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Jfärorö!

Erkännande dcnna afhandlings ofullständighet,
isynnerliet då den jemföres med ämnets Stora och
niångfalldiga värde, ikläder jag mJg ansvarighct för
uppgifternes riktighct och afsiglens rcnhet ,

med
illliigg , att om jag vore kapitalist, sisulle jag icke



niera draga uli betänkande att fullföra en kanal
anläggning emellan Willmanstrand och Wiborg,
äu jag betänkt mig, innan jag vågade besluta tili
denna afhandlings författande och utgifvande.

3K «ölferfrfW.



än ett Sekel har Ford Utit, sedän rPontus de-
la Gardie gaf oss en ännu oefterföljd vink, rö-
rande bchofvet ooh möjligheten af en kanal an-
läggning emellan Städerne Willmanstrand ,

och
Wiborg, hvaruli vår fbrsigtigbet att ej förhasta
oss ,

kari jemföras med andra Länders ocb Natio-
ners, der man behöft och begagnat seklers tid
ooh erfarenbet, innan man kunnat cfterfölja gifne
exempel och inse värdet af comunicationens lät-
tande, sådant förhållandet värit med chaeuseer
ellcr dugliga vägars byggande , ly tusende årför-
gingo innan Romarenes macadamiserings exempel
togs tili efterföljd. T. ex. ännu 1765 behöfde
Postvagnen emellan London och Edinburg , fjor-
ton resedagar, i anseende tili dåliga vägar, da den
nu tillryggalägger sanana resa ellcr slation pä 36
timmars tid.

Rcträffande kanal anläggningar, sä påbör-
jades dermed redan (oberäknadt hvad som derför-
innan uti Egyplen existeradc) på i2:le århund-
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raclet, i Holland ooh Halien, snmi Frankrike an-
togs lii! eftcrföljd några hundrade ar scdnare och
Engelsmännen bcsinnadc sig härpå ända tili år iyss,
då de också med sadan kraft lado hand vid ver-
kot, alt redan 1820, fanns i England mer än
Tretusende Byska verst farbara kanaler , oagtadt
Tusende millioners Riksskuld och behof af ut-
ländsk spannmål något år för ia Million P. St.

Att äfven vi insett ooh inse nyltan af kanal
anläggningar i Finland, är lika Hiet alt betvidas,
som det af öfvertvgelse och erfarenbet ar säkert,
att Wår Hulda Rogerin" for sin del laistar och
hefordrar delta, såsom hvarje annat for Landet
och det allmänna, mi och för frarntiden gagncliga.

Wåra kapilaliste.r, soin nu på Banker en-

dast draga inlresse på sinc kapitaler, skola sä-
kcrligcn af hade patriotisine och utsigt tili större
fördel, icke undandraga sig, att dellaga nti sada-
tte för deras Fädcrnesland och efterkommande, i
flere an ett hänseende nyltiga förrlag , och då
skola äfven vi i Finland fönnå att åtminstone nti
smått ulföra dviikt, hvaraf andra Länder redan
ujuta fördelar. Skulle tvifvel uppkastas, på ntöj-
ligheten för oss , att ulan rnhhning uti det för
Landet tili nödvändigheler erforderlige penninge
hehofvet, kuuna åstadkomma ifrågavarande före-
tag, så gifves utvägar och erfarenheten säger oss,
att ntånga iNalioner och Länder existera och län-
ge hafva existerat igenom Credits förnuftiga he-
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gaghande, ocli der Författningar nti den vägen
aro goda och handhafvfts oinsorgsfullt, samt da
redlighet, verksamhet, sedlighet och spars.lmhet
iaklagcs, saknas ej Credit, faslan för handen icke
ilnnes Aili valuta i metallmynt, livara bland an-

nat England är ett exempel, der pappers-repre-
senter eller-penningar utgör närä lika ittyckel tili
belopp raed melallmyntets, och slstnämnde en-
dast skall motvara ttiindre äti en hundradedel af
Rikcts- eller National - förmö<renhctcns verklisa

..

o O

Varde ; meU hvarest den regelns rSktighel erkän-
nes och afscs

, att en mindre penninge- stock uti
ständig och snäll cireulation fcan litratta tnera
gagn, ån en större uli trögare omlåpp, och att
ett Land uti sistnämnde- fcan vara la liigan 1

,
än

uti förslnaninde- fall. Såsoin ett bevis på förniå-
gan lios ett Lands innevånare, anföres förhåKau-
det uti Sveilziska Kanlonatc-t Glarus hvars hela
arealvidd är i 5 tusende Tyska qvadralmil, dcraf
endast hälften,i anseende tili berg och ofruktbar-
het är beboelig och der dess Tjugutvå tusende
innevånare , ännu vid slutet af iß:de seklet icke
kunde erhälla sin bärgning, i anseende tdl för-
summade uppodlingar och ofta inträffade miss-
växter, härrörande af nysshämnde för.sumlighet
och io,ooo;de tunneland ouppodladc karrs skad-
liga inverkan, utan nödgade familljetals utvandra
tili andra Länder , hvarifrån störsla dclen cfter
hand sedermera återvändc, med hesparad formö-
genhet och båttre insigter uti jordbruk och fa-
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brikshandteringar, och då år 1807 påbörjadeS
samt fem år derefter fullbnrdades, en farbar ka-
nal af 3o versts längd med siassar , bvaraf en
bufvudsakelig ocb den först erkändc fördelcn var,
upptorkandet af tiärliggande kärr. Delta arbete
bedrefs på aclier tili 1 * Millien Frank (som
molsvaras af circa 11 Millien Hubel B:co Ass.)
ocb im täflor Glarus i välmåga med hvarje an-
nat Land, der Industri, npplysning och åker-
bruk florerar.

Exempelvis må mig lillåtas anföra några
kanaliserings beräkningar utomlands : Uti Tysk-
land- med anledning af Main-Donau kanalen, be-
räknas och antages kostnaden för kanaliserings ar-
bctet af en mil ellersjn verst, uppgå tili 100,ooo:de
Floriner cller Guiden, på sin höjd. Nämndc
kanal bar iG4~ versts längd, 54. fots spegel-och
3/1 fots botten-yta samt 5 (Tyska) fots djup med

slnssar af slen och 630 fots planhöjd öfver
vatien ylan. Längden för hvarje slnss är 120 fot
ocb breddcn tG fot, med 90 fots långa mellan-
portar för vanliga transport bålar, men hela läng-
den iao fot begagnas för genomfarten med bygg-
nads limmer. Kanalen är ungelärligen fyra gåtl-
ger bredare, än deri gående förtyg.

Kostnaden uppgifves följande :

Kanaliseringen 3,124,216 Fl., Slussarne
a, 889, asa Fl. , Genomgångs portar 608, 200

Fl., Bryggor och säkerhets portar 4oa, 572 Fl,
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Wakllius 75, 500 .FI., Ryggmäslnre ocli Inspek-
tions kostnad 92,635 Fl., Summa Flöriner cller
Guiden 7,192, f>7s, som torde nti B:co Ass. upp-
gå tili Rubel 17,261,700. Enligl dcnne koslnads
uppgift kommer kanaliscringen cller gräfningen
per verst ali utgöra B:co Ass. Rub. 45,585, och
hvarje slnss 73,768 Ruhd, som för 4.6 versts
längd mcd 27 slussar af slen (hvilkot torde blif-
va förhåll.mdet .med kännien emellan Willman-
strand ocb Wiborg), skullc helopa sig tili R:co
Ass. Rub- 4,088,554. Om här tilllägges | del
af dc öfnge kostnaderne ellei’ 945, raS, så skulle
sistnämnde kanallängd med 27 slussar kosta S:ma
Su uni Rob. 5,05i,67q, oberäknadt hvad som för
inköp af jord ocli skade ersättningar kunde er-
fordras, och om lör öfrigt lika förhällanden mcd
Main-Donau kännien inlräffade.

Utan lvifvel torde 54 Tyska- eller närä 58
Sv. fots bredd uti ylan och 34 T. fols bredd vid
botlen, vara utöfver behofvet för en farbar kana!
i Finland , då man i America ocb England van-
ligen nöjer sig med 35 å 4o fots bredd och
Strömsbolms kanal i Sverge endast är 1 8 fot bred.
Afven får i beräkning tagas, at.t priset pä erfor-
derlige Materialle! 1 för byggnader bos oss äro bil-
ligare, än uti Tyskland, och tili en kanal bygg-
nad fordras utom arbetct ej annat vesenlligt än
träd, slcn, jern och tåg.

o
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1 England der alli torde kanna anses nilnsl
dubbclt dyrare än hös oss, skall kostnaden for
Grandjunchon kanalen emellan London ocb Li-
verpool fullbordad iSog, af 200 versts längd, 36
fots bredd f\\ fols djup, med ioo slussar ocb
58j fots stigning sanat 2:11 c Tunelar af circa
7900 Sv, alnars längd , 28 aina rs böjd ooh 7.5
alnars bredd, uppgätt med slussarne inberäknadt,
tili 5829 Lund Sterl. per en verst beräknat circa
122,000 Rub.

I Nord America ocb Unions Staternc, der
ärbetslönernc aro dryga ocb isynnerhet voro det
emellan åren iSifi ocb i855, då öfver 4000 verst
kanaler bearbelades ocb fullbordades, deraf t. ex
Eric kanalen nti Newyork, ifrån Buffalo tili AI»
bany af 365 Engelska mils (circa 540 versts)
längd, 4o fot bred ocb 4 fot djup med 69a fols
stigning ocb fall, 83 slussar af sten, 90 fot län-
ga ooh 15 fot breda, ar 1825 fullbordad, kosta-
de 7,800,000 Dollars, utgörande B;co Ass. Rub-
omkring 37,240,000 eller för 46 versts längd mrd
27 slussar, ungefärligen 2,886,600 Rubel.

Efter beräkningen för Delavare ocb Hudson
Kanalen, som är 22 fot bred ocb 4 fot djup med
615 fols stigning ocb fall, belöper sig kostnaden
per verst B:co Ass. Rub. 53,000.

Middlescx kanalen uti Neu-England full-
bordad igoß, af 4o versts längd, 3o fots spegel-
ocb 20 fots botten- yta, 3 fots djup med 20 slus-
sar 75 fot långa och 11 fot breda, 7 Aqvaeduc-



11

Ifr ceb 5o bryggor, uppgifvcs Rosia 5a8,000
Dollars, som för en verst beräknadt blefvc 36,960
Rubel B:co Ass.

I Frankrike der nti sednare tider inlill 1857
närä /1000 verst kanaler blifvit byggde af olika
beskaffenlieler uppgifves kostnaden rcduserad tili
l>:eo Ass. per verst uppgä, liögst tili 200,000
ocb lägst lill 55,000 Rubel och den Stora olik-
beten nti kostnad i förbållande tili olikheten emel-
lan kanalerne , uppstår igenom misstag vid arbe-
lest bedrifvande ludvudsaklijzast.

D

Hvad en kanal anläggning cmellan Willman-
strand ocb Wiborg vidkonimer, sä borde densam-
rne framför andra 1 Finland blilva lönande, också
nti merkantiliskt bänseende, i anseende tili läi;et
mcd St. Petersburg ocb den existerande belydli-
ga lantit transporteu nämndc Städer emellan som
nti bradcr ocb plankor ensamt uppgår tili 80 k
ioo,ooo:de lolfler årligen, bvarföre i frakt beta-
las omkring 4.00,000 Rubel

,
ocb dessutom kan

fraklkoslnadetj för Sait ocb Sraör antagas tili
a5,000 Rnb. bvilka såväl, såsom ali annan transi-
port skulle föröka sig, i följe af större produc-
lions crsättning ocb deraf bärflytande produce-
rijig, lindrigare transport kostnad förenadt raed
större beqvämlighet samt en större ocb snällare
pcnninge circulation, för Landet och det albnan-
na gagncbgc ändamål, såsom prodncl- och vinst
alslrandc.
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Oekså det för qss numera introssani vordne
Stor Herligdömet Hessen- Darmsladt mrd dess
folkmängd 800,000 mcimiskor ocli 18 5 qvadrat-
mils arealvidd, bar 3i5 vei'st kanaler.

Uti China der man anser kanalcrncs längd
ntgöra lika myeket som uti hela Europa, och den
såkallade Kejserliga kanalen ensanit, innehåller en
längd af 66/1.0 versl, finnes inga slussar, ulan man
passerar med hålarne ifrån den ena Niveaun
(höjden) tili den andra på ungelär i 5 fots slul-
tande planer på rullor och menniskokraft, samt
tillrygalägger dock vanligen vid kanal transporler
60 ä 70 versts väg på dagen. Afven vid Morris
kanalen i Nord America ifrån Dclavare vid ('.asian
tili Jersey city i nyare tider byggd och som är
iso veret lång, 3a fot bred och 4 fot djup pas-
seras 746 fots längd öfver tolf serskildla sluttan-
de fläckar eller jord- yfor.

Uti hetraktande af transporlering, anses en
håt eller fartyg passera | tili 1 del Uögare, då
den samme uti hredd upptager halfva kanalens
bredd, eller der denne eller farkosten framsläpas
med häst, kan denne ej förmå med mera in 6 a
800 Centners lasi, då den samma uti en 3ä 4
gängor bredare kanal förmår nti samma farkost
framsläpa iooo:de Cenlner uti varsta fall •, men
dubbelt så myeket då vinden ej är aldeles emot.
Wid Main-Donau kanalen upptages nti kostnads
beräkning per dag, för en Båt, med Kapien eller
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Skeppare, en kari, en gosse, en bäst, Bålens nöt-
ning och reparation , tili 5 fl. i 5 kr. soin torde
motsvaras af ia Rob. 60 kop, B:co Ass.

for en slnss beräknas åtgå 8 rninulers lie!,
tili dess fyllande, öppnande och hästens omspän-
ning.

Med jemförelse af serskildta kanal frakter
nti Tyskland, belöper sig per medium i B;coAss,
för en Centners tjngd per verst, (oberäknadt ka-
nak-tullen elier afgiften) i kop. för utländska,
|:dels- för luländska varor ocb -|:dels kopek för
rå eller oförädlade inländska producter.












