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75 OM NYTTAN AF KANALER FÖR FINLAND.
Sainci n:o 12. 13 (ui, 14 2). och 28.11!, 4. IV 1844
1. OM NYTYAN AF KANALER FÖR FINLAND.

Franklin siiger: »Stenkol och kanaler haFva gjort Englund till hvad det
iir.» För att i’atta, huru en sö klarttänkande och praktisk man som den
namn kunnige boktryckaren kun nat ti lIdela kanaler en si stor vigt För
en nations välstånd, är det nödigt att besinna, hvilket inflytande
handein på detsamma utöFvar.

Knappt skulle man tro, att fnga kunnat uppsstL om ett lands
välstand tiiltager eller icke genom handel. Och likviil har detta biifvit
satt i Cräga. Fysiokraterne, en skola i nationalekomicn, hvilken uppstod

Fran krike korrt Före revol utionen, ansågo alla näringar utom åker—
bruket För ofruktbara och ur staind aLi föröka nationalförmögenheten.
Före deras tid hade man titer 1 Europa byggt dennas Förkofran endast
pö handeln, men dervid blott Följt den ensidiga Ura, att mycken
utFörsel och ringa införsel skuile utgöra vägen För en sådan förkofran.
Vi hafva redan i en Föregende uppsats påminnt derom, huru ett sådant
FörMllande icke ens är tänkbart, emedan dö hos den ena elier andra
nationen ett omvändt Förhällande skuile ega rum, hvilket ter vore en 20
omöjlighet. Ty ingen nation kan införa mer än den utförer. Fysiokra
ternas lära, ehuru å sin sida lika ensidig, tjenade dock till en väckeise
För merkantilismen, såsom nämnda asigt af handeins natur benämndes,
och man har sedan straFvat atL Cr1 Från båda dessa ensidigheter uppFatLa
handelns sanna beLydeise. Den Föres numera till dc medeibara källorna
För nationalförmögenhet, s att denna vaI icke tillLager genom vinst
handein, men, då alla näringsgrenars tilivext är aF handeln beroende,
likväl är eLI nödvändigt viikor för nationalrikedomens förkofran. Man
säger, att nationaiförmögenheten icke Förökas omedeibart genom
handel, utan att derföre Förbise den vinst en aktiv utländsk handel 30
lemnar genom betäckande aF transporLkostnaden; hviiket således 1
detta hänseende utgör ett undan tag Från den al Imänna satsen.

Också behöFvas vai inga bevis derför, att menniskans timiiga vai
suind beFordras genom utbyte aFde produkter, hennes fil Frambringar.
Viii kun man icke neka, att ett folk kan lifnära sig utan ali handel; men
dess lif är då vildens. Ty det utmärkande i dennes ekonomi är, aH han
åtnöjer sig mcd blott hvad han sjelf kan Förvärfva och stadkomma.
Känsiofulla verldsförbättrare gifvas, hvilka predika att oskuldsfuilt
och till liFvets enklaste behoF inskränkt hcrdeliF jemte den högsta
bildning och Förädling. Men det är klart, att dessa drömmar intet veta 40

om lifveLs verklighet. En sådant dubbelväsende som menniskan är,
medförer hennes biidning ökade lekamliga behoF uti ett densamma
motsvarande, förfnadt hF, och dessa behof utgöra åter en nödvändig
sporre för hennes bildning, emedan hon Förutan denna saknar medel
att tillfredsstäila dem. Hennes egen verksamhct bhr så otiillräcklig att
Frambringa al it det, hvaraf hon har behoF, ii Fvensom sträfvandet hä rtil 1
skulle Mdc upptaga ali hennes verksamhet på bildningens bekostnad
och likväl endast högst ofu]ikomiigt motsvara bchofvet. Arbetsdeining
är derföre ett civiIisationens kännetecken, och mcd den flnnes äfven
handeln. Oiikhet i kI imat, produkter, na Lionailynne och Fallenheter 50

göra vidare den utiändska handein lika nödvändig som den inhemska.
Kastar man nu en blick på dc skiida Föremål för industrien och

handein, hviika den närvarande Europeiska bild ningen ujort nödvän—
diga, så är 1 sanning deras rnångfaid lika förvänande, som den
utsträckning, hvartili varubytet hunnit. Att Ostindiens och Vestindiens



1 24 OM NYfl,\N Ar KANALIR 1 )R FIN LANI).

produkter linna vLigen liii en Lorparkoja Finlands ödemarker, kunde
iatt klinga som en saga. Men biand denna mångfttid äro iikväi dc
artiklarjemFörelsevis Få, som För handein ega ngon större betydenhet.
Egentiiga iyxartikiar och dyrbarheter För dc mera biidade kiassernas
förbrukning utgöra icke hiir det dyrbaraste, utan det vigtiga är den
stora rnassans behof, varor För det ali männa och al idagiiga bruket,
obetydiiga Liii sitt generiska värde, men aF betydenhet genom Förbruk
ningens och ornsättningens storhet. Och det ar isynnerhet För dessa
va ror en lättad kommunikation har betydeise. Ty det äro dc, hviikas

0 pris i anseende till deras mängd och volum så mycket Förhöjes af
transportkostnaden, under det att denna För en dyrbarare, mindre
voluminös och aFen mindrc Folkmängd Förbrukad vara Förfaller till en
obetydhghet. Lättade kommunikationer verka derFöre så mäktigt på en
hei nations väistnd. Deras inflytande röjes mera 1 kojan än i paiatsct.
Men kojorna utgöra det stora flertalet.

1 Finland ser man dagiigen excmpel, huru en ringa landsväg Förntr
bryta bygd 1 ödemarken. Men hvad en vattenkommunikation, en
verkhg handeisväg det inre af landet, ylh säga, derpö har man hittiis
knappt sett något prof, ehuru landet är det mest vattenrika 1 Europa.

20 Mot nyttan af komm uni kationsväga r 1 ailmänhet vilil kanske ingen
göra något inkast. Trohigt är hikväi, att mången skall Förebära den
Finska jordcns Fattigdom på aister, stsom ett oöFvervinncrligt hinder
för en hfligarc handei och en förhöjd industri, och derigenom äFven tro
sig bevisa den relativt ringa fördelen af kostsamma vattenkommunika
tioner. Vi vilja i korthct pröfva vigten aF denna invändning.

Visserhgen saknar Finland det andra af dc vilkor för välstånd, hvilka
1 Franklins ofvananFörda ord aro betecknade sösom grunden till
Englands rikedom. Finland har icke stenkol. Men det har i stället För
dessa vatten och skog, och i det Förra en vida billigare driRraft än dc

30 Engeiska ångmachincrna, i den sednare hkaså att biiligare brännrna
Lerial för smiden och öFriga manuFakturer. AFven om säledes Förtroen
dc sättcs till Franklins ord, och frtigan uppfattas i denna alimänhet, sä
mtiste Finland i dessa naturförmåner stähias öFver dc fiesta Europas
länder.

Men iit oss ocksti härtili lägga en annan knappt nog bestridd
erFarenhet, att jordbruket nerniigen är den Fastaste grundval För ett
Folks väistånd. Vi erinre då om, hvad vii en annan artikel citerat, att
en jernFörelscvis sä ringa del aF Finlands jord är odlad, samt att
jordbrukct öFverhuFvud ännu driFves mcd sä ringa omtanke och

40 konstFörFarenhet. AF hvad som 1 detta hänseende nu är, kan och bör
icke slutas till Frarntiden. Nu Förorsakar den svära Lransporten ofta en
skilnad af 4 till 5, pä dc aflägsnaste orter till och mcd 6 R:i i rägpiset.
Hö och haim betaias äfvcn i vanliga år 100 P. C. dyrare pä ena orten
än pä den andra. Den starka aFsättningen pä Petersburg har vai 1 Ostra
Finiand jemnat priset pi iad ugärdens a Ister. Men i vestra delen aF
landet sttir 1 Lspd smör vanligen 1 1/2 till 2 Rubel lägre än härstädes.
Annu större visar sig skilnaden under en missvext i nägon dci aF landet.
Den höjer dä spanmälsprisct och nedsätter t. cx. talg och hudar ända
till en skilnad aF 40 P. C. meilan dc olika iandsorterna, och endast

5t) Regeringens omsorger förmä stundom jemna spanmälsprisct. 1 vär
tanke bevisar detta mer än nägot annat behofvet aF kommunikationer
inom landet. Och det är icke svårt att inse, hvilken fördei dessa skulic
rnedföra. Icke biott dc orter, der svårare elier mindre missvext inträfFat,
skullc derigenom skyddas för brist och afltför stora Föriuster, utan
jordbruket skullc genom aFsättningen vinna uppmuntran 1 dc trakter,
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der årets skörd varit vckhgare. lngenstädes kunde då så kallade
kornjudar flnna trcfnad, hviika, om man skali (ro ryktet. nu stundom
här och der stegra spanmåispriset till det yttersta.

Vi hafva hLir uteslutande fästat oss vid tien inhemska handeln mcd
jordbrukets produkter. Ty man hör väl som en suga omtaias den tid, då
Finland ansågs som en kornbod för Sverige. No afsättas icke rnånga
ttinnor spanrnLil utom iandet. Orsak härtii]i torde förnämligust vara den
ökade folkmLingden — nemli2en uf dem, som icke besitta jord, af
backstugusittare och inhysingar; hvilket villat, ati jordbrukct icke gitt

jemna steg mcd folkökningen. Men dessutom skufle också nu föga
någon afsLittning på utlandet kunna ega rum, äfven om produktionen
skulie tiiihta den. Vi harva i Saima N:o 5 sökt angifva orsakerna till
detta förhåiiande.

Afsiittningen af smör på Petersburg är den enda 1 denna gren, som
iofvar bhfva vigtig för framtiden. An den af vai vaida vattenkommu
nikationer skall befordras, lider vai intet tvifvel. Men framföralit bör
ihågkommas, att befordrandet af hvarje annan industrigren äfven
befordrar jordbruket, att stiledes hvad dc förra vinna på en iäLtad
kommunikation, det vinner Lifven 1 sista handen det sednare.

Näsi jordbruket bör väi rättvist skogshandieringen komma i fråga. 20

Äfven om denna kan man säga, ali det knappi ännu är Försökt, hvad
den förmår aftasta. Väl har i Savolaks och Kareien sigrörcisen under
sednaste Liolal af ir drifvits mcd en förut icke spord verksamhet. Man
har beräknat den förtjenst, aimogen i dessa orter af densamma
uppburit, till minsi 5 a 6 tusen R:i S:r irligen. Troiigcn är denna
beräkning för iag. Och dock är det hufvudsakiigen blott handein mcd
piankor. som giRit denna vinst. Ali den skog. som för detta ändamii
icke kun begagnas, stir ännu i det inre af Finland orörd. Scikaiiade
battens. bräder, spiror, läkter, spakämnen, trädkärii,, pottaska, hans
o. s. v. äro handelsartikiar, hvilka man i det inre af landet ännu icke 31)

kannen. Vai hafva numera mindre gynnande konjunkturer inträdt för
sägrörelsen. Men detta förhillande synes gifva ännu en ytterhgare
anledning att genom iättade kommunikationer upphjeipa den så
mycket iofvande, men no redan sjunkande näningen.

Mingen har redan vid den ringa uiförsei af skogsprodukter, som
hiitiis egi rum, befarat skogarnes utödande. Vi viga mcd stöd af egen
ninga och andras mängfaidigare erfarenhet tvifla pä tiiivaron af denna
fana, tiliis mcd aniaghga skäi bevisas kan, ati icke nu 1 Finland ärligen
niera skog rutinar ncd obegagnad, än som användes. När en ging
skogen genom möjhgheten ali förminghgt använda den fir det värde, 40

att egaren tänker på nigon hushåiining, di skaii hans fördei snart ieda
honom aLi vårda densamma. Den biott för skog användbura jorden är
si vidsträcki, ali man kan anse skogshandteningen för en ständigt
fortfarande kaila till välstånd, 51 myeket mer som det stigande
jordbruket i andra iänder för hvarje in niiste stegra skogsprodukternas
pris på den utiändska rnarknaden. Detta gäller isynnerhet om Amerika,
som nu nedtrycker trädvarornas pnis, men hvars urskogars gräns mcd
hvarje dag Ryttar tiiiibaka mot vestern, och hvars natunliga förmoner
erbjuda jordegaren andra och större fördeiar, än dem äfven den bäst
ordnade skoghtishiuining skulie kunna gifva honom. 50

Ty värr har Finland rikedom pi berg men utan bergens rikedom.
Atminstone synes en iång erfarenhet hafva iän. att förhoppningar i
della hänseende saknu ui) grund. Vima mest erfurne bergsrnän taga
n umera för afgjordt. ali iandet ald rig kun lenina nägon större quan titel
bergmaim. Men hvad bergen förneka, det gifva sjöarne. Oss vetenligen
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har annu ingen berakning blifvit anstLtlld öfver malrntilgången i dessa.
Aferfarenhcten bekräfiadi Lir det dock, alI i dem nialmen förnvas inom
femion ar. För den qvantitet dc kunna gifva är säledes ullgingen säker
och besniende. No anlitas den bioti för närmaste orlers behoi. Men vid
en Ei ttad kommunikation är det alI förutse, aLI åtmi nslone den Ii ilgång.
som tinnes. regeibundet skulle göras till godo och till större eller nindre
del göra maimimporten Enin Sverige ölverllödig — en oniständighet si
mvcket mera af vigi som denna eTidast undantagsvis varit tillälen.

Vi hade önskal, ait denna ging ännu anföra nägot om vattenkom—
0 mun ikationers in flylande för lifva ndet a 1 manufak Lurer inom landet,

men utrymmet nödgar oss alI spara della till en följande artikel.
,i:o 13>

II. KANALEN MELLAN SAlMEN OCH HAEVET.

Den dag skall säkert randas, som skal 1 veta uppskatta dc mäns
storsinnta håg och omfattande blick, hvilka väckt frgan och medver
kai till best u tel a 11 genom en kun a 1 förena det i n re la nde ts WL Ii ud rag
mcd ha fvet. M ycket skall förg och glömmas, af hvad samtidens
smisinne aktar för lvsande och värdt aLI prisas, men elI verk sisom

20 della är elI verk för sekler, en verk, som otan alla loftal prisar sin
mästa re.

Fjorion millioner, om hvilka ryktet talar, äro en stor summa för en
fattigt land s’isom Finland. Men denna summa är 1 sanning ringa, om
man tilan alla fördomar beräknar den vinsi, dess anvandande under
tidernas lopp skall gifva landet. Och älven kosinaden för statskassan,
huru snart skall den icke vara ersait, äfven om inga sangviniska
förhoppningar blanda sig i beräkningen?

Mängen tager härvid endast den blifvande kanalafgiften i betraktan
dc, och beräknar denna efter den varutransport, som nu tinnes mellan

30 Viborg och Villmanstrand. Uppenbart är det vaI, alI den föreslagna
kanalen skulle föga hafva alI betyda, om icke en större rörelse mellan
dessa orter genom densamma skulle uppstä. Och vilkoren härför kunna
icke vara flera än trenne: tillvaron af produkter för utförsel. kapitaler
för alI göra dem till godo och en lättad kommunikation. Vi hafva i
sednaste nunimer söki göra tydiigt, alI landet kring dc genom kanalen
öppnade vattudragen eger elI knappt beräkneligi utrymme för för
ökandet afjordbrukets alsier. aLi skogshandteringen och jernverken pä
långt när icke miii den utveckling, dc aro i stind ali vinna. Jo lägre no
kanalafgiften bestämmes. desto lättare skola kapitalerna lockas alI

.10 begana dc erbjudna fördelarne, desto snarare skal 1 vinsten af deras
användande gifva nya kapitaler. Lägre än den nuvarande transport—
kostnaden landvägen nuiste således kanalafgiften blifva, oni den mcd
säkerhet skall inbringa kosinaden för kanalens underhill. Och annat
bör mcd densanima aldrig åsyftas.

En man, som ville bevisa nödvänd igheten häraf, sade: »hvi Ika
summor kosia icke landsvägarnes underhä II? Likväl belalas för deras
begagnande inga afgifter. Både kapital och ränla aro siledes på dem
bortkastade? En ny landsväg lägger nya bördor på invtinarena 1 orten.
Den bid rager siledes till aIL u tarma dem? — Men erfarenheten visa r, aLI

5(1 pti hvarje ny landsväg en förökadt välsttind Liker frani till dess
tinderMllare. Och hvad är en landsväg mm en sjökommunikation, mot
en sådan isynnerhet som den föreslagna, hvilken gör en strand af flera
hundradetal mii till en hafskust!»

Lät oss säledes ssom inkomster för kanalen beräkna: 1:0 Den
direkta beskaLLningen på dc verk, hvilkas anläggning den föranleder,
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på dc odlingar den ska II Frammana; 2:o utgaende tullen för tie varor,
dessa producera, och den vida betydligare införseltullen för dc artikiar,
hvilka det stigande vaistndet gör till ett behof; 3:o statens behållning
genom bespa rad 1 understöd i fttttiga re år och rn inskade resta fskri fn ing—
ar; 4:o kanalafgiften. som i Ibrhtllande till alli detta utgör en obetyd—
hghet.

Summa man, hvars outi vi nyss citerat, anstiillde följande berLikning:
»Slussarne vid Varkaus och Konnus kostade staten 150 000 Rub., och
mtingen ansåg det För en löjlighet att vanta ersrittning För kapitalet.
Men narmaste följden hum f var an liiggningen a F Fem sagverk, hvil ka
eljesi icke skulle burit sig. Dessa sågar betala direkt skatt till staten
5000 R—l B—co Ass. urhgen. Exporttullen För deras aister gör åtmins
tone dubbelt så mycket. Si’iledes om den Förra summan beräknas såsom
ranta 3 1/3 P. C., den sednare såsom afbetalning pä kapitalet, så ar
detta amorteradt inom femton år. Lägg härtill, att dessa anläggningar
tillsamman giFvit allmogen en irlig förtjenst af nära 00 000 Rubel
samma mynt, till kronoutskylder, till egen bergning, till uppodlingar, så
utgör alIt detta statens vinst på Företaget, and ra derigenom öppnade
näringskällor oberäknade.»

Mi man nu anställa en liknande beräkning för den föreslagna stora 20

kanalen, och man skall kanske mcd Förundran finna, ah redan den
närmaste framtid Iofvar en icke obetydlig ersättning å det utlagda
kapitalet. Och denna ersättning stiger i dubbelt afseende för hvarje år.
Räntans Förminskning ökar densamma ngot. Mcii tillvexten i ett Iands
välstånd går mcd ojemförligt mera ökade steg. HvarFöre skulle icke
Finnen kunna hoppas, ah engng äFven se sina sjöars stränder lysa af
idoga städer och kring dem aC odlade fält, der ingen äng Iemnas åt
vindarnes och regnets enda vård, der ingen åkerteg st&W utan grönska,
att se dc langa strimmorna aF ngbtitarnes rök och i solen biänkande
segel IiFva deras nu afskräckande ödslighet? Föga anade Stockholmar- 30

ne för hundrade är sedan, ati nu mellan 30 och 40 ångbätar skulle
svärma öfver deras kära Malare. Och hvad betyda hundrade är för ett
ännu sä outveckladt land som Finland.

Vi spara till en annan gäng ett försök ah erinra om företagets
betydelse För hela landet, inskränkande oss här till nägra ord om det
närmaste intresset af detsamma För Ostra Finland.

Ty dä det betraktas ur denna synpunkt, visar deL icke blotL förhopp
ningar för en bä ttre framtid, utan päkallas af ett verk 1 igt närvarande
behof, emedan dc lyckligare öden, som dc sednaste ären lett mot
Savola ks och Karelen, redan hota atL Förmörkas. En till Fillighet, en 40

ouppmärksamhet hos dem, som upprättat den till 1 841 i Englund
gällande tulltaxan pä trävaror, hade frarnbragt en sä lycklig konjunk—
tur För dessa varors utskeppning frän Finland, att den ännu mcd god
vinst bar den dryga transportkostnaden Från Villmanstrand till Viborg.
liii verkan af nämnda tullaFgiFts Förhöjning i England kan man nu tala
mcd säkerhet, sedan Rera sägverk, oakLadt den inhemska utFörseltullen
nu är lägre än förr, likväl bliFvit nedlagde. Flvad sägrörelsen hade att
betyda för landet, flnnes bäst deraF, att L. cx. i Kuopio Län enligt
anFörd beräkning den almogen af denna rörelse tilläillande penninge
Förtjenst öFverstiger kronouppbörden För hela Länet; hvarFöre äFven pä 50

hela uppbörden 1. cx. år 1839, ungef. 91 tusen R—l SilFv., bäde afStats
och Militie medel, dc utestäende resterna uppgingo till den ringa
summan aF 963 R—l, aF hvilken ännu större delen under päFölande äret
inilöt, under det att före sågrörelsens uppkomst restransakningar och
exekutiva auktioner hörde till ordningen för dagen. Denna för landet
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vigtiga indusri håller nu på att gå under. Endast en mcd hafvet öppnad
kommunikation kan förnui att hUIa den tippe. EnIigt uppgil vore
transportkostnadens fnn Willmanstrand nedsdttning mcd 1/3 del
tillrLicklig att uppehålla densamma, ±1 man troiigen till dcnna fördel
afven räknat det högre pris, varan vinner enom ati undgti den
förderfvande landtransporten.

Ati denna närings underging äfvcn skall inverka p öfriga niirings
grenar, är Iän insedL. 1 östra Finland linnes hvarken vidsträckt eller
gifvande äkeijord. Deremot hur t. cx. Kuopio Län p en sammanlaggd

0 arcal ui’ 39 tusen qvadrat vcrst ickc mmdcc än II tusen verst mossor,
kärr och myror. För dessas uttorkandc och uppodlande erfordras
nödiga mdcl. Flvad tmnder sednastc är för dettu ändantil blifvit gjordt,
rnåste nu afstadna. Men folkmängden Lillväxer :mrligen mcd ungcfär 2
P. C., d. ii. i proportion af dess IZirdubblande inom 50 r. Folknum
mcrns tillökning visur sig isynnerhct blund proleurierna, dc icke
jordegundc. Desse födu sig genom svedjebruk på bondens mark. Men
häriijenom och kanske genom oförsiktigt svedjandc afjordegaren har
utrymmct för delLa jordbruk mer och mer uftagiL. Egentiiga odlingar
hufva derunder ända till sednaste iren näsrun legat nere. Nu förestår

20 detsamma. Och dti kändi är. att äfven dc bäsLa skördar icke gifvit
spanm1i utöfvcr ortens behof, si hota dc nu att för hvarje år blifva mer
och mer otillräckliga. ULeblifvundet af den Förtjenst. sgrörclsen nära
en. tiotal är gifvit almogen, skall således ickc blott hindrande inverka pii
jordbrukets tiilvext, utan äfvcn åstadkomrnu vcrklig nöd

Hvad här biifvit sagdt om Kuopio Län, gällcr ungefär hain Savolaks
och Kareicn. Att dessa provinsers belägenhet skall försiimras jernte en
tilitagande folkmängd, det hafva dc tre försma decennicrna af derta
sekel visat. Och hurti är annat tänktbart i en land, der bonden mäste pii
30 till 50 niiis afstånd söka köpare för ett par ptmnd smör och alhernta

30 hvarje kappa sali. Man har i scdnare tider räknat afsättningen pä
Petersburg för något. Man äfvcn detta hänseende är kommunikatio
nen till hinder, cmcdan transporten tiii iands bidc biir dyr och under
den varmarc årstiden förderfvar varan. Fluru skall dessutom boskap
skötsel drifvas. der stisoni nu brist på foder tvä ir i rad tvingat
landimannen att slagta sin boskap. Endast uti en utvidgadt ikerbruk
linnes en medel att undgå dctta för frumtiden. Men för äkerbrukeis
stigande är äter iättad kommunikation ctt vilkor, likasom denna i
nä2on mon äfvcn kati lcmna tmnderstöd vid inträffande foderbrist.

Ostra Finlands invänarc se dcrföre i den blifvandc kanalen icke bloti
40 en säkcr borgen för dcras cfterkommandcs lyckiigare belägenhet, otan

äfven en räddningsmcdcl ur den nöd. som i närmaste framtid hotar att
hemsöka dem.

bIir deremot den tilltänkta kunalen öppnud — och att det skail och
måste ske i en framtid. dcrom kun hvarjc tänkande människa vara
öfvenygad — hviikei annal utseende skall ickc Osira Finland erhål)a?
Inom fä decennier skulle väl ingcn af landets Lalrika jernnka sjöar sI
obcgagnad. För sågars anläggning är företugsandan längesedan väckt,
och det bchöfves endast cn fortfarande utsigt till förtjenst. för ait dessa
anläggningars antal innan korrt skall mngdubblas. Alla dc skogspro—

50 dukter, hvilka nu för iransportkostnadens skuid icke kunnat tillgodo
göras, skulle dcrtill lemnu invänarene en mångfaldig förtjcnst. Redan
den folkrnängd, som vid dessa näringar, vid transporten o. s. v., finner
omedclbar sysselsättning skall ssom konsumerande gifva jordbruket
en icke ringa uppmuntran. Komm unikut ionen på Peiersbtm rg skall
ordna vikttmaliehandeln och lcmna tillfälle aLI bedrifva den i större
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skala och mcd större fördel. Till denna handel skall finnu komma den
mcd ved och trädkäril, den förra under tidernas Iopp alli mera lönande,
ju mer kustorternas skogar afiaga genom afsitttningen pä Petersburg
och landets kustsiäder. SpanmilsIiandeln inom landet skall dä äfven
blifva öppen för Ostra Finland. S nide t. cx. dc 30 tusen mattor mjöl.
hvilka detta år inkomniit till Sordavala fnn Ryssland, kunnat bereda
la ndets svd liga provinser en penningeomsa ttn ng a f ungefär 550 000
Rubel. Mcd dc medel, öfriga näringar skulle inbringa. kunde dä ocks
odlingar i Savolaks ock Karelcn sätta dessa landskap i tillfälle att 1 sin
tur bispringa öfriga delar af landet. Ty dci bör franiförallt ilugkom—
mas, att dessa kärr, hvilka utgöra t redjcdelen af landets areal, ofta
upptaga en yta af fiera qvudrat niil och säledes icke uLan stor
omkostnad och en jean förmögenhet hos dc skilda egarena kunna
odias.

Lägger man ännu härtill, att dc vppersta lägenheter för vattenverk
och öl’verflödig skog till kolning nu stä obegagnade för hvarjehanda
manufakturer, emedan transporten af råämne ock tillverkning gör
dessas anläggning omöjlig. aLt blott i följd af ett mcm lönande ovh
utveckladt ikerbruk arbetsdelning, vilkoret för ali högre drifven in
dustri, kan eiza rum samt lemna tilltille för handtverkens uppkomst. ati 20
vidare dessa näringar genom konsumtion af jordbrukets produkter
åLerverka till dettas uppmunrran — betänker man alh delLa, samt att
intet annat medel, än den ifrågavarande kanalen, kan skänka landet
dessa fördclar, si mste man vai medgifva, att företaget är det
vigtigaste för hela OsLra Finlands framtid, hvarom nägonsin fråga kan
uppstä.

Men detta förctag gäller icke blott Östra Finland. Det är afven för
hela landet det mest nationela. som kanske för sekler kan påtänkas. Vi
skola i en följande artikel söka efter förntiga bevisa detta påstende,
som icke bIoIL är värt, man mänga kunnige. tänkande och erfamne 30

fosterlandsvänners.
(,i;o 14

III, Ali’ SAI\IEN-KANALEN SKALL FIOJA FIELA FINLANDS VÄLSTÄ\D.

Vid en allrnäni företag, som fordrar gemensamma upotTringar. måste
det alltid inträffa, att hvar och en till dessa bidragande äfven för egen
del önskar njuta ersättningen rör det uppoffrade. Ingen bör det således
förundra. om man mi öfriga delar af landet skulle hysa mindre
deltagande för den tilltänkta kanalen. hvilken sä synbarligen skall i
främsta rummet gagna Östra Finland, Likväl vore det ett bevis 40

bristande insigt. om detta skulle gä derhän, att man ansäge densamma
komma ait uteslutande hafva inilytande pä Ostra Finlands väistånd.

Försi och främst skulle man dä glönima. aLL i ett land af sä stort
omfa’tng sam Finland föga ntigonting kan göras till arbetsfliLens
uppnwntran och till befränijande af det ekanamiska välsundeL, sam
skulle lik’a gagna hvarje del af landet. Fordran härpä skulle hafva till
följd, att intet kunde löretagas till landets nytta. Deremot mä man väl
mcd skä 1 yrka, att, hvad sam verkl igen gagnar en landsort, äfven
bringar hela landet större eller mindre fördelar. Förökandet afvaruom—
sättningen och den större penningetillgäng, sam häraf ar en följd, 50

kunna icke inskränka sin verkan till bloti en landsort. Och äfven
genom industriens tillvext förökade statsinkomster blifva i en klak och
omsorgsfull styrelses händer ökade medel till att vidtaga allt Rera och
mera omfattande ätgärder För landets bästa. Vi tala här om dc
närmaste materiela fördelarne. För att vädja till patriotismen, för
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h ylI ken h va rje del ii Iidcrnesla ndet ä r stt mm a dy rba ra jord, m ti den
erinran vara nog, ati äfven siffran vöger vid bestänunandet tiE nationer—
nas öden. Sex millioner äro sex gångcr mera än en. Se miihoner förmä
ocksö genom gemensamma företag i större skala verka en hastigare
tiIIve.\t i välsiönd och hildning, och mcd hkia en mcm medveten
nationalanda. Och ingen lärer kunna bevisa. ali Finlands jord eLe
förmör bira och nära sc.\ millioner nvånarc. SkuIIe dä cke alli. som
fränuaräfven det nateriela välstflndet, 1 hvjlken del af landet som helst.
bef&dra det helas bästa?

Ii) Och dii här är Ertiga om cii för ag, soin svnnerligast skul le (‘alla
Osira Finland till goda, s1 liii oss först se till, hvilken del tiE deL hela som
lär bör Rirsttis under detia namn. Viborgs, St: Michels och Kuopio
Län, hvilka väl Främsi inbegripas derunder, och hvilka nLirmast skullc
spörja Eördelarne af den nya kanalen, ega tiilsamman ungcfLir 540 000
invönare, d. v. s. vida merti än tredjedelen af hela Finlands fol kmangd.
Lå L oss an taga, at t di re k la i n flytandet a C den ii a k omm uni kai on Li fven
skall sträcka sig till iitminstone tredje delen af Tavastehus, Vasa och
Uleåborgs Län, så växer den folkmängd, som i nämnda hänseende kan
räknas till Ostra Finland, mcd 170 000 personer. D. ä. hä//tc’n af landeis

10 inväna rial kan 1 mer eller mmd re grad njuta af dc Eördelar, kanalens
öppnande bereder, och hvilka vii det föregåeiide sökt antyda. Annu
förmonligare utfaller lörhillandet, om det beräknas efter dc särskilda
htnens areala vidd. Afiäknar man nem ligen Lappmarkcn, sä uigöra dc
se förstnämnda länen för sig ungef’är haliva Finland, och om man
härtill ännu räknar tredjedelen af dc irenne sistnämnda länen, sä blir
summan af det område, kanalen sätter i förbindc]se mcd hafvet. nLira
Ire /cniwc/r’Iar tiE hela landet. M ortalitetsta bellerna ulvisa ocksti. atL
Folkmängden 1 dessa delar aE Finland dc sednarciiren iilltagit hastigare
än i öfriga delar af landet. Deras naturliga förmii ner och den närva—

31) rande folkstockens förliällande till deras areala vidd bevisa äfven, aLi
folkökningen fortfarande sk’ali stii 1 förhäilande till oinrädet.

Säledes finner man, atL här icke är fräga om Eördclar för nägon luen
del af landet pt det öfrigas bekostnad. man att den direkt gäller mer än
halfva Finland. Och den öfriga delen. skall den väl icke skörda några
fördctar af företaget? Lät oss kasta en hasiig blicL pä, hvad Vesira
Finland genom den nya kitna len kan förlora eller vinna.

Vi betviIlc icke, aLI miingen i Vestra Finlands städer skall anse
öppnandet af den nya handelsvägen för en verklig Eörlust. Man säger
kom: hela det inre landets export skail draga sig till Viborg, och äfvcn

30 1 m porten ska Ii Laga den na vä g. Dä man sä t ala r, fö rbl a n da r man, hvad
som varit, mcd hvad som är. Tider hafva nemligen Eunnits, dä säd och
viktualier, förnämligast smör och Lalg, från Savolaks och en del af
Karelen utgjorde en vigtig ariikel i dc Osterbottniska städernas handel.
Men denna Lid är redan förbi. Spanmäl har pi miinga är icke CunniLs till
utförsel i Savolaks och Karelen. Smörhandeln gär redan vid närvaran—
dc kommunikationcr till Petersburg, och detta mcd den fördel, att
uppköp för denna liandel blifvit gjorda i dc Ostcrbottniska städernas
nä mi aste om räde, Tai gen ä r den en dti art i ke 1. liva ra F n ii v issa : r n ägo
föres till Osterbotten och utbvtes mot salt. Denna sistnämnda handel

50 skall nu iroligen mcd den nya kanalens öppniinde försvinna. Men
denna förlusL af export. 1 sig sjelf obclydlig. sktille iroligen i alI händelse
heli och hillet tipphöra. Den skcr pä Stockholm. Men Finlands handel
pä Stockholm har för hva rje :ir afiagi 1. emeda n Norrland och Vester—
botien mcd hvarje är tilit rikligare sörja för den Svenska hufvudstadens
behof. Snart skall detta frän nämnda hiill fvllas, och dä lärer väl
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Svenska regeringen Föga tilkita nigon konkurrens Från Finland.
Della gäller iFven viktualieliandein på Stockholm Enin Aho, För

hvilken uppköp aF smör skdl till och mcd i Savoiaks. AFven denna
handel skall Följa den na turligare, mera vinstgiFva ndc vLigcn till Pcters—
borg. Alla vestra ktistcns sUider skola LiFven tvingasatt vilja denna viig
För dc viktualier, som iFrån denna kust möjligen kLinna aflitas. Men att
det Ostra Finlands produkter skullc taga vägen till Petersburg öFvcr
Osterbotten eller Aho, det ha r man vä l aldrig kL111 na 1 vän ta. Förlusten

della hänseende är också sasom sagdt allaredan gjord.
Flvad a Fsättningcn aF sai t Frän Ostcrbottcns städer angä r, sä skola

n a 1 u rI igtv is detta la nds ka ps h and lan dc Ei nn a dest o meni till IZi lIe a 1
sälja sina saltlaster i Viborg, jo större bchoFvct här blir. Dertill skall den
Förökade cxporten af skogsproduktcr och kanske jcrn Fnin denna on
giFva deras Fartyg cli tiliFälle till Frakter, hvilket dc no sakna. Dä
Engelska Fartyg mcd Fördel der kunna allicmta varan, sä bör väl detta
äFven bära sig För inheinska skepp, isynnerhet För dc Ostcrbottniska,
hvilka sai sina cgare till ett jemFönligtvis sä higt pris. AFvcn span—
mälshandcl skall vid inträFFandc bchoF lättare Föras sjöledes n land—
väg. Handeln pä Ostra Finland mcd kolonialvaror och manuFakturer
Erän Ostenbotten skall äter alltid bliFva lika Förmonlig som hittils. Ty 20
transportkostnadcn är För dessa varor cn obetydlighet. Och dc haFva
ända hittiis alltid i Ostcrbottcn salli till vida lägrc pris Lin i Södra
Finlands städcr — troligcn i l’öljd aF det Förras starkare aktiva handel.
Mcd en lättad export Frain Ostra Finland och i Följd dcraF stigandc
välstånd skall sälcdcs niimnda varors aFsättning Fnln Ostcrbottcns
städcr mängdubblas.

Att Vcstra Finland aldnig skulle kunnat öka sin trädvaruha ndcl tir
Ostra Finlands skogar, och att den handel mcd dcssa varor, det nu cgcr,
icke i det rninsta skall rubbas aF den nya kanalen — detta bchöFver
knappt omnllmnas. Ait dess handel äFven 1 öFrigt gcnom densamma 30

inga Förlustcr skail ida, utan att dessa dels skett eller i ali händclse
skolat ske kanalen Förutan, dels skola ersä ttas genom Lransi to och
Frakthandel på Viborg, — deLla haFva vi sökt att visa. Likasä att dcss
importhandcl i andra grcnar cndast kan vinna.

Vestra Finlands ekonomiska Förhällandcn skola i öFrigt endast erFara
dc mcdel bara Fördelar, som För hela landet ä ro gcmcnsamma aF
md ustricns til lvcxt i nägon dcl aF dctsamma, och om hvilka vi talat i
böijan aFdenna artikel. Särskildt kun man dock Förutse, att genom den
lättade kommunikationen pä Petcrsburg boskapsskötscln skall direkt
uppmun tras äFvcn i Irak 1cr, längt aflägsna Från Saimens vattensystcm. 40

Härtil 1 kommer ännu, att detta va ttcnsystcrn säsom kommunika—
tionsväg säkcrt skall utsträcka sitt nät öFvcr en ännu större dcl aF
landet. Man har redan undcrsökt och Fun ni 1 möj ligllctcn aF en kom—
mti n i kati on mcl la n detsa ruma och Päjä ne, Ii vil ken blcFvc bill iga ne ä n
hvarje d irck t Förhindelse mcl lan denna scdnaic sjö och ha Fvct. Sä ledes
hela Päjänc vattcnsyslcms striinder yttenligarc Förvandladc till liaFskust,
och alla Fördclar aF den nya kanalen ursträck ta öFvcr änn ii flcra
hundrade qvadrat mii aF landets omrädc. Kostnadcn För dcnna Fönbin—
delse ska II vara uppska ttad endast till ungeFär l]erdcdclen a F tien För
kana len mellan Saimcn och ha Fvet. Likasä har man Funni 1 möj lighctcn, 50

För a 1 t icke säga lii tth en, a F en Förbi ndel se mci la ii Sa imen s va 11 ud rag
och Uleäträsk. Dcnna kan till begagnande För störrc Mtar mcd lika
iättlict ästadkommas Erän Pielis och Idensalmi vattnen. l en Framtid
skola sä kert dessa bäda vägar begagnas, och U leäborg bli Fva en
stapelort För en del aFden export, dessa kommunikationer Frän det inre
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tf landet gjon möjlig.
Fiär yttrade förhoppningar, aH alh dctta skall ske, delas sLikert afalla

dem, som mcd Finlands naturhga beskaiknhct jem fört anti ra lLinders,
och som kinna, huru i dessa vattenkommunikationer blifvit utförda,
hvilka lofvat obetydligt af hvad Finlands vattensystenier lofva, men
hvilkas nytia likväl tio och Iiundradefallt öfverstigit ali berakning. 1
sanni ng, d man tänker sig aila tie här omordade komniun ikationer
öppnade, sä sa knar man hvarje bild för det gamla Finlands dävara nde
utseende. Eti sekel kunde verka denna förändring, större än den tre

10 föregäende sekler frambragt. Under en foikökning, fortgående i
proportion som dc sednaste femtio årens, skulie Finlands befolkning
dä utgöra sex millioner. Tänkom oss den odling, dessa sex millioner
kunna ästadkomma och underhälla, och denna understödd af inre
kommunikationer, sädane som endast fä länder pä jorden kunna ega
dem, och af en hafskust ungefär lika vidsträckt mcd Frankrikes, sä
lemnar detta endast grundragen till den Laila, fantasien här har att
måia. Och likväl är Finland dä ännu ickc mer än ungefär hälften sä tätt
befolkadt som Frankrike — säledes dess jordmån och naturliga för
måner icke heller beräknade till mera än hälften mot detta lands.

20 Huru önskade vi icke att genom vär ofullkomliga franistälining af
det ifrtigavarande arbetets ulomordentligt stora vigt för fäderneslandet
hafva väckt nägon ännu tvekande bland dess söner att omfatta
detsamma mcd kärlek. Ty för sä väl fortgängen som gagnet af ett sä
nationelt företag är det nödigt, att nationens anda deraf känner sig
hfvad, ati den mcd hopp och förtröstan motser dess fullbordan, För att
dä mcd häg och kraft tillcgna sig dc fördelar, en ornsorgsfull styrelse
beredL densamma. Ornständigheter kunna 1 närvarande stund flnnas,
hvilka vi icke förmå beräkna, men hvilka kunna förhind ra a rbetets
snara företagande. Men vi upprepa det — det skall och mäste säkert förr

30 eller scdnare Företagas och Fullbordas. — Dess fördelar äro alitför
uppenbara, För att dc icke skulle tvinga till att ätnjuta dem. Det
kommer cndast derpä an, hvilken Lid uppoffringen och äran af
densamma skall vara förbehållcn. Ty ära skall den tid skörda, som cgt
nog storsinnade och patriotiska män att genomdrifva företaget. Hvil
ken Finne erkänncr ickc villigt och tacksamt alla dc landets andiiga och
lekamliga välständ främjande äLgärder, en faderlig Styrelse äfven under
dc scdnastc ärcns förlopp vidtagit. — Skulle det dock vara den
närvarande tiden förbeMllct att utföra det stora vcrk, hvarorn vi här
talat, sä skall detta blifva den varaktigaste minnesvärd öfver denna

40 Styrelscs gagnrika vcrksamhct.


