkjöping, (kall redan år 1j23
hafva , uti bref til Konung GUSTAF I, upgifvit förflag
til en Canal emellan Våniiern och Vailer hafvet ar); och
vid mötet i Stockholm i?2y, har Konungen gjort Stän¬
derna derom ån vidare föreftållning, då åfven en för¬
ening emellan Målaren och Hjelmaren blifvit påtänkt,
hvarvid man har gjort mycken räkning på den Å, fom
faller ur Oftra Bjelmaren vid Hynnevad och går in u-
ti Målaren vid Torshålla b). . Hvad fom federmera,
vid Slufsfarten ifråp Vånern til Våfterhafvet, tid efter
annan, blifvit dels påtänkt, dels tilgjordt, famt hvad för¬
ändringar värker undergådt, fedan det af Högft-Salig
Konung CARL den Xllte. för alfvare blef faftftåldt och
börjat, derom hafva Herr Öfver-Intendenten Baron
Hårleman c ) och Herr Hofmarlkalken Jennings d)-%
begge få fullftåndigr och noga handlat, at efter dem
vidare beråttelfe år öfverfiödig. Communication emel¬
lan Hjelmaren och Målaren, hvartil planen redan i Ko
nung GUSTAF Ijfles tid fkall hafva blifvit flyttad i-
från Torshålla til Arboga Å, var redan kort efter Ko¬
nung GUSTAF ADOLFS död få vida avancerad, at
12 få kallade Slut or befunnos derftådes upmurade, ige5-
nom hvilka Skutor och florre Fartyg, ifrån Örebro pas-

fera-

«■) v. Dalins Äminnelfe Tal öfver Årke -Bilköpen Eric
Benzelius.

/;) v. Dalins Svea Rikes Hiftoria, Del. 3, Band. 1, p. 147.-
*) Dagbok öfver 1749 års Refa.
d) Tal om Trollhåtte Slufsbygnads öden 1761.
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ferade. I Konung CARL den XI:tes tid forbåttrades
detra Slufsvårk och Slutornas antal förändrades til
hvilket arbete, fom år 1-699 blef fullbordat, åter i vår
tid tajfivat och fådt en få hufvudfakelig förbättring,
fom lofvar et varagtigare beftånd för framtiden e). Fle¬
ra anledningar til Canaler hafva federmera blifvit up-
gifna, af hvilka de flåfta finnas anmårkta i de af Herr
Premier Ingenieuren och Ofver- Infpe&oren Mareuus
til Chartorna ofver Vänern famt vatrudragen emellan
Götheborg och Norrköping utgifna befkrifningar ; Men
ingen har, få vida bekant år, deraf blifvit vårkftåldj
då vi likväl icke lån ge fedan. fett ett annat ej mindre
nyttigt förflag til en vattuledning ifrån Sjön Barken 9
genom Ram-näs- Ström eller Kollbecks ån, til defs ut¬
lopp vid Strömsholm i Målaren, af vår nu Regerande
Allernådigfte Konungs Lands Faderliga omforg, til den
omkring liggande Bårgslagens mårkeliga fördel, både
upgifvit och fatt i vårkftållighet. Wärmeland, min
födelfe ort, förtjenar, ej mindre för defs behof af den¬
na förmon, ån för de flera anvisningar Naturen der, til
defs århollande, gifvit, i detta affeende en nådig upmårk-
famhet. Och ehuru nårvarande lilla arbete icke dertil
fkulle kunna ^ifva nog tilråckelig anledning; vågar man
dock hoppas, at det, fåfom en ynglings välmenta för-
fök, lårer vinna Allmänhetens benågma urfåkt för dej o

briftfålligheter, deruti kunna uptåckas.
A 2 §.2

c) Graus Befkrifning ofver Veftmanland, p. 448» Jemfor Baron
Hårlemans Dagbok ofver 1750 3rs Refa, p. 218.
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Angelågenheten af en Canal för
Philipftad och Kringliggan¬

de Bergslag.
Philipftad, fom egenteligen flculle blifva det ftålle,hvarifrån den Canalen, fom nu underkaftas det All¬

männas ompröfvande, borde taga fin början, år anlagdaf Konung CARL IX och med Privilegier förfedd, år
1611. Den kringliggande Bergslagen, fom då kallades
Värmelands berg, hade tilförene måft vidkännas myc¬ken olågenhet igenom långvåga transporter af fina för¬
nödenheter, dels ifrån Nora Kyrka, der denna Bergs¬lag hade fin torgdag, dels och ifrån Marixftad och
andra aflågfna orter. Staden anlades derfcre nåftan
i medelpunkten af Bergslagen, vid en Elf, fom faller
ur fiön Lerfiön in uti fiön Daglöfen , hvilken fednare
med en vik går til Staden. A norra fidan om ftaden år
ifrån Lerfiön communication med fiön Agen, fom til-fammans gör et fegelbart vatten int.il Fogdhyttan af 1och \ mil , eller något närmare, ån mil intil de få
kallade Normarks och Tabergs Grufvor, fom under-
holla hela Norra Bergslagen' med malm. I öfter frän
Staden i| mil ligga de bekanta Persbergs Grufvor ,hvarifrån den öftra och Carlfkoga Bergslag hämta fito 30malm förråd; och råknar man inom tvenne mil rundt
omkring ej mindre ån några och fyratio jårn hytror

och
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och hamrar. Då man känner denna Bergslags betyde¬
liga tilvårkning, af circa 50000 Skeppund Tackjärn år¬
ligen, och 19, til 20000, fkeppund Stångjern, hvilka
lenare årligen paflera Chriftinehamns våg, förutan det
fom går på andra vågar, få kan man låtteligen håraf
föreftålla fig, hvad rårelfe det fkulle tilfkynda denna
ftaden, om en få betydelig kringliggande Bergslag,
fom på många ftållen til egna upodlingar åger föga
tilfålle, derftådes kunde blifva beqvåmligen förfedd med
tilråckelig fpanmål och andra lifsförnödenheter. Genora
Stadsboernes uplager och en jåmn, ehuru befvårlig til-
förfel, år väl hår nu for tiden icke brift på det nöd¬
vändiga, utan kan Bergslagen, antingen emot Contant,
eller utbyte af järn, eller ock på förlag, hår gemenli-
gen årholla mycket af hvad den behöfver. Men når
man befinnar det betydeliga qvantum jårn, fom häri¬
från måfte landvågen transponeras dels på Chriftine-
hamn, dels på Laftage platfen Åmm kallad i Olmehå-
rad belägen, fom utgör den förra en våg af 6 mil och
den fenare af 4^ mil , famt at ifrån defla platfer Sill,
Salt, Span mål och andra varor måfte til Bergslagen up-
håmtasj få bör man icke med kallfinnighet anfe de an¬
ledningar, fom fjelfva Naturen låmnat et penningfattigt
land til lindring uti dryga forlöner och et folkfattigt,
uti den arbetande hopens dragande ifrån defs förfta och
angelågnafte näringsfång, fom år jordbruket. Den våg,
man, efter denna anvisning, i närvarande arbete år finnad
upgifva , til en ny transport medelft vattuledning, med-

A 3 få"
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forer defsutom den fordel , at åtfkillige omkririglig-
gande bruk, fåfom Bjurbecken, Aminnefors, Storfors,
Lillfors, Håttelfven , Matlången , Ackjårn , Lan fors
och flera andra .hamrar och hyttor, kunde då med flt
järn gå dire&e til Wånern och deromkring liggande
Bruk. Carlfkoga Bergslag, fom til ftörre delen hatver
flna Masugnar belågna invid ,detta vattudrag, (kulle.ock
då på båtar och farkofler lättare kunna hämta fin malm,
hvilken de nu med mycken fvårighet och tids fpillan
måfte forfla 4, 5 -a 6 mils landvåg , alt efter deras oli¬
ka belägenhet.

'§• 3.

Canalen ifrån defs början, til
fjön Ahlquitterns utlopp

vid Knapforfen.
Men at komma til fjelfva vattudragen och deras

■Sammanbindande, få börjas de med fjön DagTöfen,
hvilken, fom förmält år, med en vik går intil Philip-
flad. Denna fiö ligger 133 alnar 18 tum högre ån fiön
Wånern vid Gulhpång, fom fåledes utgjör* fumman af
alla Canalens fall tilhopa tagne: en fumma, fom väl
mycket (kiljer (ig i jåmnfårelfe emot högden af Troll-

Jaåtte fallen /?); men hvars förhollande dock år ganlka
oli-

111 ■ 1 ■ 1 I I ■ ■ ■ "I ■ I "

a) Hela hogden af fallen vid Trollhättan,1 tllfammans med de i
i Carls Graf, räknas til 132 och ^ fot, eller dö alnar och 9 tum
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olika, då hvart falls hågd och Jlångd famt afflånd får-
fkildt jåmnfåres och fkjårfkådas. Daglöfen kan följas
til defs utlopp vid Afphyttc masugn , der et fall mö¬
ter, fom år 12 Alnar 14 tum högt och 344 alnar
långt , famt faller pä flarkt gråflensberg. Detta fiutar
vid Afphytte fiön , fom år en! fjerdingsvåg lång»
Man följer denna fiö til defs utlopp, der åter er fall
förekommer, vid hvilket ågaren til Bjurbecks ham¬
mare redan inrättat en hålldam. Fallets högd år 4
alnar, och defs forfs år 737 alnar nog ftark, genom en
jordmon1, fom beflår af lera med kullerflen, famt år in¬
tagen af inågor. En liten A går fedan med lugnvat¬
ten et (tycke til Aminnefors, der åter et fall möter,
fom år 7 alnar 4 tum högt och forsfår 360 alnar. Jord¬
mon beflår åfven hår af lera med kullerflen. An går
fedan med lugn vatten til Bjurbecks hammare, dår fal¬
let har 6 alnars 6 tums högd-, och forsfen år 140 al¬
nar. Härifrån har man lugnvatten til Stora Lungen,
hv-ilket lugnvatten, igenom fiöar och fund, utan af-
brott fortfar mil, at råkna ifrån Bjurbåcken til fiön
Ahlquittern vid defs utlop i Knapforfen. Man följer
nämligen fiön flora Lungen til defs utlopp i fiön Ojvet-tern

Kongl. Vet. Academ. Handl. for år 1755 p. 30&. Hela hogden emel¬
lan Hjelmaren och Målaren, fom förenas genom Arboga graf, år 37
alnar. Tunelds Geographie, p.. 193. Hogden af den nu under ar¬
bete varande Canalen emellan fion Barken och Målaren går dock of-
ver denna forellagna högd,-fåfom den, efter fiker beråtteife, ikri /ti¬
ga inemot 160 alnar.- ,
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tern b) genom Lungfundet: vidare ifrån fiön Ojvertern
genom Granfundet til Hyttfiön, derifrån genom Nås-
funder til Ullvettern, och ledan genom Smedstorps fun-
det til Fråvettern. Kjexfundet leder fedan ur Frövet-
tern til fiön Ahlquittern, med hvilken deta lugn vatten,
fom kan anfes ligga ungefår 103 alnar högre ån fiön
Vänern, flutar fig på denna fidan i defs utlopp vid
Knapforfen.

§• 4.

Canalens fortfåttande ifrån Knap-
forfen, til defs utlopp i Vä¬

nern vid Gullfpång,
Vid Knapforfen, dereft, fom ofvan förmålt år, hön

Ahlquittern utlöper, möter, efter detta långa lugnvatten,
förft et fall af 2 alnars 14 tums högd och 60 alnars
långd, hvars jordmån beftår af lera med berg. Häri¬

från

i") Dii man kommer til fiön öjvettern, kan man fara Ån fup-
töre til Lillforsbruk, derifrån til Storforsbruk, och fedan Sjöarna Mög-
fiön och öfterfiön til Nykroppa, och fedan den Ån, fom vid Garmd-
kroppa faller utur liön Yngen, fom går til Persbergs grufvor. Hela
denna vågen utgjör nu fegelbara liöar, utom \ mil vid bruken,
och en mer och mindre forfande Å emellan öfterliön och Yngen vid
Persbergs Grufvor. Om denna vattuledning blifver fegelbar, fkulle
den blifva hufvudfakelig för Carlfkoga Bergslag, fom då diredle ifrån
Persberget kunde få håmtä lin malm fiövågen.
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från har man lugn Ån at följa til fiön Låhn, och ifrån,
den famma år Tims-elfven a) utföre fegelbar, alt in-
til Björkborns bruk, der åter et fåll möter, fom i fin
högd ftiger til 9 alnar ig tum och forfar 600 alnar i
en jordmon af lera med kullerften, undantagande vid
fjelfva hammardammen, der gråftens berg möter. Elf-
Ven fortfar härifrån til Bofors bruk i få jåmt doceran-
de, at den nåftan der befinnes fegelbar; men få före¬
kommer åter derftådes et fall af 14 alnar och 12 tums
högd, fom forfar ftarkt360 alnar, befiående defs botten
af Gråftens berg, kullerften och lera. Man har feder-
mera |dels mil härifrån lugnvatten genom fiön Müc¬
keln , uti hvilken den ftora och betydeliga Svartelfven,
hvilken fegelfarten federmera kommer at åtfölja, åfven
inlöper. Vid defs utlopp vid Degemås hammare får
man då et fall, fom år 11 alnar 6 tum högt och 360
alnar långt. Jordmån hårftådes beftår af lera med kul¬
lerften famt lös jord på fina ftållen. Hår vidtager å-
ter lugnvatten til et litet ftycke, mitt emot Ströms-
nås Herregård, dår Elfven i forfande docerar 160 al¬
nar i längden, hvilken docering til högden utgjör 2 al¬
nar 3 tum. Denna forfen, fom kallas Lillforfen, har
til jordmån lera och kullerften , famt fkogvåxt på ena
fidan. Elfven går fedan med lugnvatten Jdels mil til

B Lie-

'a) Det torde, til undvikande af mifstag, böra anmärkas, at på
Chartan öfVer vattudragen emellan Vånern och Vettern, utgifven 1774
af Premier Ingen, och öfver Infpeftoren Marehus, nåmnes ofvan-
berörde Tims-Elf, vid et annat i orten åfven bekant namn, Bo-ån.
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Liefors Bruk, der fallers högd, fom måftadelen förorfa-
kas igenom updåmning , år 3 alnar och långden go al¬
nar , uti en jordmon af lera med kullerften. Lugnvart-
net fortfar härifrån £ mil, til den- få kallade Hogdefor-
fen, fom docerar til 18 tum i hogden och 80 alnar i
långden. Medelft; några ilenars undanbryrande kunde
dock jårnbåtar hårftådes gå fram , utan något fårde-
les hinder; och vidare fortfar lugnvatten til forfen vid
Letbron, fom i hogden ftiger til 2 alnar 13 tum, och i
långden 180 alnar, varandes jordmon af los jord med
kullerften. Åter finner man lugnvatten til Ängs Quar-
nar, dår et lika högt fall, fom nyfs foregående, möter;
men af 300 alnar i långden , och lera famt kullerften ut-
gjor jordmon. Elfven år federmera lugn til Munkfor-
fen, fom har et nog ftarkt och långt fall af 12 alnar
17 tums hågd och 800 alnars långd, hvilket år til räk¬
nandes ifrån 'Forsnås gård til et litet fall ofvanföre
Munkfors quarndam. Från Munkforfen går Elfven med
lugnvatten in uti fion Skagern , .och utur denna fiåO v Ö '

löper, fom bekant år, Gullfpångsl Elfven 1 mil utförs
til Vånern b).

Ingenieuren Jonas Collin, fom på befallning af.
mltt

/>) Blifver Slufs farten en gång ifrån Gullfpång igenom Skagern,
Svart-Elfven upfore igenom Mockeln, Tims-Elfven upfore., uti Lah¬
nen, igenom Knapfors Ån uti Ahlquittern, och fedan genom de fam-
tnanhångande vattudragen til Philipftad, få kunna ifrån Våftergöthland,
Tiven, Råda och Rudfkoga foknar mycket Spanmål, bråder och tjåra
famt andra varor, gå direkte fiö. vågen til Philipftad.
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mått vattudragen emellan Svart Elfven, Hjälmaren, Ska-
gern och Wånern, och hvars afvågningar finnas inför¬
da i Kongl. Vetenlkaps Academiens Handlingar får år
1755 , har funnit Gullfpångs Elfven vara en darkt bru-
fande dröm, af något ofver 42 alnars hogd åfver, Vä¬
nern, formenandes, at fvårigheten til en fegelleds före-
(lående därigenom åfven mycket ökades af det lång¬
grunda vatnet, fom befinner fig i viken, där den utfal¬
ler i fiön Vänern, fom (kulle åftadkomma en koftfam
upgrafning derdådes. Herr Ofver-Hof-Intendenten Ba*
ron Hårleman har val föreflagit en våg, medeld en
gråfning ofver nåfet ifrån Elfsftranden vid Ribbingsfors,
genom Björktorps fan ka ångor och Hulta mode väder
ut til fiön Vänern c). Men om gråfning (kulle påtän¬
kas, för at undvika Gullfpångsfallen 3 få fyjjes väl in¬
tet låmpeligare ftålle dertil vara, ån vid det få kallade
Djurhaget i Rudfkoga Socken, dered en vik af Ska-
gern går Vänern få nära, at hela didancen ej år mer
ån £ j genom (kogvåxt hedig fandmark , fom
docerar nådan jämt til Vänern, utan fynligt dort hin¬
der i och der Vänerns vatten, vid den få kallade Kol-
dranden , år mycket djupare, ån vid de ofvannåmde
hindrande Sandbankar, nedan om Gullfpångsfallen.

B 2
_ §.5.

c) Dagbok ofver defs Refa, 1750, p. 199.
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§• 5.

Förflag til en Canals öpnande
ifrån Hyttefiön til .Vånern

vid Chriftinehamn.
Sedan man fåledes i det föregående folgt den ftor-

re Canalen, ifrån defs början med fiön Daglölén vid
Philipftad , til defs utlopp vid Gullfpäng i Vänern; å-
terftär nu at, til Fernebo Bergslags tjenft, upgifva en
närmare våg til fiön Vånern, tom ock (kulle befordra
en närmare communkation fiöledes emellan Städerna
Chriftinehamn och Philipftad. Man påminner fig , at
man på den förra vågen måfte paffera ifrån fiön öjvet«
tern genom Granfundet til Hyttefiön, och vidare derb
från genom Nåsfundet til Ullvettern. Samma Hyttfiö
befinnes åfven fammanbunden med en annan liö Berg-
fiön medelft en Canal eller bäck , Norsbåcken kallad.
Denna Canal af något mer ån £ mils längd (kall förft
blifvit öpnad, genom inflyttade Holländares, nimligen
Herr Joh. von Worselens, Wattendoncks och Ferrens
förforg, hvilka år 1624 varit Arendatorer af KroppaKra-
nobruk, på hvilket år Glorvördigft i åminnelfe Konung
GUSTAF ADOLPH jåmvål fjelfi egen hög perfon varit
på Kroppa Kungsgård. Sedermera har denna Canal, ge¬
nom Linrothlka Familiens bekoftnad, blifvit i fednare
tider uprånfad och i ftånd fatt, få at nu i desfa vatten

lern-
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Jern- båtar pasfera om circa 150 a 200 Skeppunds
drågr, emellan Bjurbåcken Tamt Sjöåndans Laftageplats.
Vid denna fenare platfen har man, på våftra fidan om

landsvågen, 1050 alnar jåmn vall och ängsmark uti in-
ågor at genomgråfva , fom göra ii alnars 16 rums högd
ifrån ftön. Derefter möter en fandås utom inågorna,
genom hvilken går en båck tilbakas i hån, fom kom¬
mer ur er litet kärr , på våftra fidin om landsvågen.
Sandåfen til kårret år 100 alnar lång och 9 alnar 14 tum
hög; hvarefter kårret räcker ungefärligen 300 alnar $
ftigningen i hogden år 4 alnar 15 tum. Hår vidtager
åter en fandås, beftående af grof orjord , fom år 320
alnar lång, och ftiger i hogden 15 alnar 10 tum. He¬
la hogden från fiöåndan hit befinnes fåledes vara 41
alnar 7 tum , och längden 1770 alnar. Härifrån bör¬
jar fedan marken at flutta utföre genom et kärr, ofvan
för Öfra Hedborten få kallad, på oft ra fic'an om
landsvägen, hvarutur går en båck, fom rinner genom
Hedbottens och Bergs inägor, och vidare , utan fårde-
los fall., endaft i ftark docering, genom ang och kärr¬
mark , til defs den aftöper i Spjutbäcks hammardamf Der
förekommer vid afloppet et litet fall, af 5 alnar 10
tums högd, och gör hela {lutningen från öfra Hédbot-
ten til Spjutbåcks hammar-Å, 57 alnar 6 rum. Diftan-
cen emellan Siöåndans Laftage plats och denna ån lår
vara något öfver £ mil. Sedermera har man SpjurbTcks
hammar-Å at fölia utföre til Vänern vid Chrifti i hamn,
och förekomma uti denna Å följande fall. Spjmbåcks.



hammar fall, fom år det förfta, år] hågt 10 alnar i$
tum, famt 200 alnar långt, genom flarkt gräflens berg.
Derifrån går Ån med lugnvatten £ , til defs et fall
möter, fom år 7 alnar 10 tum högt och forfar flarkt
206 alnar , vid hvilket en klådesvalk finnes anlagd.
Ån docerar vidare flarkt utföre 150 alnar, på en bot¬
ten, blandad med kullerften och grof fandör , til 1 alns
högd. Jordmonen beflår hår merendels af fin rörfand,
med fmå tallfkog omkring flranderna. Ån fortfar med
lugnvatten til Chriflinehams inågor, der den åter nog
flarkt docerar til 60 alnars långd. Detta lugnvatten fort¬
far vidare til de få kallade Björkelunds Quarnar, der-
efl åter et fall möter af 1 alns hogd och 50.. alnars
långd; [fallet 6vid fjelfva Björkelunds quarnar år 10
alnar högt och 200 alnar långt. Härifrån går Ån med
lugnvatten idels mil til fiön Vänern", undantagandes
på några få flållen, der den flryker ftarkare» ,

5-

En annan våg för famma Canal.
En annan anledning til famma åndamåls vinnande,

nemligen at komma ifrån Philipflad fiöledes til Chrifli-
nehamn, hafver man aktat nödigt äfven upgifva, på
det, at, igenom vidare underfökning och jåmforelfe e-
mellan begge, måtte kunna utrönas, hvfikendera befin-
nes minft åfventyrlig och koflfam vid vårkflållandet.
Den beflår altfi deruti, at fammanbinda fiön Queggen

med
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med fiön Villången, och fedan, med rilhjelp af Var-
nums An, genom Vasgarde fiön, komma utföre til Vä¬
nern vid Chriftinehamn. Utur fion Frovettern, om
hvilken i 3 §. redan år talat, har man en pafiage ge¬
nom Quegges fundet in uti fion Queggen, ifrån hvil¬
ken fiö til Villången räknas |dels fjerdings våg, och
kan man der följa en båck efter, fom tager fin början
från et kärr, nedan för Villången, och efter hvilken
vattnet tilförene flutit ifrån denna fiö in i Queggen > til
defs, vid Vasgårde bruks anlågande, detta utloppet blef
dåmt, och en Canal derflådes blifvit öpnad, för at le¬
da Villångs vattnet til Vasgårdefiön. Förfla fjår-
dings vågen, hvarigenom ofvannåmde lilla båck löper,
igenom Gården Queggens inågor, beftår af ångsmark
och lös jord, och ftiger högden til 1 aln 9 tum. An¬
dra |dels fjerdings vågen år [ymfom fandmark, blan¬
dad med fmåften, och inågor af ångsmark. Docerin-
gen på fina ftållen år nog fiark, dock ftundom lugn-
vatten, utom et fall , vid hvilker fordom ftådten Qiiarn,
fom år 6 alnar 5 tum i högden, famt 150 alnar i läng¬
den. Hela högden af denna ^dels f jerdingsvågen år
11 alnar .2 tum. Tredje | fjerdingsvågen, hvars högd
gör 5 alnar 2 tum, beflår af kullerften och kärr¬
mark omkring backen , fom , docerar nog flarkt åt
Quegges fiön. Marken år hårftådes bevåxt med fkog
til fiön Villången. Denna fiö får man nu nyttja F mil
til defs utlopp, der Vasgårde hammarfall möter, hvars
högd år 17 alnar och långd 300 alnar. Sedan pasferar

man
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man, uran någon mårkelig docering, Vasgärdefiön, ock
vidare 300 alnar An utfore i lugnvarten. En liten forfs
förekommer vål då, fom docerar 1 aln 12 tum, ock
med den inberåknad, gor hela; flutningen ifrån lion
til Björkmöftamp 4 alnar 12 tum, efter förrättade af-
vågningar på de flållen, der det forfat eller ftrukit ftarkt.
Jordmån år los jord med kullerften , och flyter Ån på
några ftållen genom inåg^r. Fallet vid Björkmoftamp
år 6 alnar 12 tum högt, famt 170 alnar långt. Jordmon
beftår af kullerften och lera i botten, med fkogvåxt
fandhed på fldorna. Fallet vid andra Stampen år 7 alnar
13 tum högt famt Solalnar långt. Jordmon åfven derftå-
des år los jörd, med kullerften famt fkogvåxt fandhed
på ena fidan. Härifrån går An med lugnvatten til d«
få kallade Herreqvarnarna, af hvilka den forfta har 25
alnar högt och 300 alnar långt, famt den andra 7 alnar
12 tum högt och 180 alnar långt vattu-fall, och fedan
går ån med lugnvatten uti Vänern. Af jämförelfe med
den bifogade Chartan kunna desfa upgifna vågar ån båt¬
tre inhämtas, hvarvid man likväl, til förekommande af
irring, bor anmärka, at visfa omftåndigheter hindrat,
at man hvarken kunnat få hånne inrättad efter Geome-
trifk Scala; ej heller all» mindre betydeliga orter och
ftållen på hånne utfatta, fom i fjelfva Afhandlingen
hår förekomma.

§* 7-

Sluteliga Anmärkningar.
Sedan man nu anmårkt de vågar, fom fynas de

möj-
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möjligafté, til vinnande af det flora ändamålet, en durk¬
fart ifrån Philipflad och de i nejden belägna åldriga
och ryktbara Persbergs och Normarks grufvor, til hön
Vänern; få torde med fkål kunna förmodas, at hår
jämväl något bör omförmålas de fvårigheter och betån-
keligheter, fom vid et fådant företagande kunde yppas.
Af hvad tilförene anfördt blifvit, om Canalernas längd,
Strömfallens högder och myckenhet i bergig och flen-
bunden mark , år lått at finna detta företagande både
koflfatnt och mödofamt. Men det år fådant, fom ge-

menligen år, ofkiljaktigt från alla flora företaganden.
Tilråckeligit folk och penningar åro dock de medel ,

fom fulkomligen undanrödja desfa fvårigheter, och vi
fkole hoppas med tiden, at hårutinnan vinna den flyrka,
fom gjör ofs mågtiga få nyttiga florvårk. Huru vida
desfe Canalers öpnande fkulle kunna förordfaka någon
betydande vattubrrfl, för de många i desfa vatrudrag
belägna bruk och vatten värk, år en betånkelighet, fom
fodrar mycken upmårkfamhet, få val i affeende pä alla
deffa Bruksegendomarnas nödvändiga confervation, fom
på den värkan, en fådan myckenhet vattens inflåppan-
de i Vänern kunde förorfaka kring defs vidfiråkta flran-
der. Men då Canalerna blifva med fina vederbörliga för¬
dämningar och Slusfar förfedde, hvilka icke oftare ån
vid genomfarten öppnades, få tyckes, at et få fparfamt
vattnets afiopp fkulle hvarken förorfaka någon kjånbar
vattubrifl, för de ofvanbelågne Bruks ågendomar, eller
något fkadeligt öfverfiöd af vatten för de kring fiön Vä¬
nern belägna Städer och Landtågendomar. At icke al-

C la



fl) Herr Commercie Rådets Ulr. Rudenskjöeds Tal, om Sko¬
garnes vård, uti Kongl. Vetenfkaps Academ. 1748? p. 5«

la kring denna Bergslag belägna Hyttor och Bergsegen¬
domar fkulle kunna draga lika formoner och nytta af
desfa durkfarter, år en ytterligare fvårighet, fom plå¬
gar anföras emot detta företagande. Men ehuru man

kan medgifva, at beqvåmligheten for alla icke blifver
til alla delar lika, få kan dock med ikåi paltas, at den
blefve allmån, i anfeende til rårelfen på Philipltad, ehu¬
ru i öfrigt efter belågenheterna mer och mindre be-ZJ ZJ

qvåmlig, Om det itår fait, at refor til lands befinnas
15 til 20 gånger koltfammare ån refor til iiöfs a) genom
fiöar och floder, få kan den betydande och .allmänna
nytta icke förnekas, fom denna Bergslag tiKikyndas fkul¬
le, genom forenåmde durkfarters öppnande. Sluteligen
plågar håremot ock invandas, at Allmogen, efter en få-
dan durkfarts öppnande, fkulle förlora ftörre delen af
fit gamla och vanliga näringsfång, medelft kjörflor i
Bergslagen, fom förmenas blifva dem ganfka kjånbart.
Men då detta foretagande kunde blifva et värkande medel, at infora
Allmogen uti et, både for dem fjeffya och det allmänna vida förmon-
liga näringsfång, jag menar jordbruket; få blifver detta et värkeligerl
tilftyrkande fkjäl för denna durkfarts öpnande. Om alla de dagsvår-
ken och kjörflor, fom nu må (le användas til järnets och bergslagens
förnödenheters forflande til lands, blefve härefter använda vid landt-
bruket, få fkulle detta land, ehuru bergigt och llenbundit, fnart kom¬
ma i tilftånd, at förfe lig med tilräckelig ipannemål af egen jord,

denna förfta nödvändighets varan, och jag vet intet, hvad
lyckeligare fölgd man kunde önfka af de hår

förellagna durkfarter.


