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162 HURU VESIRA FINLANDS HANDEL KAN
NJUTA OMEDELBAR FÖRDEL AF SAIMA KANA
LEN.
Suii,;u ii:,’ 48 Och 49 iW. ‘11 OCh 5.Vll /834

obcstridligi. ali intet en nation gagnandc Förctag kan vara afden
ari, ali del iillfredsställer alla inom nalionen lelvande och verkande
iniressen. En rcForm i statsskicket t. cx. måste bcröfva antingen den
samh.Ilsklass. som innehaFi makten, eller den, som varii Frtin sivrelsen lu
uiesluten. nigra Fördelar; en reForm kyrkan skadar vanligen det
besticndc presterskapets iniressen. Nya läroinrätiningar upphäfva dc
gamias utesluLnde behöllighet och tillFöra den cmi orten en Fördcl.
hvilken en annan ännu saknar. Proh ibitivFörFaitninga r i aFseende ii
utrikes—handeln minska handlandens vinsi men gagna dc inhcmska
manu Fa klurerna. NäringsFriheten ger alla dem, hvil ka sk nitvånget no
gör till tjenare, tilliille ati FörkoFra sig uti egcn bcsittning och jernnar
För hvar och en vägen till utkomst, men bcröFvar dc förhandenvarande
skråen den säkerhet, dc hittils åtnjutil. Mcd eli ord, hvarhelsi en
törändring sker i det besniende antingen genom uppliäFvandel aFgamla 20
eller lilläggandet aC nya inrätiningar, der rnåsle alltid För det allmänna
bästa det ena cl 1cr andra intresset uppofFras.

Nya kommunikationer 1 cii land synas dock höra till dc mest
oskyldiga reFormer. Men äFven dessa mäste medlbra förlusler För dc
orler. livilka törut ensama ulgjort kommunikationslinien. Sä säges man
äfven no i Vestra Finland klaga öi’ver dc Förluster. hvilka Saima
kanalen skall tillskynda dcnna dcl aF landet. Det är dock troligt. att
ryktet 1 detia hänsccndc öFverdrirvcr; ty det skulle alltiör mycket svära
mot beFolkningcns 1 dc nämnda orlerna kända patriotism, om dc icke
skullc erkänna. ali kanalcns öppnande är eli För hela Finlands framiid 311
obcräkncligcn Fruktbringande Förclag.

Förlusten För Vestra Finland, och detta bör aF dess invainarc
Cramröralli betänkas, di ,cdan/önngi/cn. Vi hafva i delia blad pämint
dcrom. ati handein på Petersburg mcd det inre landeis produkter redan
no är sä förrnäniig. att ganska litet Förcs till kustcn af Bottniska viken.
Till Följe dcraF Finner landimanncn dci ärven iörmänligarc ali no köpa
silt salt i Kuopio För 10 Rubcl än 1 Osicrbotten För 7 till 6 1/2 rubcl
tunnan. Ocksä Föru La n kana iens öppnandc sk ulle dctta förhäl lande För
hvarje är rncr och mer stadga sig. Inga nya Förlustcr hota säledes Vcstra
Finland, dc redan gi Fna bcFLislas icke ens genom kanalan läggningen. 40
Den förändrar intci 1 östra och vcstra Finlands handelsrelationcr.
Förändringen har börjat rcdan För Lrc dccennier iillbaka, och alli, som
1 tiet la hänseende kan skc, det har rcdan skett, Mcn vi sk uI le lro, att
Förändringcn icke varit cnsidig, otan ati den iFrågavarande Förluslcn
redan blifvil crsati, ali silcdes ersättningcn är eti likaså giFvct Faklum
som Förlusten, Eller monnc varuutFörscln t. cx. ifrin Osterbollcns
slader är niindre no, än den var för irettio tr ui Ibaka, ehuru gynna ndc
än konjunkiurerna cffi voro? Troiigcn icke. För nägon tid voro
ornständigheterna dc mest gvnnsama äFvcn För importen. men denna
lärer likväl di icke uppgäti till, hvad den no olgör. Lii vara. ali 51)
ingendera sligit i jemnbrcdd mcd Folkmängden i landet. sä vore dci
dock aFordl. ali \‘etra Finland inom sig funnii dc käilor För sin
handel. hvilka det Fordom egde i Savolaks och Karclen. Dessa orters
produkter voro egentligen dä aF värde För Vesira Finland, när dellas
handel inskränkie 5i2 I Stockholm. Men dä dels Finlands skilsrnessa
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frn Sverige, deis förändrade rörhallanden i detta sednare lands
inrikesrörelse gjorde handeln på Stockholm mindre lönande, så upp
stodo ifven Vesira Finland nya Föreml för handeln, och en ökad
indusiri inom denna landsori höjde dFven konsumtionen aF artiklar för
imporlen. S tilltoe för en tid pottasketillverkningen, och ännu vexer
för hvarje dag tillverkningen af ijära samt isynnerhet den af piankor
och brLider genom Iiandsägning. hvaruiom nya sägverk, jernverk och
pappersbruk anläggas. Sjelfva Friheten ali idka handel pä andra orter
ilm Sverige mäsle mediöra denna omsvängning. Den har ocksä haft den

10 siora fördel, ali sålunda indusirin inom Vesira Finland stigit. och att
dess handel gjort sig oberoende aF Lillständet i landets öfriga delar.

Ocksä ärer ingen tinnas. som icke inser orählvisan i den fordran. aii
Osira Finland borde umbära hvarje ny kommunikationsväg. pä det ali
handein i landets vesira del mäite blornsira. Orattvisan vore sä mycket
siörre, som det är fakiiski bevisadi, ati handein mcd Osira Finlands
produkter ifrän Botiniska vikens hamnar är ofördelakiig. och ali den
på sednasie tid drifviis endast a f nägra fä bland dessa hamnars mindre
bemedlade köpmän. För importen. det är sanni. harva samma hamnar
egt beiydlig afsättning i det inre af landet. Men allimer har denna

20 fördel upphöri för den lbrnanista importen, saltet. äfven under närva
rande rörhällanden. Hvad äter kolonialvaror angär. sä torde dessas
transport öfver Viborg och Villmanstrand föga någonsin birva billi
gare än den ifrim Osterbotiens städer; och täfian stAr derföre dessa
öppcn. Hvad dci deita hänseende Förlorat i Ostra Finland, det hafva dc
säsom sagdt Atervunnit 1 egen landsort genom den dersiädes Förökade
konsu mii ionen.

Men det lolde egenlligen ickc vani beräkningen aF en besiämd
Förlust, hvilken ger sig lufi i en sä illa afpassad qvickhet som benäm
ningen af »Finlands graF» För den nya kanalen. Kanske läter okunnig

30 heten detta företag uppbara harmen öfver dc förluster. hvilka omsifln
digheterna längt för detta medföri, och hvilka egeniligen bestä den, att
man icke kunnat bibehäla det gamla pä samma gång. man förvilrfvat
det nya. Men än troligare är. alI endast Vestra Finlands befarade
lottlöshei vid delningen af den vinsl, kanalen skall skilnka. dA Iikväl
denna sä betydliga del af landet äfven kommer att draga en betydlig del
aF företagets omkosinader. här verkar den ovllja. hvaraC vitningar
redan varit äberopade i landets Tidningar. l3etilnker man. om huru stor
del af landet här är frAga. sä mäste också medgifvas. ali det hos dess
invänare fordras en patriotisk uppofrring för alI otan ali otålighet se

40 dci störsia företag för Finlands industri, som nägonsin b(ifvit uifördt,
dci siörsta, hvarom nägonsin kan blifva FrAga, ui! öras hufvudsakligen
till förmän för deras bröder i landeis Osira del. Dci iir derföre högiigen
bllligi, aLi Vestra och Sydvestra Finland sä mycket soni möjligt göras
delaktiga af löreiagets lördelar; likasom det säkert lcke skall uteblifva,
ait jo dessa delar aF landet i en Icamtid beredes crsättning genom
slussan lilggn ingar i Kumo vattud rag och upprensningar i Ösierbottens
niänga floder.

En utväg, kanske en bland mänga. ali bereda hvaije del af landet
nägot deltagande i dc förmoner, den nya kanalen konimer ail skänka

50 Osira Finland, skola vii det följande söka aniyda. Vigten deraf, ait cii
sä n ali onel 1 fö re 1 ag ii fven om lt 1 Las af na ii onens alI mä n n a kä rlek och
föniroende, skall säsom vi hoppas förvärfva uppmärksamhei äfven ät
det obetydligaste Försök att vinna detta ändamål; och den goda viljan
skall kanske icke rnlsskännas, der ämnets omfaliande ari mer än eljesi
gör mi isstag mäjI ga, och der säledes lait a f hvarje förslagsmen ing
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endast denna vilja kun återstå.
qi:o 49>

II.
Det Liilhör utan tvifvel dc obestridligaste sanningar, ali utrikeshandeln
ftiga verkar för en nations förkofran genoni det klingande mynt, den
indrager i landet, utan hufvudsakligen genom den produktion, den
uppmunlrar, och genom den bildning, hvars rnedlare handeln utgör. Ty
inom en lLingre period regleras åter den Liliftilliga örvervigten på
handeisvågen genom utbytet uf produkter, men hvuije ny elier bioti
tltvidgad näringskillu forifar att för ali tid verka till landeis välstnd.
FörhtlIandet Lir Lin tydiigare i fråga oni inrikeshandein, in ±1 man bloti
afscr den utländska. Ingen provins i ett land kun vara bloit afnimare
ifrån dc öfriga, utan den måste afyttru vuror till etL lika belopp i utbyte
antingen it dessu eller åt utlänningen, för att mcd den kontanta
behållningen godigöra, hvad den konsumerar, likasom åter niyntet
ingenstädes kun hopas utan äter måste utgifvas. Afven hiir är säledes
den ökade ömsesidiga produktioncn och konsumtionen den väsentliga
vinsien.

Vai vore det omöjligt ait grundlägga en handel, som skulle medföra
nägon annan vinst än den nämnda, som säledes kunde ega bestånd 20

utan ali verka t3r dcnsamrna. Men deremot kunna författningar och
öfriga förhäilanden göra handein mer eller mindre verksum för detta
dess hufvudändum’U. Ju färre handlande städer och i följd deraf ju
färre idkare af handel flnnas, desto mindrc gagnelig är denna för
landet. Ty hundelsrättighcten närmar sig då mer och mer eli monopol,
och det blir dc handiande läit att nedirycka priset på inhcmska och
stegra detsamma för utländska produkter. Jordbrukaren mäste vinnu
nödiga pcnningur af handlanden, och hun är derföre tvungen ali äi
denne lemna sin vara till hvarje pris. FInn tvingas dertili, ernedan hans
lif är beroende af en mängd nödvLindighctsvaror, för hvilka handlan- 30

den äter kun godtyckligt tuxera honom, och der jorden är beskuttad
kommer härtiil ännu tvångct ati vinna dc för utskylderna nödiga
medel.

Vi vilje lemnu derhän alli ordande om en fullkomligt fri handel, såatt
denna alls icke vore bunden vid några privilegier, en art af frihct i
handel, hvarorn städernas invänare icke gerna höra talas, ehu ru dc
fiesta yrka pä fri handel, dä det gäller tullagsiifiningen. I3lott i
förbigående vilja vi anmärka ali mot fordran på en sådan handelsfrihet
mindre kun sättas några föregifvanden, att den skullc skada landets
indusiri, än den ganilu invändningen, att den, som skattar för rörelsen, 40

äfven bör ega u tusiutande privilegium att id ka densamma. Men den
skati, hvarom här är frågu, utgörcs bioti till en alltför ringa del af
ui sky der till sta ten, u ta n om fa ttar dc kom mun ala a l i fter, h vi 1 ka
städernas borgerskap erlägger till stadens biista, d. a. för dcss cgcn
omedelbara fördel.

Men iemnom såsom sagdt denna sida af saken derhiin. För väri
ämne är den förrberörda den vida vägnar vigtigarc. Det torde nemligen
ingen anse det lyckiigt för Finland, att landet skullc ega en enda
stapeistad. Kanske medgifver man fvcn, ali till och mcd tvä siädcr
vore för litet, för ati icke gynna uppkomsten af handclsmonopolet. Nu 50

är det gifvet, att mcd öppnandet af Saima kanal en stad skall bildu sig
vid kanalens mynning, för ali i en framtid sLikert blifva den största och
rikaste stad i Finland. Ty denna stud kommcr i sjelfva verket att uigöra
stti peis iad för ha 1 fvu la ndei

Behagar läsaren nemligen erinra sig, hvad som blifvit anfördt i N:o
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14 För innev. är aFdetta biad öFver en likartadt ämne, Sä flnnes, att det
ia n dom räde, Saima kana len sä tter Förbin dc ise mcd ha Fvet, berä k na dt
eFter Folkmängden utgör ungeFör hälFten. uppskattadt eFier landvidden,
t re Fem tede la r a f F i n and - Och hela demi om rtide s ka II ega bi mi tien
enda staden vid kanalens mynning För sin export och äfven För störsia
delen aF importen. Mcii ett sädant monopol skall gi rva denna stads
handiande en alliFör star magt i händerna. Summa skäl, sam Förmätt
Holländarene att utrota neglikan pä Molukkerna och örstöra stora
qva n ti teter u F den mi vala, sk ali ii Fven liä r ve rka till ba k ah ä fl an dc pä

10 produktionen i halFva Finland. Ty det är handiandens Fördei ali pä en
mindre qvanti ei af vuran göra summa vinsi som pä en större. Och
denna vinst kun höjas ickc mindre genom nedsättandet aF inköpspriset
än genom högre pris vid Försäljningen. Det lUrra skall ske i afsecnde ä
exporten, det sednare vid inporten. Skulie iFrägavarande stad, det nya
Viborg, genast bliFva en stor stad. sä vore Faran ui det anförda mmdcc;
ty i en stor stad i’innes äfven stark konkurrens mellan dess egna
handlande. Men dä densamma endasi snläniiiuoni kun hinnu dcrtill, sä
skall dess uteslutande rättighet utt Förrätta halFva Finlands export och
impori länge hindra indtistrin i dennu del aF landet att vinna den

20 utveckling, kanalensanläggning eljest skulle medföra. och säledes
motarbeta dc lyckliga verkningar För landets Förkofran, Siyrelsen mcd
denna sä storurtade anläggning afsett.

Skulle man vid bedömandet af dessa Förhällanden utgå iFrån syn
punkten aF den ena eller andra stadens, den ena eller andra samhälls
klassens Fördelar eller tillläFventyrs pästädda rättigheier. sä vore afgö
randet beroende aF aFseendet pLi mänguhanda tiliRilliga omsiändighe
1cr, ieke aF den endu giltiga grunden, det alimänna bästa. Lika litet som
säledes handelsvinsten. d. ä. handelsmannens vinst pä hvarje omsätt
ning. bör afses Framför produktionens uppdriFvande. hvilket utgör

30 Iandets summa vinsi ui handeln, liku litet skulle 1. cx. endast Viborgs
stads Fördelar kunna komma i betraktande, ±1 fngan gäller hulfva
Finlands industriela Förkofran och Frukterna aF ett sä omhittande
Företag sam Saima kanalsanläggning. DerFöre kun icke heller den
slutsats a F det oFvanförda anses oberättigad: ari 1*? Sai,;i, kunatv n dopp
en konkzurens ui//ero staclerv hct,;dlcuzck’ hör h/i/ia jilkiren.

För att äter afgöru. hvilka Finlands städer böra egu rättighet ali mcd
summa Frihet idka handel pä den liandelsplats, sam vid kanalens utlopp
tviFvelsutan uppstär, bör man utgä iFrän samma aFseende pä hela
Iandcts välständ. Det synes väl. säsom vore dc inom det omräde.

10 hvilket kanalen Förenar mcd haFvct, bclägna tippstäder äken dc
nä rmaste a t t ega sta pelstadsrä t t ighete r v id ka na len s tul opp. M en cl det
icke läier kunna bestridas, ait utrikeshandeln mcd mindre onikostnud
kan besörjas aF inv’tnare i en sjöstad än i en uppstad, sä skulle
härigenom priset pä landeis produkter nedsättus. och äFven alla
impor1varor bliFva dyrare. Och dä äter bland Finlands sjöstäder icke
mcd skäl nägot urval kun göras, sä synes det naturligast och För den
inhemska industrins FörkoFran mesi Fördelaktiizt: ali hivr och en
l;andaiicle siti nägcnr a/ Finlands .vjö— och; stape/su7dc’r ti/kle/us ‘ciitigher
till /ri handc’/ rkl Saima kcmals urlup/.

50 En sädan handelsFrihet kun nattirligtvis icke besiä unnat än
rättigheten ati utaF producenten (icke bloit aF handlande pä orten)
uppköpa och direkt till konsumenterna aFyttra hvarje vara. Dä likväl
ingen regel kan vala utan unnantag. och deis en alltFör stor konkurrens

a Fscende ä importen a F manuFa k t u rvaror sku lIe uppd riFva en För derF—
lig lyx och Försvära uppkomsten al inhemska m;inuftikturer, dels äter
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rättigheten till minuthandel för handiande från öfriga Finlands stLider
s k uI le göra et t u n n a n tag frå n bes tåen dc förfö tt n i nga r endasi ii 1 skad a
för stLiderna Viborgs ILm, så synes klokhet och billighet Cordra: att

nä,;incla hanch’lsJrihet lyöt i,,skränkc,s till upplcöp øch Jcir,vä/frn,ig aJ
,vddane partier, SOlU kioina räkitas till grosshande/, sam! al! denstnm;ia
itkc’ 1)01’ o,n/aluI mJörsehi ti/ niani,/aktarra,’m’.

Ait genom anf’örda medel indusirin i det Osira Finland skufle höjas
vi da h a s i iga re, Li n om dess Ii a ndel b Ii r en enda stads ii onopol, a n se vi
vara s i ögonen fallande, ali dci icke behöfver flera bevis, Lin hvad som
redan blifVii aniydi. Dc enda åter, som kunde klaga öfver någon genom
denna åtgärd tillfogad förlusi, äro Viborgs stads, eller kanske rättare
det nya Viborgs handiande. Men desse torde i sjelfva verket förlora
bioit en påräknad fördel, icke någon redan förhandenvarande. Ty
såsom bosatte på stället skola dc i ali händelse ega fördelar framför
konkurrenter ifrän öfriga stLider. Och den hastigi tiiltagande produk
iionen ska II Iroligen göra deras anpari likasä stor, som den för
närvarande är. Pii uteslutande fördel af den stora iillvext, landeis
handel kommer ali vinna genom kanalens anläggning, kunna dc icke
mcd ngot skLil göra anspnik; ty dc mii lioner kana larbetet kosta r hafva
hela landeis icke deras enskiida Fördel i sigte. Dessutom bevisar del 20
närvarande handeissättet i Viborg,att denna stad genom sin utesiutan—
dc rättighet till exporten Crtin Ostra Finland icke sisom sig bör
befordrar produktionens tilllvext. Ty den, som i egen harnn säljer varan
till utiLmnni ngen, kan för densamma icke betala dess högsta pris; och
isynnerhet måstc skilnadcn blifva sior, d den mLiies efier fragtkosina
den för cii Engelskt fartygjemfördt mcd den för ett Finski. Annu är det
onödigi erin ra, ati hvarje deitagare i handein ä fven borde deitaga i
kommunala afgifter för orten genom en viss proceni af priset för in och
u ifö ida va ro r.

Skulie nägon anmärka, att den ifrågavarandc handclsfrihetcn alh’,? 311

borde u tsträckas till uppstäderna, sä hafva vi in tet ali deremot invända,
om icke den motanmärkning, ali uppstadshandeln dii iroligen komme
ati dril’vas endasi af kommissionärer, ernedan egen fördel skulle förmä
uppstads handianden aH bosäita sig vid kanalens utlopp eller i nägon
annan sjöstad. Afven nu införtulla dock uppstadshandlande sina varor
frLin utri kes on i nägon sta pelstadshandlandes namn, och det vore
billigi, aH dem öppet lemnades rättighei ali i eget namn imporiera sin
vara genom kanalen. Detta vore endast cii medel till ali öka konkur
rensen och a it ii tvidga fördelarne a f kana lan lLiggni ngen. Att pä an förda
sätt äfven Vesira Finlands handel skulle af densamma skörda ali den 40

fördei, som rimligtvis kan begäras, faller Liii i ögonen. Derigenom
skulle dessa orters skeppsredare beredas cii läitare tillfälle till retour—
laster för sina fartyg, deras kapi taler öfverhu Fvud ökas, och sälunda
produkt ionen stegras äfven i denna del af landet.

Vi sluta denna uppsats mcd ytterligare erinran om det l’a k tom,

hvarpå gagneligheien och billigheten af väri förslag stödjer sig, del
nemiigen: alf hannwn Ikl Sainut kanals utlopp hil,’ en hanin idi’ ha/fva
Finlands ha,idel.


