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W hat is the use of rivers? T o  supply 
eanals. {BrindLey.)

Au nombre des travaux, sans lesquels 
certaines terres ne se preteraient pas a 
la culture, figurent encore ceux qui ser- 
vent å leur öter los eaux, don t la sur- 
abondanee los rend improductives, et 
å leur amener celles, dont lo manque 
les sterilise. (Passy.)

Då man tager i betraktande den stora olikheten 
mf alla de fält, på hvilka jordens folk bygga och bo, 
"kunde nationernas lycka förefalla alltför ojemn och 
den rättvisa, hvaraf deras öden bero, nog hård eller 
tvifvelaktig. Rådfrågar man deremot deras egen er
farenhet, så lemnar den ett ofta bepröfvadt vittnes
börd derom, att öknens brännande sand eller isfälten 
vid polerna kunnat, likaså väl som Italiens och Spa
niens besjungna lustgårdar, uppskattas såsom en äl
skad fosterbygd för ett lyckligt slägte. Och än mer: 
hafva icke de folk, under hvilkas fotter slumpen el
ler en högre vishet — lika godt huru vi här benäm
na den — kastat en sämre jord, i stället ofta inne
haft en högre andlig eller fysisk kraft att bearbeta 
och förbättra densamma? Ty sådan är både de na
turliga och andliga tingens ordning; och menniskan, 
när hon under friktionen emot alla de hinder, som 
möta henne i lifvet och naturen, sjelf trampar den 
säkraste vägen för sitt andliga väsendes högre full
komnande, så omskapar och fullkomnar hon i viss
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grad äfven det fält, hvarpå hon lefver, och som så 
troget återspeglar hennes framsteg på civilisatio
nens bana. Så har det under hafvet förut dränkta 
Holland kunnat blifva förvandladt till en trädgård 
och dess folk har tagit plats på kulturens högsta 
trappsteg, då deremot det herrliga Spanien jemte 
dess högre kultur blifvit på många ställen ödelagdt. 
— Ja, man kan nästan säga, att menniskoslägtet fått 
att utföra ett litet efterspel af skapelsens stora drama. 
Det torde åtminstone blifva svårt för den bildade 
menniskans känsla att erkänna, det jorden blifvit 
lemnad fullfärdig i hennes händer. Då dess fastaland 
i tidernas begynnelse uppstått öfver hafvens yta, så 
veta vi Suomis folk mer än väl att en mängd sum
piga gölar qvarstannat derpå, till skada för all od
ling och kanske till en påminnelse om urverldens öf- 
vergående tillstånd. Det återstod för menniskan att 
genom sin, så att säga, mikroskopiska viljas oänd
liga ansträngningar sänka floden ifrån dem till dess 
rätta plats i sjö och haf. Men vi bnska dock icke 
att läsaren uti denna fråga, hvars högre betydelse 
dock alltid står oantastelig, genom våra ord endast 
skall komma att tänka på öfverdrift och fantasier. 
Vi lemna honom derföre full frihet att, om haa så 
hellre vill föreställa sig, anse det menniskan med 
sin andliga förmåga fått skyldigheten att ungefär så
som en hustjenare städa undan de småsaker, som 
under skapelsens stora högtider blifvit kringstökade.

Omätliga äro i sanning de kärr och morass, 
som inom Finlands gränsor erbjuda åt dess odlare 
bördiga fält emot ett kraftigt arbete, ty hela vidden 
af sådana marker upptager icke mindre än ungefär 
en tredjedel af landets areal eller 2,280 geogr. qv. 
mil, då deremot odlad åker och äng icke uppgå till

*



3
mer än 356 enahanda mil.1) Många af dessa kärr 
hafva ännu icke känt någon odlares hand; och så 
mycket än Suomis folk ådagalagt ihärdighet for od
lingen af sitt eget land, så mycket än nya odlings
fält enligt de svenska häfdernas vittnesbörd kunnat 
blifva genom finska mödor öppnade uti Sveriges sko
gar, så har likväl den finska arbetshågen i de för
flutna tiderna vida mindre omfattat odlingen af de 
lägre vattenrikare markerna än svedjebruk eller an
nat åkerbruk på högländtare ställen. Den finska jor
den kunde icke heller ursprungligen fostra ett arbets- 
sinne och arbetsmetoder, sådana man funnit dem 
tidigare utbildade t. ex. uti Holland, kanalernas och 
dikenas förlofvade land. Då en gles befolkning hade 
tillräckligt högländtare mark, hvarifrån den lättare 
kunde vinna sin bergning, då man ännu icke hade 
så väl insett de skador af frost och annat, som sum
piga trakter förorsaka åt kringliggande odlingar, eller 
då man, med möjlig insigt derom, saknade tillräck
liga krafter för att afhjelpa det onda, i dessa tider 
kunde verksamheten för uttappning eller fällning af 
sjöar, för uttorkning af kärr och morass m. m. ännu 
icke vara synnerligen stor. Ännu mindre har man 
egnat uppmärksamhet åt ett annat med vårt ämne 
sammanhängande intresse eller åt konsten att genom 
öfvervattning bringa odlingsfälten till en högre bördig
het, hvilken konst först under allra senaste tider blifvit

Se Rein, Stat. teckn. af Finland, I :  87; jfr Ravert, Sveri
ges industr. tillstånd år 1847 pag. 86, hvaraf inhemtas att 
en elfte del af Sveriges areala vidd utgöres af smärre in
sjöar, mossor och kärr. demlikt Tacitus var Tyskland på 
hans tid vederstygligt genom sina k ä r r : aut silvis horrida 
aut paludibus foeda, humidior qua Gallias et ventosior qua 
Pannoniam adspicit; De situ, mor. et pop. Germ., cap. V.
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Los oss i några enstaka fall försökt och använd. 
Tidigare hade deremot vårt lands äldre styrelse och 
lagstiftning begynt omfatta ett tredje hithörande sam
hällsintresse eller omsorgen för farleder och kommu
nikationer till sjös, Om äfven deri felslagna beräk
ningar och misslyckade försök tillförene ofta blifvit 
den enda frukten af alla tillgöranden, så bildar så
dant oaktadt allt det, som förknippar sig med ström- 
rensningsväsendet och de nämnda intressena, cn gan
ska vigtig och framstående sida af vår äldre och 
nyare ekonomiska administration och lagstiftning.

Men dermed stå i samband flere frågor, hvilka 
tillhöra dels den allmänna kulturhistorien, dels den 
ekonomiska vetenskapen, och som här främst skola 
blifva föremålet för våra betraktelser. Detta gäller 
företrädesvis de sistomnämnda vattenvägarne eller 
kommunikationerna till sjös, ty den öfriga delen af 
vårt ämne eger mindre gemenskap med den allmän
na kulturens gång och påkallar icke lieller ur veten
skaplig synpunkt några väsentligare anmärkningar, 
hvilka här borde förutskickas. Man har indelat vat
tenvägarne uti naturliga och artificiela. Det var vid 
sidan af de förra, som alla kulturens stamsäten i äl
dre tider togo plats, och nog länge dröjde det, in
nan man lärde sig att med god framgång bryta nya 
linier, som vidsträcktare förmådde gagna samfunds- 
lefnaden.

Kina, hvars kultur är så urgammal, om ock af 
©ss så ofullständigt känd, är det land, som tidigast 
begagnat gräfda kanaler med dertill hörande nöd
vändiga bihang af slussar m. m. Om detta land 
ännu icke i denna dag lärt sig att bruka fordon, 
hvarigenom en obetydlig transport till lands endast 
kan verkställas på ryggen af en arbetare eller ett



lastdjur, så har det åtminstone i vidsträckt skala ut
bildat sitt kanalsystem. 2)

Europa har likväl ej derutinnan, lika litet som i 
något annat, fått åtnjuta Kinas lärdom. Dess civilisa
tion har uppvuxit vid medelhafvets stränder, och der 
var det Egyptierna, som förr än andra lärt sig att 
med konst begagna vattnet och Nilens öfversväm- 
ningar, såväl för att göra fälten fruktbärande 3) som 
för att befrämja handel och sjöfart. Bland de kana
ler, hvilka hade sistnämnda ändamål, förtjenar syn
nerligast att omordas den af Necho började, af Da- 
rius Hystaspis fortsatta och af Ptolomseus Philadel- 
phus fulländade samt af kejsar Trajanus ånyo istånd- 
satta kanalen i närheten af Kairo, hvilken sammanband 
Nilen med Arabiska viken.4) De i så hög grad

2) Se 1)1. a. Adam Smith, Inqv. into the Nat. and caus. etc. B. 
I , ch. 3; B. IV, ch. 9; B. V, ch. 1 och Dictionnaire de l ’eco- 
nomie politique, Paris 1852— 1853 (ca.iaux par Chevalier).

*) För fältvattning använde Egyptierna till och med maskiner, 
den så kallade Archimedis skruf, hvarmed de uppdrefvo vatt
net i afledningskanalerna, då det eljest icke kunde för mar
kens beskaffenhet ditledas. En Adam de Craponne, som i 
medlet af 16:de århundradet uti södra Frankrike anlade be
tydliga fältvattningsledningar, har jemte Holländarne i Eu
ropa högre utbildat konsten af deras anlägning. Encyclo- 
pedie inethodique, Architecture par Quatreinere de Quincy, 
Vol. I (canal).

4) Pauly, Real-Encyclopedie der classischen Alterthumswissen- 
schaft, Stuttgard 1844, V: 644. Bland öfriga kanaler må 
omnämnas en emellan staden Canobus, Alexandria och sjön 
Mereotis, ib. Äfven i mindre Asien hade kanalanlägnings- 
försök egt rum och ibland dem flcre för föreningen af Eu- 
plirat och T igris, af hvilka en finnes omtalad af llerodotus 
(I: 193). Grekland saknade icke heller anlägningar af detta 
slag. Dit höra bland andra den, som Xerxes för sin flottas 
beqvämlighet så skrytsamt sökte åstadkomma einellan ber-

5
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vatten- och badälskande Romarne hafva derefter an- 
vändt omätliga krafter för att genom ledningar eller 
aqvedukter, hvilkas ruiner vår tid ännu beundrar, 
förskaffa rik vattentillförsel icke allenast till sjelfva 
Rom utan äfven till andra betydande platser inom 
det vidsträckta riket. Men andra kanalledningar voro 
för dem på långt när icke heller fremmande. De ut
torkade kärr och fällde sjöar samt anbragte kanaler 
för seglation uti många skiljda delar af riket.* * * * 5) Då 
likväl slussbygnadskonsten för dem var obekant, 
kunde resultaterna af alla deras kanalgräfningar eller

get Athos och Macedonien samt den ofulläildade kanalen öfver
näset vid Korinth, hvarpå Demetrius, Julius Caesar, Cali-
gula, Herodes, Nero och Atticus hade användt sina krafter
ined den påföljd, att språkbruket gjorde ” isthmum fodere”  sy
nonymt med det omöjliga. Jfr vidare om a llt detta Pauly 
V: 376 och anf. Encyclop. meth. (canal).

5) Kanaler för uttappning af sjöar och kärr kallades gemen- 
ligen emissaria (aqvam emittere), och till dem hörde bl. 
annat en anlägning mellan forum Appium och Terracina 
för de Pontiska kärrens uttorkning, som utfördes 162 år f. 
Chr.; Emissarium fucinum för fällningen af Fucino $jön (Lago 
Celano), som, sprängd genom berg (nb. utan krut) och fu ll
ändad år 52 under Claudius, kostat enligt Flinius’ utsago tio 
års arbete åt 30,000 arbetare; Emissarium från sjön Albano, 
som, likaledes sprängd genom berg, enligt Livius’ (V: 15,16) 
på någon m yth grundade uppgift skall hafva blifvit öppnad 
under belägringen af Veji för att efter Delphiskt orakelråd 
vinna seger och blidka gudarne, som låtit sjön uppsvälla. 
Bland öfriga kanaler må omnämnas tre vid Po: fossa Clo- 
dia, Neroniana och Carboniana; Augusti kanal vid Ravenna; 
Papirii kanal i Ligurien; Trajani kanal vid Rom ; en af 
Nero börjad, men icke slutförd kanal mellan Averner sjön 
och Tiberns mynning samt en a f Marius anbragt kanal vid 
Rhones mynning. Jfr Pauly, III: 517 och Encycl. meth. 
anf. st. Om ett par andra kanaler i norra Europa se he- 
danföre.
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flodrensningar icke blifva af särdeles stor betyden
het. Upptäckten af denna för kanalväsendet så vig
tiga konst skedde sannolikt först under femtonde 
eller sextonde århundradet, och ehuru Italienare, 
Fransoser och Holländare, enhvar velat tillskrifva 
sig äran deraf, så torde den dock med största skäl, 
böra tilläggas de sistnämnda.6) •

Holländarne äro ock för öfrigt de äldsta kanal- 
gräfvare och anläggare i det nyare Europa. De hade 
redan såsom arf efter Romarne kommit i besittning 
af några kanalbygnader. En sådan, utgörande i 
längd 170 stadier eller nära halfannan mil, hade till
kommit mellan Rhein och Maas under Kejsar Klau- 
diusr regering genom en Domitius Corbulo, och en 
annan uppgifves hafva blifvit redan under år 11 eller 
10 f. Ch. öppnad af Drusus någorstädes på högra 
sidan af Rhein.7) Under tionde seklet förekomma 
vidare flere dylika anlägningar i Nederländerna, 
och under tolfte och trettonde samt följande seklerna 
vunno dessa arbeten derstädes, ju längre dess mer, 
vidsträcktare fält och stigande utbildning. Uti Frank
rike har man egnat uppmärksamhet åt kanal väsendet

6) Nederländska urkunder omtala slussar redan i tionde sek
let; Rydqvist, Nutidens kommun.-anstalter, I: 160. Enligt 
anf. Encyclop. meth., Archit. 11. vol. (ecluse) skedde upp
täckten år 1426 rid  Montargis belägring, då de belägrade 
lärde sig att genom fördämningar skada de belägrande. Clie- 
valier (Dictionn. dc l ’econ. polit., anf. art.) tillskrifver den
samma åt en Italienare från sextonde seklet. Sannolikt hade 
konsten småningom utbildat sig på olika h åll, och den upp
nådde en bättre fulländning först genom Holländaren Simon 
Stevins derom år 1618 utgifna arbete. Jfr. Krunitz Oecono- 
mische Encyclopedie, Delen 145 (Sclileuse).

7) Patily, III: 517. Mellan Rhein och Issel enl. anf. Encyclop. 
meth. (canal).
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först under det sextonde seklet, men icke förr än 
under det påföljande vanns deraf några frukter, då 
canal de Briare bygdes och fulländades under med
let af århundradet samt den verldskunniga canal du 
Midi derefter under Colbert och hans ministeriela 
ledning. England hade då ännu icke förvärfvat sig 
äran ätt uti företag af dylik beskaffenhet vara de 
öfriga nationernas föregångare. Dess första kanal
arbeten inträffade icke förr än på 1750-talet, men 
deras hastiga framgång och stora utsträckning skulle 
snart ersätta den förlorade tiden. James Brindley 
var de engelska kanalernas första och sakkunniga 
grundläggare. Uti Nord-Amerikas förenta stater haf- 
va derefter äfven otaliga kanaler tillkommit, och 
Tyskland, som jemväl eger ett antal dylika, har bland 
andra fått under sistförflutna decenniet en kanal, 
Ludvigskanalen i Bayern, fulländad för sammanbind
ningen af Rhein med Donau.8)

Men vårt ändamål tillåter oss icke att fullstän
digare orda om alla dessa anlägningar. Må det 
sluteligen blott nämnas, att utsträckningen af de nu 
begagnade kanalerna, oberäknadt en ännu större ut
sträckning af kanaliserade floder, uppgifves af Che- 
valier (anf. art.) för Frankrike till 4,500 kilométres 
(400 mil), för Brittannien till lika belopp samt för 
Nord-Amerika till ungefär dubbelt större utsträckning

8) Se härom ridare anf. art. af Chevalier i Dictionn. de l ’econ. 
polit., och Rydqvist anf. arb. I Tyskland har för öfrigt 
en kanalanlägning mellan Spree och Oder blifvit börjad 
redan år 1563 och fulländad år 1668. En under Fredrik II 
år 1774 öppnad kanal af fem T ysk a  mils längd bereder 
kommunikation mellan Berlin och Danzig; se Krunitz anf. 
Encyclop., V II: 567. Carl den Store lärer redan hafva 
påtänkt några k anal förbindelser.
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eller, inberäknadt ännu ofulländade delar af vissa ka
naler, till inalles 10,200 kilométres. Beträffande an- 
lägningskostnaden, så har han för Frankrike beräk
nat densamma i medeltal till 319,000 fr. på kilomé- 
tre, hvaraf en kostnad skulle uppstå för alla fran
ska kanaler tillsammans af nära halftannat tusen mil
joner francs.

Ånnu återstår det likväl för oss att korteligen 
redogöra för Rysslands kanalväsende. Dess första 
grundläggare är Kejsar Peter I, som rastlöst ver
kade för saken ända från år 1696 och biträddes i 
början vid sjelfva utförandet af två engelska inge- 
niörer, Baily och Perry. Sedan arbetet först blifvit 
egnadt åt södra Ryssland, gaf anlägningen af S;t 
Petersburg öfvervigten åt det norra, och Kejsaren fick 
ännu under sin lifstid se många verk dels fulländade,*, 
dels långt framskridna. Derefter rönte väl kanalföreta
gen en lång tid icke lika framgång, men sedan de under 
Kejsarinnan Katharina II blifvit med förnyad kraft 
vidtagna, hafva de derefter fortfarande blifvit be- 
drifna med god påföljd. Dertill har isynnerhet bi
dragit en år 1809 skedd réorganisation af förvalt
ningen, hvilken äfven särskilt eger för ô s ett stort 
intresse, både derföre att den i flere afseenden tje- 
nat till föredöme för utbildningen af vårt eget*ström- 
rensningsväsende, och derjemte för att våra ingeniö- 
rer enligt gällande författningar, såsom nedanföre 
skall närmare inhemtas, böra bildas uti den genom 
samma organisation grundade läroanstalt. Utom den 
tjenstemanuakorps, som har att verkställa och utföra 
sjelfva arbetena, inrättades en rådslående konselj, 
som på framställning af General-Direktorn för korpsen 
borde uti tekniskt och administrativt hänseende pröf- 
va alla förekommande frågor och ärender, jemte det
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nyssnämnda läroanstalt, Väg- och Vattenkommuni- 
kationskorpsens Institut, borde såsom en tredje in
rättning förse korpsen med skickliga tjenstemän.9)

Under nyaste tider hafva jernvägarne blifvit för 
kanalerna betydelsefulla medtäflare. Man har dock 
icke upphört att anlägga äfven af de senare, och 
något absolut företräde för det ena eller andra slaget 
torde icke heller generelt kunna bestämmas. Utan 
tvifvel måste kanalerna alltid ega ett stort värde, 
helst man funnit att anlägningskostnaden för dem till 
och med kunnat understiga kostnaden för jernvägarnê  
Sådana resultater åberopas från Frankrike och Eng
land, då „ man deremot i Nord-Amerika trott sig 
finna, dels att sagde kostnader stå i fullkomlig jernn- 
vigt till hvarandra och dels att kostnaden för kana-

s) llber Russlands Wasserverbindungen, Riga und Dorpatl833, 
hvaraf för öfrigt inhemtas att Rysslands kanaler och kana
liserade floder öppna direkt förbindelse mellan Kaspiska 
hafvet och Östersjön på tre linier: l:o  W olga, Mariekanal- 
systemet och Ladogakanalen, 2:o Tichw inska kanalsystemet 
och Ladoga kan., 3:o W yschni-W olotskiska kanalsystemet 
och Ladoga kan. —  Emellan Kaspiska och Hyita liafven på 
två linier: l:o  W olga, Kam a, norra Katarina kanalen och 
Dwina, 2:o W olga, Hertigen Alex. af Wurtembergs kanal 
oeh Dwina. —  Mellan Hyita hafvet och Östersjön: Dwina, Alex. 
och Ladoga kan. —  Mellan Svarta hafvet och Östersjön på fyra 
linier: l:o  Dniepern, Berezina kanalen och Duna, 2:o Dnie- 
pern, Kungskanalen och W eicliseln, 3:o Dniepern, Oginski- 
ska kanalen och Niemen, 4:o Dniepern, W eichseln, Niemen 

, och Windau-kanalen, Dessutom hafva förslag till flere an
dra kanallinier blifvit uppgjorda, hvaribland må nämnas en 
mellan Don och W olga, och en annan mellan Phasis och 
Cyrus för en direkt förbindelse mellan Svarta och Kaspiska 
hafven. Kejsar Peter hade redan vidtagit åtgärder för den 
förra förbindelsen; och i forntiden har idéen att förena nämn
da haf på någon icke närmare känd linie blifvit belefvad af 
Seleucus Nicanor; se] anf. Encyclop. af Quatrcraere de Quincy.
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lerna i någon mån öfverskjuter den for jernvägarne.10) 
Likväl torde dervid böra anmärkas att man icke mätt 
lika emot lika. Flertalet kanaler äro små och an
lagda endast för fortskaffande af mindre farkoster 
genom dragkraft, då deremot nästan alla jernvägar 
hafva fullständiga lokomotivbanor. En riktig jemn- 
förelse kunde endast ega rum emellan dylika kana
ler och jernvägar af motsvarande beskaffenhet, och 
då skulle beräkningen påtagligen utfalla till de se- 
nares förmån. Då kanalerna, såsom man uträknat, 
kunna antagas minst bespara nio tiondedelar af den 
transportkostnad, som vanlig landtforsling medför, 
så skulle detsamma åtminstone i lika grad äfven 
böra gälla om jernvägar af sistnämnda slag. Jern- 
vägarne ega för öfrigt äfven det företräde, att man 
med tillhjelp af ånga på dem kan erhålla en vida 
större hastighet i transporten, som för trafiken i 
våra dagar uti många fall eger en så stor betydelse, 
fullkomligen uppvägande den i. någon mån ökade 
transportkostnad, som deraf kan blifva en följd. Uti 
vår nord har man funnit en särskild fördel af jern
vägarne deri, att kanalerna endast kunna befaras 
under de korta och bråda sommarmånaderna, då jern- 
vägarnes begagnande deremot kan utsträckas ganska 
långt inpå de mindre bråda vår- och höstmånaderna 
eller möjligen äfven inpå vintern. Men allt detta be
rättigar dock icke till att obetingadt bortvisa alla 
kanalanlägningar. Man måste dervid, liksom alltid, 
taga naturen och omständigheterna i hvarje särskilt 
fall till råds. Allt det, som derom vore att säga, 
må dock här inskränkas till en enda anmärkning. Mån
ga vatten-, men inga jernvägar äro oss gifna af na-

10) Chevalier anf. art. i Diet. de 1’econ. pol.
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turen, och ifall man, såsom t. ex. fallet ärmed Saima- 
kanal, kan genom gräfning af några mil, utsträcka 
de förra så, att trettio till fyratio mil af det inre 
landet erhåller fri kommunikation med hafvet, så 
torde väl något giltigt inkast emot kanaler under 
dylika förhållanden icke kunna ega rum. Att åstad
komma förbindelsen genom en jernbana, vore att 
ställa ett heterogent medel mellan tvänne homogena, 
och deraf skulle utan tvifvel uppstå olägenheter och 
kostnader vid transporten, hvilka icke kunde upp
vägas af fördelarne i öfriga afseenden. Ett annat 
utseende kunde saken erhålla, ifall det skulle gälla 
att med hafvet förbinda det derifrån aflägsnare Päijäne, 
hvarom man, såsom nedanföre skall inhemtas, under 
förflutna tider uppgjort så många drömmande förslag.

En fråga af stor vigt är dernäst, huruvida alla 
dylika anstalter för kommunikation böra anläggas 
och disponeras af staten eller enskilda. Allmänt är 
det erkändt, att staten icke bör för egen räkning 
drifva och sköta andra näringar än dem, hvilka för 
allmänna säkerheten i några få fall icke kunna lem- 
nas åt enskilda. Den allmänna konkurrensen störes 
vanligen genom statens företag, hvilka oftast äfven 
utfalla kostsammare än de enskildas och derföre icke 
sällan måste understödjas genom iponopoliska band 
eller andra för näringsväsendet skadliga prohibitiva 
inskränkningar. Då ett friare näringslif alstrar en 
större nationalförmögenhet, så kunna statens finan- 
siela behof lättast betäckas genom skattebidrag, lagda 
på densamma, och sådant skall äfven blifva mindre 
tryckande för de skattdragande, än om deras närings
flit och kraft blifva bundna genom hvarjchanda in
skränkningar. Uti ifrågavarande fall har man dock 
velat göra ett undantag från denna allmänna regel,
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och sådant understödjes jemväl af den omständighe
ten, att företaget i och för sig innesluter några ifrån 
allmänna förhållanden afvikande egenheter. Det med
för åt anläggaren ett slags naturligt monopol, som 
sätter honom i tillfälle att draga mer än vanlig vinst 
af detsamma. Då några stater äfven genom uttrycke- 

 ̂ ligt privilegium stundom beviljat åt enskilda anläg- 
gare rättighet att under en viss tid vara befriade 
ifrån, all konkurrens af nyare anlägningar, så har 
detta varit nära nog öfverflödigt, emedan man kan 
antaga att hvarje väl handhafd anlägning skall sak
na konkurrens, intill dess inkomsten deraf kunnat 
stiga så högt, att den kan upprätthålla två lika 
anlägningar. Det låter väl tänka sig, att en tid 
skall komma, då behofvet af jernvägar och kanaler 
är så stort, att de, anlagda i samma riktningar, kunna 
blifva underkastade konkurrensens lagar. Då skall 
det icke mera vara något skäl för staten att ingripa 
i denna rörelse, men sålänge sådant icke inträffat, 
kan åtminstone icke statens öfveruppsigt öfver rörel
sen utan skada umbäras. Erfarenheten påyrkar till 
och med i flera fall, att staten bör vara full dispo- 

Y nent af slika anlägningar, då dess blotta öfverupp
sigt icke alltid lemnat så fri befogenhet, som saken 
och det allmänna bästa kunnat påkalla. Om erfa
renheten derjemte Prisat att flere af de franska ka
nalerna, hvilka tillhöra staten, blifvit sämre hand- 
hafda än de enskildas, så kan man deremot anföra, 
att kanalerna i Nord-Amerika, hvilka nästan alla 
tillhöra de särskilda staterna, alldeles icke under
stödja sådant. Dessutom inträffar det alltid att före
tag af ifrågavarande beskaffenhet måste skötas af 
lejda händer, och då kan det icke inverka* mycket 
på hufvudsaken, om sådant sker genom statens eller 
enskilta bolags tjenstemän.
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Men dermed sammanhänger en annan fråga, 

som angår anlägningskostnadens anskaffande. Det 
är en obestridlig juridisk sanning att den ena icke 
bör betungas med skatter och utgifter, hvilka icke 
komma honom utan en annans beqvämlighet till godo. 
Deraf följer att äfven hvarje kanalanlägning åtmin
stone i det närmaste bör uppbära sig sjelf derigenom, 
att alla de, som begagna kanalen, derföre erlägga 
en motsvarande afgift.J1) Om åter denna icke kunde 
bestämmas och erläggas tillräcklig, så är detta en
dast ett bevis på, att man åstadkommit ett dyrare 
transportmedel än de förut brukliga och att samhäl
let gjort förlust i stället för en åsyftad vinst. Så
lunda visar sig saken uti sin enklaste form. Vi vilja 
ock icke bestrida, att densamma bör ligga statsad- 
ministratören för ögonen, men vi kunna derjemte 
icke heller göra oss till anhängare af den matema
tiska statsvishet, som kunde befordra och erkänna 
egoismen eller egennyttan bland samhällets medlem
mar uti dess högsta potens. Om man strängt skulle 
hafva följt densamma, så skulle många för all kul
tur vigtiga anlägningar, som blifvit gjorda, säkert 
länge hafva låtit vänta på sig. Det kan ofta hända 
att många sådana i begynnelsen icke kunna bestå 
utan uppofringar, hvilka icke kunna åtminstone snart
----------- — t  .

11)  Adam Smith (Inqv. in to the nat. and caus. etc., B. V. ch. 1)
säger derom: a highw ay, a brigde, a navigable canal, for 
example, may in most cases be both maid and maintained 
by a smoll toll upon tlic carriages which make use af them. 
Jfr för öfrigt i denna fråga: Bastiat, ce qu’on voit et ce 
qu’on ne voit pas; Say, Traite' d’economie pölitique; Dic- 
tionn. de 1’econ. polit. (routes); R au , Grundsätze der Finanz- 
wissenschaft. Heidelberg 1850, hvilket arbete bl. a. under 
§ 79 utvisar att Frankrike under åren 1818— 1835 för ka- 
nalbygnader upptagit statslån ända till 142 milj. francs.



blifva godtgjorda af dem, som begagna anlägningarne. 
Denna olägenhet motväges dock fullkomligen deraf, 
att desamma, ifall de eljest tillkommit efter förnuf
tiga beräkningar12), mer än mycket annat förmå skapa 
sig en god framtid genom en ökad rörelse, som i 
rikt mått skaller sätta de gjorda uppofringarne. Det 
kan äfven hända att staten icke alltid utsätter afgif- 
terna för anlägningarnes begagnande efter den nog
grannaste och högsta beräkning af omkostnaderna, 
men om detta i sin mån kan på andras bekostnad 
bidraga till välståndet i anlägningsorten, så skall 
detta under vexelverkan mellan orterna utan tvifvel 
äfven på något sätt komma de skattdragande på an
nan ort till godo. Om administrationen sluteligen 
så fördelar sin verksamhet, att den progressivt kan 
på ett eller annat sätt komma att bispringa alla de-

12) «IFr härom bl. a. särskilta arbeten af Carey, t. ex. T he 
harmony of interests, N cw -York 1852 pag. 127 och 146: 
T he m ill is saved labour, the transportation is labour lost, 
never to be regained. —  T he first thing to be paid by land 
is transportation. When that is so great as to eat up the 
whole proeeeds, the land w ill remain uncultivated. —  Ett 
land utan ändamålsenliga kommunikationsanstalter förblir 
ouppodladt, men om dessa anläggas för att blott tjena till 
förbindelse emellan producent och konsument, hvilka lika 
fördelaktigt kunnat taga plats bredvid hvarandra, så äro de 
förfelade. I  sådant fall skall det bära ojemnförligt större 
frukter att understödja ett produktivt företag på behöflig 
ort, än att leda dit en kanal eller jernväg, Men mången 
näring kan alldeles icke eller åtminstone ej utan förlust 
etableras i konsumtionsorten, och mången annan bedrifves i 
våra dagar helst uti så stor skala, att afsättningen af dess 
produkter icke kan inskränkas till viss ort. För alla  dem 
äro kommunikationsanstalterna af oberäknelig vigt, om blott 
de punkter, som förenas, äro väl valda och lofva en god 
utveckling af sådana näringar.

15
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larne af landet, så är ju åfven derigenom alla billig
hetens och rättvisans ändamål uppfyllda. En sådan 
driffjäder är det, som bidragit till att påskynda 
kanal- och jernvägsföretagen i Nord̂ Amerika. Hvarje 
landsort har derutinnan haft sina intressen och önsk
ningar, och för att så mycket som möjligt komma 
alla till hjelp, hafva staterna ofta icke utan påföljd 
af penningeförlägenhet kastat sig in uti mångfaldiga 
och vidsträckta företag. Öfverdriften härutinnan kan 
emellertid icke vara synnerligen svår att undvika.

Planen för vår afhandling leder oss att efter 
det anförda redogöra för de af våra äldre lagbestäm
ningar, hvilka kunna anses ega någon anmärknings
värd gemenskap med strömrensningsväsendet eller 
kunnat framkalla och modifiera de lagar, som seder
mera tillkommit och direkt angå detsamma. I sådant 
afseende förtjenar likväl en särskild sida eller frågan 
om rättigheterna till vattendrag att ur en allmännare 
synpunkt först tagas i betraktande. Ockupation af 
vatten har enligt alla lagar på ganska giltiga grun
der varit mera begränsad och inskränkt än annan 
ockupation. Den romerska lagen ville att de na
turliga vattenvägarne skulle såsom en samhällets egen
dom få begagnas af alla, och att vattnet skulle hafva 
sitt naturliga lopp genom floder och bäckar samt 
betjena enhvar utan att tillhöra någon13). Och

13)  Institutiones Just. Lib. II, tit. 1 §§ 1— 5: Naturali jure 
cominunia sunt haec: aér, aqva profluens et mare et per hoc
littora m a ris----------flumina et portus----------- riparum qvo-
qve usus (neml. för in- och utlastning m. m.). Ovidius (Metham. 
Ib. VI): Qvid prohibetia aqvas? Usus communis aqrarum est
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medgifvas bör väl att det vore ett ganska dåligt 
bruk af skapelsens goda inrättningar, om en enskild 
tillfällig ockupant skulle ega makt att genom sitt 
ve to af bry ta de trådar och nät af lätt kommunikation 
för den sociala menskligheten, som naturen sjelf öppnat 
eller anvisat. Sådant har emellertid icke heller nå
gonsin åtminstone i fullare mått blifvit erkändt. De 
modernare europeiska lagarne, hvilka utbildats un
der inflytelse af den romerska rätten, hafva, såsom 
det synes, utan undantag alla härutinnan följt lika 
grunder, och sålunda stadgat att de af naturen far- 
bara vattendragen till alla delar skulle tillhöra det 
allmänna.1 * * * * * * * * * * * * 14) Beträffande i öfrigt nytjorätten till det 
flytande vattnet, vilja vi tillägga några anmärknings
värda stadganden derom uti den franska lagen. Den 
som eger en källa på sin jord, kan enl. 641 art. code 
civil fritt förfoga deröfver, såframt icke någon un
derbyggare öfver dess vatten redan kunnat förvärfva 
någon rätt; men då vattnet endast löper förbi någons 
jord, kan jordegaren enl. 644 art. väl använda det 
till sin nytta, men han är pligtig att vid nedersta

1 *) Code Napoleon, civ., art. 538: Les fleuves et les rivieres
navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la
mer, les ports etc. —  —  —  sont considerda comme des de-
pendances du domaine publique. A llg . Landrecht fur die
Preussischen Staaten; T h. II, T it. 14 § 21: Die Land- und
Heer-strassen, die von Natur schiffbaren §tröme, das Ufer
des Meeres und die Hafen sind ein gemeines Eigenthum des
Staats. I  England tillhöra floderna det allmänna så långt,
som ebb och flod kännes (Dictionn. de 1’econ. polit., art. eau),
och de särskilda undantagsrättigheter och privilegier, som
feodalrätten hade medfört öfver dem jemte fisket deri, af-
skaffades genom Magna charta och två charters af Henrik III;
Blackstone, Comin. on the laws of England, B. II, ch. 3
och Magna charta § 39.

2



gränsen af sitt fält låta vattnet nedrinna uti sitt na
turliga lopp. Om han vill anlägga något vattenverk, 
är han till och med #i öfverensstämmelse med art. 
714 och en lag af den 6 Okt. 1791 pligtig att ut
verka sig särskilt tillstånd dertill, och hans nytjorätt 
borde dervid begränsas.15) •

Men äfven inom folkrättens område hafva lik
tydiga grundsatser vunnit insteg. Då all lag" och 
rätt har sin grund uti insigten om gemensam fördel, 
så är samma insigt nästan det enda stödet för verk
ställigheten af folkrättens bud, då deremot den bor
gerliga lagen kan göras gällande genom statens tvångs- 
eller exekutionsmakt. Om det således blifvit af folk
rätten påyrkadt och af de suveräna staterna iaktta
get, att alla haf tillhöra hela menskligheten och få af 
enhvar fritt befaras, så utvisar detta att man dock 
alldrig, så tvifvelaktigt det än i många andra fall kan 
synas, åtminstone helt och hållet frånkänt nyttan af 
en friare handelsrörelse och kommunikation emellan 
folken, att man icke velat beröfva hafven deras häfd- 
vunna frihet att kringsprida civilisationen och väl
ståndet. Väl fanns det en tid, då Spanien och Por
tugal med stöd af sin upptäckts- och eröfringsrätt 
samt Påfven Alexander VI:s begifvande, ville tillvälla 
sig en uteslutande suveränitet öfver nya verlden och 
dess haf. Holland och Hugo Grotii snille, hvarifrån 
hans arbete nd e  mari libero” härflöt, hafva bidragit 
till att förebygga sådant; och då. Selden uti $tt annat

1 8

1Ä) Jfr T eu let, edit. des Codes, 1851, och Dictionn. de 1’econ. 
polit. art. eau par Dupuit. Anf. Landrecht d. Preuss. St., 
T h. I, 8: 97 och T h. II, 15: 62, förbjuder alla antagningar 
och ändringar af vattenverk vid eller på offentliga floder 
utan dertill erhållet laga tillstånd, hvilket jem väl i vissa 
delar öfverensstämmer med våra gällande författningar.

i l
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arbete under titel: ”mare clausum” åsyftat att få åt 
folken och specielt åt Brittanniens folk godkänd någon 
särskild rätt öfver de haf, som närmast stöta till 
deras land, så hafva äfven dessa påståenden strandat 
emot bättre insigter. Men detta är ännu icke nog, 
utan man har till och med väsentligen utvidgat de 
ifrågavarande rättigheterna. Sedan man vid den West- 
phaliöka freden medgifvit att Scheldes mynning finge 
tillslutas fö-r fremmande nationers seglation, samt 
denna rättighet sådant oaktadt äfven derefter blifvit 
bestridd och hufvudsakligast försvarad på sådan grund, 
att vattenledningen derstädes mera härrörde af gräf- 
ning och konst än af naturliga orsaker, så har den 
första Pariser-fredstraktaten af år 1814 uti ifråga
varande afseende grundat en ny sakernas ordning. 
Man sanktionerade deri att seglationen på alla Eu
ropas stora floder borde vara eller göras fri för alla 
nationernas handel. En i anledning deraf nedsatt 
undersökningskommitté, som hade Baron Wilhelm 
Humboldt till ordförande och företrädesvis bordt un
dersöka omständigheterna beträffandeRhein ochSchel- 
de, erkände handelsrörelsens frihet på floderna, så 
långt de äro segelbara, medgaf de gamla stapelaf- 
gifterna endast der de tillförene funnits, samt for
drade att sjelfva afgifterna för flodfartens begagnande 
skulle fixeras uti en reglerad tarif, och den del af 
dem, som kunde öfverskjuta kostnaderna för farle
dernas underhåll, borde fördelas emellan de till flo
derna stötande länder. Sedermera har man uti Wiener- 
kongressens slutakt på dessa grunder reglerat segla
tionen på Rhein, Neckar, Mayn, Mosell, Meuse och 
Schelde, jemte det lika grundsatser utsträcktes till 
Pofloden och två särskilda traktater mellan Österrike 
och Ryssland samt Ryssland och Preussen afår 1815
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angående de Polska flodernas begagnande i samma 
finalakt sanktionerades. Seglationen på Elben ord
nades på lika grunder uti en traktat af år 1821 e- 
mellan de tyska staterna, likasom Donau-seglationen 
uti en annan traktat af år 1840 emellan Österrike 
och Ryssland. Fremmande för vårt ämne kan det 
sluteligen icke heller vara att omnämna, huruledes 
Förenta staterna i Nord-Amerika, efter att länge 
hafva bestridt all rätt åt Spanien, som innehade strän
derna vid Missisippi-flodens utlopp, att hindra eller 
stänga seglationen på denna flod för Förenta stater
nas öfvel-boende undersåtare, sluteligen jemväl fingo 
denna grundsats godkänd uti en år 1795 afslutad 
traktat.16)

Allt sådant kan ega något intresse för en kom
parativ belysning af våra egna lagars utbildning uti 
förenämndt afseende. De så talrika naturliga vatten- 
vägarne voro uti vår nord i äldre tider de enda kom
munikationsmedlen af anmärkningsvärd betydelse, och 
det var derföre äfven naturligt att lagarne skulle er
känna en fri och allmän befogenhet att röra sig på 
dem. Dertill behöfdes icke någon inflytelse af frem
mande lag och föredöme, och icke heller var det 
nödigt att i andra afseenden inskränka strandegare- 
nas rätt till vattendragens begagnande eller att bygga 
påbuden på så generela principer, som vi funnit hyl
lade i den romerska rätten. De för allmänna rörel
sen icke behöfliga vattendragen kunde till och med 
helt och hållet få disponeras af enskilda, med förut
satt skyldighet för dem att vid ett genom ökad folk
mängd och rörelse påkommande nytt behof utlemna

20

16) Wheaton, Histoire des progrés du droit des gens, Leipzig 
1853, II: 184 ff. m. fl. st.



vattendragen till allmänt begagnande. Sådant skönjes 
bl. ann. *af Sudermannalagen, som icke allenast be
stämmer bredden för såväl allmänna led eller ledsund 
som båtaled, utan derjemte äfven — såsom undantag 
från regeln att den eger vatten, som eger land — för
klarar att tridiunger af vattnet borde löslöpä uti 
ström, hvarvid by egde landet på hvardera sidan, 
samt sluteligen tillägger: Hvar sura täpper rodharum 
firi väghfarandum mannum böte III marker: nu sigher 
annar widher thorwa (rodharum) ok annar ei, wari 
thet a tolf manna witnum. Helsingelagen erkänner 
att den, som eger land, äfven eger vattnet och får 
detsamma fritt begagna om ej ”allmanna ledh” går 
deröfver.17) Det är sålunda uti Sudermannalagen, 
som man finner för ifrågavarande ändamål tydligast 
uttalad en slags expropriatorisk rätt, ifall man för 
dessa tider får använda detta modernare uttryck.

2 1

17) Sudenn. Lagen XX kap. B.B.; Upl. L. X X II k. Wb. B: 
ledsund eller allmänna led tio alnar och båtaled fem alnar. 
Wstm. L. L IX  k. B .B . och L .L . X X X IV  k. B .B : ledsund 
tolf och båtaled sex alnar; Hels. L. X IV  k. W b.B : ligger 
almanna ledh til hafs ok fra liggi tridiung obygder: sjö lidher 
ok a lidher, thet är eghen skogher byamanna ok allär til- 
häliur (d. ä. allmänningsskog och allmänningsvatten gemen
samma). Wstg. Lj, I och II, k. IV  Mölnu B. fordrar att 
den, som bygger qvarn i allmänningsvatten eller uti de för 
allmänt begagnande bestämda sjöar och åar, uppräknade i 
W stg. L . IV, 11: 3, skulle låta thridiungaer löss farä af vatni 
och ej bygga ivir a land, num (om icke) han får landfsestu 
medh faest ok uinfeerdh laghae. Östg. L. X X VIII k. B.B. 
bestämmer huru långt en till allmänningsvatten stötande 
bys rätt fick utsträckas i strandvattnet. —  Genom Helgeands- 
liolms beslutet af år 12S2, som dock rätteligen torde till
höra Johan 111:8 tid, har kronan vunnit en regalrätt öfver 
vissa strömmar, men denna syftar på andra ändamål, neml. 
rättighet till fiske och qvarnräntor i tre svenska strömmar

r
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Lika grundsatser gälde äfven beträffande vä- 
garne till lands, ty samteliga lagarne erkände det 
såsom enhvars ovilkorliga rättighet att kunna begagna 
ej mindre allmänna vägar i landet (Östg. L. 4 k. B.B. 
karls och kungsvägar), utan äfven vägar till by och 
skog, qvarn, kyrka och ting. Uplands- och Lands- 
lagarne (B.B. I kap.) erinra att såväl den by, som 
”fore minna ligger som then for mera ligger” skulle 
hafva farväg. JSluteligen förklarar 1734 års lag i 
25: 1 B.B. med uttryckeligare ord, att väg skall 
läggas i länet, der den tarfvas, och att by, som 
derigenom mister i åker och äng, skall för sådant 
godtgöras af kronan. Ifall man hade varit konse- 
qvent, sä hade man tillagt att detsamma äfven skulle 
gälla nya vattenvägar. Men så utbildade sig dock 
icke lagstiftningen angående sjökommunikationerna. 
Dessa hade väsentligen förlorat af sin betydelse i 
samma mån som vägarne till lands blefvo mera all-

samt lax-, ål-, sik- och idfisket uti alla finska och nordlän- 
ska strömmar, der sådant hufvudfiske egde rum. Ö fver 
alla  bergverk har kronan enligt samma beslut och senare 
författningar en fullständigare regalrätt, som betager den 
enskilda jordegaren a ll rättighet att hindra deras upptagan
de och användande för allmänt nyttig näring. Detsamma 
har Jernb. Ordn. 6 Juli 1649 § 18 genom en ganska exten- 
siv tolkning sökt tillämpa på strömfall. Eftersom alla ström
mar i riket, heter det der, ej mindre än som grufvor och 
bergverk räknas för kronans regalia, så skola de större 
strömmarne i bergslagen, om egarena ej förmå bebygga dem, 
kunna af kronan förpaktas till hugade vattenverksanläggare, 
”på det vattnet ej må f å f ä n g t  löpa sin kos” . Detta stad
gande är dock endast en enstaka företeelse af ifrågavarande 
art. Uti K. F. 20 Okt. 1741 § 12 säges blott att man hyste 
det förtroende till enskilda strömfallsegare, att de ej ville  
undandraga sig att genom köp eller lega upplåta strömfallen 
till nyttiga inrättningar.
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manna. Sällan kunde de ock begagnas för längre 
resor, ty dertill voro de icke nog kontinuerligâ  och 
tanken att genom artifisiela anlägningar förena* när
belägna vattendrag var ännu icke nog lefvande. De 
äro sluteligen mest gagneliga för en större varutrans
port, som icke förefanns under förflutna tider. Allt 
detta kan, såsom det synes oss, förklara, hvarföre 
man i denna fråga åtnöjde sig med en s ta tu s  q yo  

och endast fordrade, att de genom häfden redan be
gagnade vattenvägarne skulle förblifva allmänna.18)

Denna förändring i lagstiftningen inträffade under 
senare hälften af sjuttonde seklet och enskilta intressen 
bidrogo dertill. Vid riksdagarne anfördes upprepa
de klagomål deröfver, att kungsådrarne,19) såsom de 
allmänna vattenvägarne numera benämndes, blilvit

15) T il l  stöd derförc må omnämnas en a f Professoren N. G. 
Schultdn anmärkt iakttagelse, att fiodfarten på den ganska 
farbara Pyhäjoki elfven i Österbotten hade afstannat,, sedan 
en landsväg blifvit anlagd utför elfstranden; se Presidii tal 
vid Svenska Vet. Akad. om sjökommunikationer i Finland, 
tryckt 1802.

1 9) Benämningen förekommer dock redan tidigare. Konungsfors 
är namnet på ett fiskeställe, hvari Gudhems kloster år 1313 
redan länge hade haft del (Lagerbring Sv. Hist. I l l ,  2: 19) 
och Kyngis- eller Kynges- (numera Kengis eller Kängis) 
fors i Kalix e lf (jfr Ihres gloss. om härledningen af orden: 
konung, kunung, könig, king, cyning från stammen kyn =  
slägt, börd, tapper) är omnämnd i K. Br. 6 Nov. 1541 
(Stjemman, Ek., Pol. o. Korum. Förf.), som afgör en tvist 
mellan Birkarlarne om fisket derstädes, och förbehåller åt 
konungen i skatt, som ” någon tiid h ”  ej utgått, en tredjedel 
af fångsten från ”kungsåd ern  i samma laxefiske och the 
andre fiskerij, som Sveriges lag innehåller” . —  Denna lag 
(Landslagen) fordrar dock endast farledernas öppethållande 
och den till skattkammarens fördel gjorda tolkningen hade 
ett alltför svagt stöd af stadgandet i IV  kap. Tm. B. och
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till skada både för odling och fiske genom bruks- 
och ändra anlägningar stängda eller öfverbygda. Utan 
att ens ega ett klart begrepp om kungsådrarnes än
damål och bestämmelse, hvarvid man förknippade 
frågor om uppdämning och fiske, ehuru särskilta stad- 
ganden derom egde rum, gynnade lagstiftaren i bör
jan kungsådrarnes öppnande och förklarade, såsom 
säges i Res. Ad. Bes v. 29 No v. 1680 § 67, det vara 
alldeles nödigt att dessa måge efter lag och resolu
tioner i a l la  strömmar öppnas.20) Men snart derefter 
blef detta genom Res. Allm. Besv. 1683 § 48 sålunda 
tolkadt, att ”där intet jäff eller tvist finnes uti att 
det a f  å ld e r  hafver varit kungsåder”, skulle ådern 
öppnas, men att resolutionerna icke kunde så utty
das, som skulle alla strömmar och ådrar derigenom 
göras till kungsådrar.21) Sedermera stadgas det uti

X X IX  kap. B .B. derom, att konungen egde rätt till en tre
dje del af räntor från Härads- och Lands-allm:r. K o n u n g s- 
trydung  af laxfiske förekommer i bref d. 9 Sept. 1399, se 
Peringskjölds Dipl:m Tom. X II. —  Osannolikt ä r  ej att konungs- 
fors, kungsfiske, m. m. först betecknade konungens enskilta, 
ockuperade och bebygda fiskeställen (Ett K .B r. af år 1528 
känner ett urgammalt sådant i E lfkarleby; Stjernman anf. 
arb.), och att kungsåder sedan fick beteckna alla allmänna 
farleder, då konungarne, kanske äfven genom inflytelse af 
utlänskt mönster, begynte att under sådan titel ifrån dem 
fordra fiskskatt. Jfr om Helgeandsholms beslutet föreg. not; 
jfr ock Nordström, Sv. Samh. Förf. Hist. I: 117 f. 

ao) Riksd. Besl. 20 Nov. 1643 § 8: kungsådrarne ,ther the äro, 
måge blifva otäpte och ther the täpte äro, lagligen upprif- 
vas. Jeml. Res. Ad. Besv. 26 Nov. 1660 § 3 och 1  Sept. 
1664 § 31 samt Res. Allm . Besv. 22 Nov. 1680 § 25 borde 
Guvernörerne och Landshöfdingarne i öfverensstämmelse med 
utlofvade eller redan gifva befallningar vaka öfver de olag
ligen tillstängda kungsådrarnes öppnande. 

a l) Detta öfverensstämmer med Ad. Priv. 1723 § 15 , hvarest 
det förbjudes att stänga båt- eller allmän led och kungs-
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3 § 20 kap. B. B. att ”ther kungsåder af ålder varit 
”hafver, skall tridiung af vattnet öppen lemnas och 
”ther segelled är tolf alnar, till båtaled åtta alnar, 
”allt i djupaste vattnet”. Såsom det redan anförda 
utvisar, är detta lagrum en icke nog tydlig kodifika- 
tion af äldre lagar och författningar, som tillhöra 
olika tider och hvila på olika grunder. Synbarligen 
afser lagen deri dock icke något annat än kungsåder 
af ålder, ty den senare delen af lagbudet måste en
dast betraktas såsom en förklaring derom, att det 
uppgifna alntalet uti bredare vattendrag är den stör
sta och uti smalare den minsta bredden, som för 
farledén kan begäras eller måste upplåtas, om den 
äfven skulle öfverskrida tredjedelen.

Genom Fiskeri Stadgan af den 14 Nov. 1766, 
som väsentligen modifierade de tillkomna inskränk- 
ningarne, erhöll frågan en ny skepnad. Uti 5 § af 
dess 3:e kap. upprepas att en tredjedel af vattnet 
borde hållas öppen uti kungsåder, som af ålder va
rit, och derefter tillägges i 2:a mom.: ”likaledes un- 
”derhålles hälften mindre öppning på de ställen der 
”af ålder bevisligen kungsådra varit, såvida något 
”fiske ofvanföre belägna hemmans ägor dymedelst 
”skada förorsakar. Härifrån undantagas sådana pri
vilegierade vattenverk och fisken, som ifrån urmin- 
”nes tider någon särskild rättighet ägt”. Derefter 
förklaras uti Kansl. Koll. Kung. d. 30 Sept. 1767 
att en sådan text tillkommit genom misskrifning och 
att det 2:a mom. rätteligen bör lyda: ”likaledes un- 
”derhålles hälften mindre öppning på de ställen, der

åder, ” där hon af äldre varit och androm på åker, äng och 
” fiske ofran eller nedan någon skada sker.” Jfr Res. Allm. 
Besv. 1723 § 47.
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”af ålder bevisligen22) in g e n  kungsåder varit, såvida 
”något fiske ofvanföre ligger, eller ock farled nytjas 
”eller ock att vattendämning på ofvanföre belägna 
”hemmans ägor dymedelst skada förorsakar”.

Det måste väl medgifvas att lagtexten uti nämnda 
2.a mom. icke är annat än otydlig och misslyckad, 
likasom äfven sjelfva rättelsen, men någon misskrif- 
ning innebär den i alla fall icke. Om man uppmärk
samt genomläser hela §:n, så erhåller man deraf det 
sammanhang, att en tredjedel bör lemnas öppen i  

kungsådrar, som varit af ålder, och der eljest ohemmad 
vattenledning eller kungsåder, såsom det i andra mom. 
tvetydigt säges, någonsin bevises hafva förefunnits, 
borde hälften mindre öppning lemnas, så att undan
tag deri endast kunde ega rum för privilegierade 
anlägningar, som trygga sin rätt på urminnes häfd 
och erhållet privilegium. Något annat sammanhang 
kan af den rättade texten icke heller erhållas.23)

22) En i sanning högst egenartad bevisningsskyldighet. För 
att vinna rätt till vattenledningens öppethållande skulle det 
efter vanlig uppfattning af textens ord tillkomma sökanden 
att först bevisa, det någon kungsåder på stället ej förefun
nits. Jfr K. F rkl. 24 Jan. 1771 § 3, hvarest ordet bevisligen 
slutcligen blifvit bortlemnadt.

23) T il l  upplysning om denna fråga torde det jem väl förtjena 
omnämnas, att Calonius uti utlåtande d. 27 Maj 1796 (Ca- 
lönii op. omn. IV : 72) funnit att urminnes häfd rimligen 
icke kan åberopas för åtkomst till kungsåder, der den af 
ålder varit, utan endast laga skrifter och handlingar m. m. 
Schrcvelius (Civilrätt, II: 76) liar ställt i fråga riktigheten 
af denna åsigt, men sådant torde bero af något misstag. 
Bet är två skilda saker: att kungsåder består genom ur
gammal häfd och att densamma kan genom en sådan för- 
värfvas af enskild. Det senare är cn ren motsägelse. Då 
kungsåder bestått af ålder, kan väl ockupantens häfd deraf 
rimligen aldrig få namn af urminnes häfd. Bevisar lian
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Genom allt detta hade emellertid den lagfråga, som 
nu sysselsatt oss, gjort ett stort framsteg, och det 
återstod för lagstiftaren att genom expropriatoriska 
stadganden ytterligare öppna en utväg, att efter be- 
hof äfven kunna undanskaffa de nämnda privilegierade 
verken, likasom ock att genom artifisiela medel kunna 
utsträcka de naturliga farlederna, men derom kunna 
vi ännu icke på detta ställe närmare redogöra.

Deremot bör en annan sida af frågan här om
ordas. I det föregående hafva vi erfarit, att flere 
resolutioner och författningar ifrån 17:e och 18:e sek
lerna begynt att med frågan om kungsåder samman
para frågorne om uppdämning och fiskerier; till och 
med 1734 års lag synes vid stadgandet om förenämn
de tridiung fästat något särskilt afseende vid desam
ma. Men all sådan utsträckning af frågan förefal
ler så mycket mera egen, då man just samma tid 
begynte inskränka rättigheten till kungsåder, och 
billighetens fordringar derigenom icke kunde anses 
uppfyllda, att ensamt de, hvilkas jord träffade stå i 
sammanhang med en af ålder häfdad farled eller kungs
åder, skulle betryggas uti utöfningen af sitt fiske och 
emot öfversvämningar. Då rättigheten till kungsåder 
genom 1766 års Fisk. St. och Förkl. 1767 blifvit ut
vidgad, förnämligast för att derigenom upphjelpa fi- 
skerierna, åt hvilka man då egnade en så nitisk om
sorg, så blefvo alla nämnda anledningar för kungs
åderns öppethållande närmare förenade. Sådant kun*- 
de då bättre motsvara ändamålet, såvida fordringar- 
ne utsträcktes till alla vattendrag, som i afseende å 
farled eller fördämning hade någon betydenhet samt 
6 § 3 kap. dessutom gjort det kompletterande tillägg,

deremot en sådan verklig, så förvärfvar han ett vattendrag, 
som aldrig bevisligen varit af ålder häfdad kungsåder.
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att uti små vattendrag, hvarest ofvanboende ej lida 
i sin rätt eller farled ej underhållas kan, må̂ allenast 
höst- och vårfiskens upp- och nedgång genom tjen- 
lig öppning befrämjas. Dessförinnan gälde uti frå
gor om fiskeri och uppdämning en alldeles skild sfer 
af lagstadganden, som egde tillämplighet i alla vatten
drag. Redan Yestgötalagens Mjölnubalkar fordrade 
att qvarn ej fick byggas, så att annans egor, fiskgård 
eller förut tillkommen qvarn derigenom spilldes. Dy
lika påbud förekomma äfven i de öfriga lagarne, och 
Landslagen (33 kap. B.B.) säger i afseende å qvarn: 
”Engin må mölnustadh androm till skada bygga: ey 
”ofvan swå at vatn täpper, swå at thet gånge up 
”å åker eller äng, och ey swå nidhan fore at thet 
”swäfver fore them ofvan ligger.” Uti 2 § 20 kap. 
B.B. 1734 års lag är vidare förbjudet att bygga så, 
att annan ofvan eller nedan deraf mehn h af v er, vid 
äfventyr att anlägningen eljest skall upprifvas. Af det 
anförda må emellertid icke dragas den slutsats, att 
sistnämnda lagstadganden numera vore upphäfda och 
alldeles otillämpliga. Den uti Fisk. St:n påbjudna 
bredden för kungsåder af en tredje- eller sjettedel är 
icke någon absolut, yttersta bestämning, utan endast 
en fordran om det, som alltid och ordinärt bör ega 
rum utan erforderlig pröfning derom, huruvida vat- 
tenafledningen nödvändigt påkallar så stor bredd. 
Men om det i n  c a su  kunde finnas och erfaras, att 
denna bredd ej förmår förekomma uppdämning och 
några anlägningsutslag eller privilegier icke heller 
stå i vägen, så är det klart att den förfördelade kan 
med stöd af 20: 2 B. B. fordra så mycket större bredd 
för öppningen, som kan motsvara ändamålet.

Såsom af det föregående skönjes, hafva lagar- 
ne om kungsåder dock icke kunnat åsyfta mer än



29
att bibehålla vattnet vid dess naturliga höjd samt i 
dess ohemmade, fria lopp. Samma grundtanke lig
ger uti förbudet i 20: 7 B. B. att genom skyrdar och 
renlar draga vattnet och fisket ur dess förra djup 
och läge. Dock voro icke heller vattenafledningarne 
helt och hållet fremmande för den äldre lagstiftnin
gen. Man tänkte väl icke på att genom stora före
tag sänka sjöar och uttorka fugtiga marker, men 
man kunde åtminstone icke undgå att föreskrifva, 
huru vattnet skulle * ifrån odlingsfälten afledas till 
närmaste sjö eller vattendrag. Svealagarne, hvilka 
först egnat åt dessa frågor någon egentlig uppmärk
samhet, hafva derom endast stadgat att, då åkrar 
lågo öfver hvarandra, enhvar borde gräfva ”fori akri 
sina”. Landslagen har deremot till ett lika stadgan
de vidare tillagt: ”Nu lägger man diki genom gärde
”sitt eller ängia, möta annars bya åkra eller ängia, 
”hjordavaller eller annur byamark: Wilia the ey
”watne f o r t l ö p a , som bolstadh ägha, tha gielde them 
”åter, som skadan liuter.” 2‘4) Uti 1734 års lag, 3§ 
6 kap. B.B. är detta sålunda modifieradt och förkla- 
radt, att underbyggarena ej få hindra vattnets aflopp, 
och då ny dikning erfordras för ändamålet, skall do
maren, ifall parterna eljest icke åsämjas, lägga dem 
emellan, såsom nyttigt och nödigt prötvas. Sådan 
pröfning tyckes dock enligt ordalydelsen i denna § 
endast eller åtminstone närmast gälla de fall, då af- 
loppsdiket ledes genom annans äng eller skogsmark, 
emedan all gräfning genom underbyggarens åkergär
de, såsom äfven i motiverna vid förslaget till ny ci-

*4) Jfr. Upl. L. IV  kap. W b .B ., Suderm .L . X II k. B. B.: hini 
w ilia ei watn fran sik ledhå, böthen the sum skadhan w alla; 
Westm, L. X VI k. B. B .; L. L. V II k. B. B.
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villag för Sverige påyrkas, ansets medföra åt honom 
motsvarande nytta. Tidsenligare kunde måhända dock 
vara att i ny lag än ytterligare utsträcka pröfningen 
jemväl till sistnämnda fall, ty-det, som år 1734 kun
nat vara sällsyntare, lärer nu lättare inträffa, att e- 
garen af en sankare mark fordrar aflopp genom en 
annans mellanliggande högre åkervall, och då kunna 
väl den senares nytta och kostnader af gräfningen 
icke alltid anses uppväga hvarandra.

Förenämnda stadganden innebära för öfrigt en 
dubbel utveckling af ämnet. Först var underbygga
ren åtminstone icke uttryckeligen förpligtad att dika 
och afleda vattnet öfver annat än sitt åkerfält, som 
han äfven för egen del borde med diken förse, men 
skyldigheten utsträcktes sedan äfven till hjordavall 
och annan byamark. Derjemte tyckas uttrycken i 
Suderm. lagen: ”leda vattnet ifrån sig”, samt i Lands
lagen: ”fortlöpa vattnet”, häntyda derpå, att under
byggaren icke allenast var pligtig att tillåta afled- 
ningen, utan äfven att verkställa dikningen öfver sin 
mark, då deremot vår nu gällande lag icke. fordrar 
af underbyggaren större aktiv skyldighet, än som 
kan motsvara hans nytta af gräfningen. Säkert är 
det åtminstone, att de äldre lagarne alldeles icke 
satt i fråga någon nödvändighet för öfverbyggaren 
att med sina gräfningsredskap nedstiga på under- 
byggarens grund. Sannolikt voro anspråken på af- 
ledningar under de gamla tiderna så ringa, att den 
sistnämnde, då markens sluttning ej gjorde tillfyl
lest, kunde tillfredsställa dem genom nog obetydlig 
gräfning, ofta äfven nödvändig för hans egna egors 
skyddande mot öfversvämning.25) Ett mera utbil-

,5 ) Uti en år 1751 under Mennanders ins. utg. disputation om



dadt och till låglandet utsträckt jordbruk skulle der- 
efter taga öfver- och underbyggarens gemensamma 
förmåga i anspråk eller till och med göra den otill
räcklig, ty krafterna måste tillväxa och förenas i sam
ma mån, som företagen utbildas. Ytterst linner man 
samhällets alla krafter förenade vid de strömrens
ningar och större vattenafledningsföretag, som en
dast staten förmår leda och påkosta. Men emellan 
dessa ändpunkter finnas äfven vissa mellangrader, 
som på sätt och vis bilda ett slags historiska öf- 
vergångsmomenter till det allmänna strömrensnings- 
väsendet. Sålunda påyrkas det uti 6: 2. B. B. att 
alla i by skola hålla aflopps- och f lo d d ik e n  efter si
na egor. Detta öfverensstämmer i hufvudsaken med 
Landslagens stadganden i VII och XIV kap. B. B. 
och innebär icke heller något annat än att byamän- 
nerna, såsom oondomini, borde samteligen underhålla 
de för dem gemensamt behöfliga afloppsdiken ända 
till byalagets gräns. Särskilt kan det för vårt ända
mål förtjena anmärkas, att det nämnda stadgandet 
om floddiken uti 1731 års lag förut icke ingått i po
sitiv lag annorlunda, än att Abrahamsson uti sin
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” åker- och ängsskötseln i Österbotten” upplyses att näst de 
talrika svederna äfven odlade åkrar funnos derstädes, men 
att de voro ” ovåligt” dikade och oftast helt och hållet sak
nade afloppsdiken, hvarföre vattnet stannade uti åkerdikena, 
tills det genom torka eller utdunstning kunde försvinna. Af 
de ” moss-, vätskachtiga och sanka ängarne” , som utgjorde 
nära hälften af ortens höland, voro endast få genombrutna 
a f afloppsdiken, ” men då är tekn till att naturen dertill lem- 
nat största läglighet.”  —  K. Plak. 12 Maj 1550 (Abrahams
son uppl. af L .L .)  förklarar att med dikning borde skickli
gen så tillg å , ätt de, som hafva egor på sidländt mark, 
skulle först börja att dika, och sedan den ena efter den an
dra, tills de komma öfverst på backen.

/
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edition af Landslagen slutledningsvis på dem tilläm
pat lagens stadganden. _

Men vigtigare är dock den utvidgade tillämp
ningen af dessa grundsatser, som sluteligen förekom
mer uti K. Frdn. 20 Febr. 1764. Der säges att dag
liga erfarenheten utvisar, huru strömmar, åar och 
sjöar årligen, ju längre ju mera igenvallas dels af 
naturlig belägenhet, dels ock af tillflytande flotthol- 
mar, vrakgods och fall af jordvallar, hvaraf uppdäm
ningar förorsakas, äfvensom huruledes vattnet icke 
sällan genom sin tryckning utskär åt sig nya mindre 
fördelaktiga utlopp. Derjemte erinras att de för än
damålet vidtagna särskilda (allmänna strömrensnings-) 
åtgärder såsom partiela icke kunde gagna hela riket 
samt att olägenheten lättast och med minsta kostnad 
kunde hjelpas, ifall strömmarne med enig hand årli
gen upprensades och vid deras naturliga fria aflopp 
bibehölles. På alla dessa skäl föreskrefs, att rikets 
undersåtare skulle vara förbundna att årligen som
martiderna, då vattnet vore som mest utfallet, såväl 
på kronans som på enskilda egor, under vederböran
de kronobetjentes vård och tillsyn, upprensa och vid 
sitt naturliga aflopp vidmakthålla alla större och 
mindre strömfall, bäckar och åar; och skulle det för 
öfrigt tillkomma Kon.* Befallningshafvande att om 
sättet och kostnaden för olika orter emellan inne
vånarena närmare betämja och efter omständighe
terna besörja. Detsamma upprepas derefter i kort
het uti 1766 års Fisk. St. kap. 3 § 9, hvaraf för öf
rigt äfven inhemtas den förklaring, att rensningsskyl- 
digheten åligger efter hvars och ens lott och förmån 
af rensninggp dem, hvilka på stället eller ofvanföre 
i elf eller ström delegande äro. Kr. Koll. Kung. 6 
Apr. 1786 förklarar derutinnan vidare att, som 1764
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års förf. tydligt och klart föreskrifver att alla rikets 
undersåtare böra uti rensningarne deltaga, så kunde 
(den dåvarande jordbrukande) militären derifrån icke 
heller frikallas.

Af det ofvananförda kan ytterst en hufvudsak- 
lig slutsats dragas. Vi hafva funnit att underbyg
gare redan ifrån äldre tider varit pligtiga ätt tillåta 
eller till och med att underhjelpa vattenafledningar 
ifrån öfverbyggares odlingsfält till närmaste vatten
yta. Lagstifningen har då icke heller kunnat nå en 
harmonisk och förnuftig fulländning, förrän det der- 
jemte blifvit lagligen möjligt att på biiliga vilkor 
kunna förpligta strömfallsegare och andr# underbyg
gare att tillåta sådana vattenafledningar, som genom 
strömrensningsverket utföras i stort och till gagn för 
hela menigheters odlingsföretag. Grundtanken är i 
hvardera fallet densamma; den har blott i förhållan
de till odlingens framsteg samt odlarenas ökade kraf
ter och insigter uti det senare vunnit en vidsträck
tare och innehållsrikare tillvaro. Om det är rätt att 
få uttorka fälten, såvidt vattenliojden i närmaste sjö 
eller ström det tillåter, så är det äfven rätt att i yt
tersta fall få göra det, så mycket som vattenhöjden 
i oceanen kan göra det möjligt.

För de nyare expropriatoriska bud i vår lag
stiftning, som underlätta allt sådant, hafva vi förut 
beträffande vattenvägars öppnande funnit ett direk
tare äldre stöd uti 25 kap. 1 § B.B. Om vi i afse- 
ende å vattenafledningarne icke kunna uppvisa ett 
dylikt, så är lagstifningens nyare utveckling på an
förda skäl derutinnan icke mindre följdriktig och 
nödvändig. Såsom ett bevis, huru man äfven annor
städes för lika ändamål satt band på den enskil
da eganderätten må blott omnämnas en fransk lag

3
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angående uttorkning af kärr, dat. den 16 Sept. 1807. 
Egaren af ett sådant, som icke sjelf vill inom antag
lig tid uppodla eller uttorka detsamma, är enligt 
denna lag pligtig att upplåta odlingen deraf åt sta
ten eller andra. Det högre värde, som marken ge
nom odlingen kan vinna, borde genom värderingar 
bestämmas och efter gifna grunder fördelas mellan 
odlaren och jordegaren, hvilka derföre egde antingen 
skifta den odlade jorden eller utlösa hvarandra med 
penningar. Detta är i sanning vida mer än expro
priation i vanlig mening, hvarom på detta ställe dock 
icke vidare bör ordas.

Här må det deremot tilläggas att K. Frdn. 25 
Nov. 1740 sökt uppmuntra enskilta företag för kärr
odling derigenom, att den utlofvat ständig skatte
frihet för uppodlade oländiga mossor och kärr, så
vida deras uppbrukande fordrar större möda och 
kostnad. Detta stadgande, som ännu qvarstår i vår 
lagstiftning, har bland annat möjligen ock i någon 
mån kunnat bidraga till den uttappning af Sarvinge 
sjö i Ilomatz socken, som bonden Lars Knuutinen uti 
våra häfder uppgifves hafva företagit år 1743, och 
hvarföre han af rikets ständer belönades med 3000 
daler kopp.mynt utom eganderätten till den vunna 
tillandningen.26)

Fremmande för vårt ämne är det icke heller 
att omorda de försigtighetsmått, som genom 1766 
års Fisk. St. och till en del redan genom 20: 6 B.B. 
blifvit för vattenledernas öppethållande föreskrifna 
att iakttagas vid allt enskilt bruk och nytjande af

a i) Se Rein, anf. Stat. I: 39. Att här redogöra för flere andra 
uppmuntringar, såsom genom lån för kärr- och mossodlingar 
tillhör ej afkandlingens ändamål.
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ström- och vattendrag. Dit hör skyldigheten att vid 
ansvar tillse, det icke något, som förorsakar däm- 
ning och uppgrundning, såsom sågspån, stockar, katse-, 
lax- eller pategårdar, blifva i vattnet eller vid elfs- 
bräddarne så nära liggande, att de med vårfloden 
kunna bortflyta. Likaledes är det föreskrifvet, att 
pålningar för utställda fiskebragder skola borttagas, 
sågverkskistor vara behörigen försedda för sågspå
nens afstängande från strömmen, lutande och kull- 
fallna träd vid strömbräddarne afhuggas och bort
tagas, samt att rissegel och dylikt icke få i vattnet 
utkastas eller nedsänkas. Af stadgandet i 15:e § af 
Landshöfd. Instr. 4 Nov. 1734 följer äfven att gre
nar och qvistar, hvarmed vintervägar öfver sjöar och 
vattendrag blifvit utstakade, skola på tjenlig tid före 
islossningen borttagas.

Med det föregående, liksom med vårt ämne i 
dess helhet, sammanhänger äfven frågan om legiti
mation för anlägning af vattenverk. Vi hafva redan 
sett, att en sådan fordras icke allenast af vår nu 
gällande lag, utan äfven af flere utlänska lagstiftnin
gar. För de äldre af våra lagar var den deremot 
okänd. Såsom ofvan är nämndt, borde qvarnbyggare 
vid äfventyr att mista sin anlägning sjelf tillse, att 
han derigenom icke skadade öfver- eller underbyg
gare.27) Den första åtgärden för ändring deri skedde

* 7j Vattenmjölqvarnar funnos i södra Europa redan under de 
första seklerna af den kristliga tideräkningen. 1 norden voro 
de under det tolfte väl bekanta. Jfr utlänska orden: meule, 
niola, Miihle med svenska och finska orden: mölnu, uiyulnu, 
m ylly. Konsten att bygga väderqvarnar infördes till Europa 
ifrån Orienten under korstågen, och.derefter finnas de om
talade uti Sveriges yngre Landskapslagar; hvarom allt se 
bland annat Rabenius, Disp. om sädesqvarnar, Upsala 1806 
och Dictionn. de l ’econ polit. art. eau.
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genom Wexiö stadgan, den andra, af år 1414 § 9, 
som utdömde alla foteqvarnar, hvilka ej voro gamla 
qvarnstäder och blifvit lagligen skattlagda, ' enär in
gen enligt lag finge bygga ny bygning gamla odal- 
verk till skada och förfång. Jemlikt Kalmare-Recess 
1474 § 9 borde sådant tillämpas på qvarnär, som 
mala annan än egarens egen mäld. Härvid bör e- 
mellertid märkas, att den åberopade lagen (Landsl. 
33 och 34 kap. B. B.) icke afsett någon annan skada 
för gamla verk än sådan, som kunde ega rum mel
lan öfver- och underbyggare. Möjligen hade den 
för gamla qvarnegare gynsammare tolkning ett sär
skilt motiv, som stod i sammanhang med finans
väsendet. Sådant vederlägges icke heller af Kal
mare-Recess, den andra, af år 1483 § 12, som yt
terligare ser odalqvarnarne till godo och förklarar 
att, då de i anseende till läge icke kunde hindras 
eller skadas, nya qvarnar finge bibehållas, om de 
kunde gå att gifva derutaf till kronan eller jordega- 
ren halfvan tull. Sedan Nyköpings Recess af 1537 
sliiteligen bestämt 40 markers bot för enhvar, som 
förrättade mäld på nybygda sqvalteqvarnar, upprepas 
allt sådant uti Huses. Ordn. 1590 § 31.

Men andra omständigheter skulle tillstöta och 
än mera afleda lagstiftningen ifrån att vid qvarn- 
anlägningar afse uppdämning och rättigheterna till 
strömfallets begagnande. En föregående legitima
tion påbjöds för helt andra ändamål. Man glömde 
icke heller nu, under en tid då privilegierna spelade 
en så stor rol, de gamla qvarnegarenas nog öfver- 
drifna företräden, men en annan omständighet skulle 
dock blifva ännu mera vigtig. Sedan ständerna vid 
1625 års riksdag åtagit sig såsom bevillning en ”liidelig 
tull” af all säd, som till qvarn föras plägar, har Qvarnt.
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Ordn. 22 Dec. 1627 för uppbördens kontrollerande 
bland annat förbjudit allt bruk af handqvarnar uti 
cnskilta hus. Uti 1625 års riksdagsbeslut hade man 
derjemté upprepat befallningen att undanskaffa obe
höriga qvarnar, hvilkas mäld naturligtvis var svårare 
att kontrollera, och livartill numera räknades icke 
allenast backe-, utan äfven väderqvarnar. Mäid- 
skatten blef väl kort derefter förvandlad till en mera 
kontrollbar personel skatt, men den engång stad- 
fästade grundsatsen beträffande qvarnarne öfvergafs 
ej, och maktlösheten af de gifna förbuden ledde snart 
till en ny utväg, sanktionerad uti Riksd. Besl. 1638 
§ 9, som för undvikande af oändliga rättegångar och 
missförstånd fordrar att inga nya qvarnar vidare 
skulle byggas, med mindre sådant först anmältes på 
tinget samt Häradshöfdingen med nämnden besett 
lägenheten och funnit den värd och fullgill att bygga 
qvarn å. Sedan Res. Ad. Besv. 1682 § 4 »ytterligare 
erinrat att den föreskrifna undersökningen blifvit be
träffande väderqvarnar af vederbörande emot lag och 
stadgar uraktlåten, hafva dessa föreskrifter äfven in
gått uti 1734 års lag, 20: 4 B.B.28) Uti sistnämn
da lagrum utsträckes undersökningen derjemte till 
sågar, hvilket hade afseende på skogarnes bevaran
de, och hvarom Sk. Ordn. 12 Dec. 1734 §§ 21 och 
22, efter det man redan på 1723 års riksdag.funnit 
nödvändigheten deraf, föreskrifvit omständligare de-

28) Riksd. Besk 22 Mars 1647 § 5 erinrar om någon konside- 
ration vid sqvaltornas upprifvande, och Res. Alim. Besv. 22 
Dec. 1697 § 9 medger att aflägsnare dylika» som ej skada 
odalqvarnarne, finge bibehållas. Man klagade att veder
börande ej gjorde sin tjenst, och ifall de gjorde den, god
kände man det ej.
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täljer:29 ) Beträffande bruksanlägningar, så har Jern- 
bergsl. Ordn. 6 Juli 1649 redan fordrat, att ham
rar och masugnar ej finge de gamla verken förnär 
och till hinder uppbyggas utan Bergskollegii före
gående ransakning och meddelta tillståndsbref, hvil- 
ket sedermera äfven upprepas uti K. Br. till Bergs
koll. 21 Dec. 1682, med derjemte fästadt afseende 
på bergshandteringens framtida bestånd och skogar- 
nes utödande. Denna näringsgren var det ock, som 
först och närmast skulle göra lagstiftaren uppmärksam 
om att vid de föreskrifna synerna fästa ett närmare af
seende på frågorna angående uppdämning och vattnets 
begagnande. De stora bruksanlägningarne hade mer 
än andra verk åstadkommit skador af uppdämning, 
och sedan de engång tillkommit voro olägenheterna i 
anseende till verkens större dyrbarhet för både det all
männa och den enskilda egaren kinkigare attafhjelpa. 
I anledning af uppväckta klagomål stadgades derföre 
uti Res. Allm. Besv. 1 Aug. 1727 § 38 att vid den 
föregående bergssynen, som skulle legitimera anläg- 
ningen, äfven borde tillses, att ingen genom bygna- 
derna må på något öätt förfördelas medelst uppdäm
ning på åker, äng, mark och skog.

Innan vi efter allt detta gå att betrakta den 
senaste legislativa utbildningen af strömrensnings- 
väsendet, böra vi först framställa, huru den tidi
gare och ännu alldeles icke eller åtminstone ofull-

* ’ ) Jfr. Res. Allm. Besv. 29 Nov. 1756 § 34 och K. Br. 11 Maj 
1786.
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*

ständigt genom lag organiserade administrationen be
handlat dessa frågor och genom den praktiska erfa
renheten kommit att utbilda och framkalla en regle
rad lagstiftning i ämnet. Politiska och kommersiela 
orsaker hade redan tidigt hos den svenska för
valtningen väckt bemödanden att genom konst ut
vidga de fördelar, som landets vidsträckta vatten
systemer erbjödo. Om man förbiser den högst tvif- 
velaktiga och osannolika uppgiften att Olof den He
lige, instängd uti Mälarn och bevakad vid norrström
men i Stockholm af Olof Skötkonung, skulle genom 
gräfning af Söderströmmen banat åt sig och sin flotta 
en utväg till Östersjön,30) så är Engelbrecht Engel- 
brechtsson den förste, som år 1435 försökt kanal- 
gräfning i Sverige på den likväl först år 1819 full
ändade Södertelgelinien. Rimkrönikan säger derom: 

Medan the herre den dagtingan hafva,
Begynte Engelbrieht i Telge grafva;
Han mente göra en graf swa djup,
At man skulle fara med skipp therut;
Thet kunde tha engin gang hafva,
Ok engin kunde swa djupt grafva.

Under stridigheterna med konung Erik af Pom
mern hade Engelbrecht samma tid såväl belägrat Stock
holm och andra städer, som ock eljest sammanhållit 
en större krigshär för att bevaka sitt partis intres
sen, och det är möjligt att han låtit utföra nämnda 
gräfning för att använda den stående hären för nyt
tig verksamhet. Häfdatecknaren i rimkrönikan tyc
kes hafva betviflat möjligheten af all framgång för 
ett så djerft företag; han tänkte och hade på sin tid

30) Lagerbring, Sv. Rik. Hist. I Del. 5 kap. 41 §,
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skäl och rätt att tänka på samma sätt som Romarne, 
hvilka hade utfört så många jätteverk, men likväl 
icke förmådde tillvägabringa genomgräfningen af nä-, 
set vid Korinth, och hvilkas språk derföre, såsom 
vi funnit, gjort is t h m u m  f o d e r  q liktydigt med det 
omöjliga. Törhända stödde Engelbrecht sitt bättre 
hopp ej blott på sin sega kraft, utan äfven på Hol
lands exempel och föredöme, som icke kunde vara 
för honom obekant, ty redan tidigt hade Svenskarne 
genom sin handel och sjöfart kommit i beröring med 
detta land. Krigsförhållanden och sedermera han
delsintressen gjorde att man ville förbigå Hanseför- 
bundets städer. Sålunda finner man bl. a. att Erik 
af Pommern, som i anledning af stridigheter om 
Schleswig stod i fiendtligt förhållande till dessa stä
der, uti ett K. Br. af år 1426 tillåtit fem eller sex 
svenska skepp att utsegla till Flandern efter salt 
och vin, men förmenat dem att segla på någon ort 
inom Östersjön.31)

En genare farled från Stockholm söderut hade 
kunnat blifva frukten af Engelbrechts företag, som 
för öfrigt äfven derutinnan egde likhet med de Ne
derländska, af hvilka ganska många hade till be
stämmelse att öfver de vid flodmynningarne utskju
tande bankar och uddar bereda kortare segelleder 
till hafvet. Om vidsträcktare planer vittna deremot 
de gräfningar, som Erik Thureson Bjelke någon tid 
derefter låtit verkställa vid Saimen. Han var höfdings- 
man på Wiborg och Nyslott emellan åren 1499—15.10 
och lät försöka en gräfning, så a t t  th e n  s to re  S a u la x  

s iö n  b en em d  E n o  s k u l le  lö p e  ig e n o m  L a p u e s i  s o k e n  

o ch  t i l l  W i i b o r g , h o n n  b e g y n n a s  w e d  l a u r i  s a la , t h e r
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31) Lagerbring anf. arb, IV , 5: 19 och Bil. N:o 2.
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i f r å  t i l l  to c k o  m o l le  (myllyt, qvarnar; nu Mustola 
qvarnar), hvarefter gräfningen vidare skulle fortsättas 
öfver en mossa till Soskojoki. Denna gräfning är 
otvifvelaktigt densamma, som intill våra dagar varit 
igenkännelig och genom traditionen burit namn af 
m a n h a  k a iv a n t o ;  och ehuru höfdingsmannen på Nyslott 
Gustaf Fincke, som uti en ”undersökning” om ränte- 
persedlarne i Nyslotts län af år 1555 omtalar försö
ket, betviilat möjligheten af dess utförande i anseende 
till den stora höjd och de många bergklippor, som 
äro belägna emellan sjön och to c k o  m o l le , så har lik
väl denna, sedermera af Pontus de la Gardie jemväl 
öfvergifna gräfningslinie blifvit för den kanalbygnad, 
som nu pågår, ånyo adopterad såsom den lättaste 
och säkraste.32) Minnesvården af Bjelkes arbete har 
sannolikt redan spårlöst försvunnit uti den nya an- 
lägningen, men hans idé har segrat, om ock nordens 
kalla himmel och fattiga jord icke tillåtit det att ske 
förr än efter en mogningstid, som varat i tre och ett 
halft århundraden.

Fincke, som blott i förbigående beskrifvit nämn
da försök, har icke uppgifvit någon förmodad an
ledning till gräfningen; men om man besinnar ställ
ningar och förhållanden under denna tid, så torde 
man lätt kunna leda sig dertill. Finlands häfder 
ådagalägga att en icke obetydlig handelsrörelse ifrån 
urgamla tider egt rum emellan Finland samt Ryss
land och Orienten och bedrifvits öfver och på de 
vidsträckta vattendragen i Savolaks. Ett sträfvande 
att genom kanalgräfning förmå denna handel att gå
öfver Wiborg kunde så mycket mindre vara frem- 
—

32) Arvidsson, Handl. till uppl. af Finl. Häfder, III: 277 ocli 
Lagus, afh. i Finl. Allm . Tidn. 1853, n:ro 116 ff.
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mande för Bjelkes samtid, då handelstädernas väl
stånd och exempel lemnade tillräckliga bevis om för- 
delarne af all transitohandel. Man sökte dessutom i 
allt värna och befästa sig emot dessa städers öfver- 
rnakt, och Gustaf I dref sitt nit för Helsingfors till 
och med så långt, att han ville dit afleda den öfver 
Reval förut drifna Ryska och Hollänska handeln. 
Härtill kommer ännu ett vigtigt skäl. Nyslotts fäst
ningsverk hade blifvit fulländadt redan på 1470 talet, 
och ifall en lättare kommunikation kunde öppnas der- 
ifrån tiJl Wiborg, så kunde icke allenast handeln 
mellan och öfver dessa befastade punkter bidraga 
till deras förkofran och förmåga att såsom säkra 
gränsbevakningsplatser emotstå fiendernas under den
na tid så vilda ströfverier, utan sjelfva handeln skulle 
derigenom äfven vara bättre tryggad, än om den
samma bedrefs öfver en obevakad fiendtlig gräns.

Men ännu vidsträcktare planer för transitohan
del och kanalgräfning begynte man att bearbeta i 
Sverige, om de ock för bristande tillgånger och bri
stande insigter i kanal- och slussbygnadskonsten icke 
kunde bringas i verkställighet, lika litet som de vid 
Saimen påtänkta. Biskop Brask i Linköping hade 
uti Södertelje år 1516 af folkets samlade represen
tanter begärt och erhållit tillstånd att emellan Wet- 
tern och Östersjön öppna en kanal samt för detta 
ändamål j em väl påbegynt gräfningar vid Roxen och 
Norsholm. Uti ett år 1526 dateradt bref fäster han 
stort hopp vid Lödesjö”, som samma år af Gustaf I 
erhållit dess privilegier (sedermera Götheborg); och 
”är”, tillägger han, ”ingen del, der vi bättre kunna 
”möta de Lybska med. Gud gifve de voro så be
fäste att de kunde försvara sig för en skalke hop. 
”Sker det så, då skall vara vårt fulla råd, att upp



”skall skäras emellan Wätter och Wänner for forlon 
”och köpmansgods skull, sedan blifver Sverige väl 
”vid makt näst Guds hjelp, så att Öresund och Wän- 
”diska städer kunna oss icke tränga.”33) Samma 
plan hyllades äfven af Erik XIV, ty sedan han blif- 
vit Reval öfvermäktigt, och staden yttrat farhåga 
att Danskarne ville tillstänga sundet och förhindra 
staden en ”Westwersk” iseglation, tröstade konungen 
Re valsboerna dermed, att han ville upprätta en både 
för dem och svenskarne nyttig handel mellan Stock
holm, Arboga, Örebro och Elfsborg, hvarigenom de 
kunde med mindre fara och kostnad och utan att 
göra den långa omvägen kring Sverige bekomma salt 
och annat gods ifrån Westwart.34) Erkännas bör 
att denna plan väl derutinnan var riktig, att osäker
het och krigstillstånd kunde i nödfall tvinga handeln 
att gå öfver Sverige, men utan sådana yttre omstän
digheter s&ulle den föreslagna kanallinien i afseen- 
de å transitohandel nära nog sakna all betydelse. 
Sedermera har ock Grefve Plåten och flere med ho
nom påyrkat att Göthakanal för kanalliniens längd, 
det trånga utrymmet för rörelserna, omöjligheten att 
kunna bygga och sköta en kanalled af större dimen
sioner m. m. icke förmådde befrämja någon anmärk-

aa) Linköpings Bibi. Handl. I: 191; Biograf. Lexik. öfv. namn- 
kunn. Svenska män (Brask); Beskrifn. till kartan ofver segell. 
fr. Stockh. genom Göthak. t. Götheborg, Stockholm 1838. 
Sveriges beroende af Lybeck härrörde af en stor skuld och 
ökades genom ett på riksdagen i Strengnäs med Lybeckarne 
ingånget fördrag, som med monopolisk rätt och tullfrihet 
öfverlät åt dem Sveriges in- och utrikes handel. Brask hade 
strängt klandrat ett sådant nesligt fördrag och fordrat att 
man först hade bordt öfverse gamla traktater med Holland 
och England.

*♦ ) T e g e l, Erik XIV:s Hlst. pag. 11.
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nings värdare transitohandel öfver Sverige, jemte det 
han i ofrigt visat dejomätligâ fördelar, som landets 
egen varuomsättning derigenom skulle vinna.

Emellertid fortforo spekulationerna om transito
handel att vid alla kanalgräfningar vara öfvervägande 
och blefvo det isynnerhet under Karl IX, då den 
gryende ifvern för handelskompanier och det mer
kantila systemets teorier u tk e  heller kunde annat 
än uppbära sådana spekulationer. Dessförinnan hade 
Johans III:s. åtgärder i afseende å det svenska ka
nalverket inskränkt sig dertill, att han på 1580-talet 
utfärdade särskilda befallningar till Landshöfdingen 
i Östergötland att vid Norsholm ombesörja gräfnin- 
gar för en båtleds inrättande; och beträffande Fin
land, har han icke allenast uti ett den 6 Nov. 1584 
dateradt bref till Fogden i Österbotten Mickel Pålsson 
Munck till Fulkila infordrat upplysningar om vatten
dragen i denna provins, utan påtagligen äfven genom 
Pontus de la Gardiey som under åren 1580 och 1581 
vistats i östra Finland, låtit återupptaga planen att 
förena Saimen med hafvet och derföre anställa gräf̂  
ningar, icke på den redan af Fincke förkastade äldre 
linien, utan vid den ännu befinteliga, så kallade u u s i  

eller P o n t u k s e n  k a iv a n t o , belägen en verst mot öster 
ifrån W a n J ia  k a iv a n to  eller den nuvarande kanalen.35)

För att erfara Karl IX:s planer uti ifrågava
rande afseende, torde det lända till någon upplys
ning i saken att besinna, det han i sammanhang med 
anlägningsprivilegierna för det nya Götheborg den 
8 Sept. 1607 konstituerat derstädes ett handelskom
pani, som skulle ega byråer för deltagares anteckning 
uti Götheborg, Stockholm'neh R e v a l, samt förnäm-

3*) Lagus anf. afh. i Finl, Alim Tidn. 1853.
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ligast vara berättigad till sjöfart och handel påMosk- 
wa och Persien. Ett kompani, etableradt på Sveri
ges vestra kust för en sådan handel, förutsätter, så
som det tyckes oss, några särskilda planer och san
nolikt den redan snart hundraåriga, att leda den 
svenska handeln kanalväg öfver landet. Karl IX:s om
sorger för särskilta kanalarbeten bestyrka sådant,36) 
och ifall vi draga ut den kommunikationslinie, som 
konungen möjligen öfver Wennern, Hjelmarn och 
Mälarn åsyftat att draga mellan Götheborg och Stock
holm, så möter oss Wiborg. För att göra denna 
stad till en solidare och varurikare mellanplats, tyckes 
det hafva legat uti hans plan att förstärka handeln 
derstädes med Saimaorternas tillgånger, emedan han 
samtidigt med sina svenska företag lät, sannolikt vid 
Pontuksen kaivanto, fortsätta den der förut af de la 
Gardie började gräfningen. Tre särskilda K. Br. af 
den 6 Juni 1607 och den 22 Juli 1608 bära vittne 
om den ifver, hvarmed konungen påskyndade det då 
förhandenvarande arbetet. För att erhålla tillräcklig 
arbetsstyrka för ändamålet, förordnade han till och 
med att ”hvarje tre bönder, såväl förländt som oför- 
”ländt, chrone, skatte eller frälse’5 uti Nyslotts och 
Wiborgs län, skulle vara förpligtade att hålla en man 
vid arbetet, tills detsamma kunde blifva fulländadt.

36) K arl IX var det, som öppnade Karlsgraf förbi vattenfallen 
öfverst vid Göthaelf. Enl. ett hans bref af den 19 Juli 1610 
var den graf mellan Hjelmarn och M älarn, som han ansett 
nyttig, genom allmogen med knecktarnes tillhjelp till stor 
del färdig; Geijer, Sv. Folk. Hist. III: 72. —  Om den Öre- 
sundska tullen, huru den blifvit stegrad under slutet af 16:e 
och början af 17:e seklerna, och huru derigenom framkal
lats motvägande förbund emellan Sverige och andra nordi
ska makter, se bl. a. Wheaton anf. arb. I; 209.
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Samtidigt dermed eller omkring 1606 hade Jakob 
Pontusson de la Gardie, som förut hade varit uti 
Nederländsk tjenst och vid nyssnämnda tid var Ge
neral-Löjtnant öfver arméen i Finland, utfört gräf- 
ningen af en 800 alnar lång och 8 alnar bred kanal 
emellan Nuorajärvi och Kuksenvaara sjöar i Ilomants 
socken.3 7)

Gustaf II Adolfs krigiska omsorger hade väl 
icke så uteslutande sysselsatt honom, att han icke 
hade tid öfrig att ifrån sitt läger i Tyskland med
dela föreskrifter om fortsättningen af Hjelmare-ka- 
nal- och slussbygnader, de första af detta slag uti 
Sverige,38) men för Finland, likasom ock i öfrigt 
lör Sverige, blef denna tid ända till förmyndare
regeringen under Kristina utan betydelse uti ifråga
varande afseende. Då Pehr Brahe .år 1637 blifvit 
utnämnd till General-Guvernör härstädes, randades 
för landet i många afseenden en ny bättre tid, men 
för att beträffande kanalverket kunna framte åtmin
stone sannolikheten af något faktiskt resultat och 
icke ensamt några förslag, som häfderna omförmäla, 
böra vi först beröra ett särskilt historiskt förhållande. 
Under slutet af 1500talet eller, såsom det äfven upp- 
gifves, år 1604 3 9) hade en häftig skogseld förtärt

3 7) Brefven finnas aftry ckta i *anf. afh. i Finl. Alina. Tidn.

38) Oxenstjerna yttrade uti betänkande från Frankfurt a. M. 1633: 
Det dependerar stor nytta för riket att de navigabla sjöarne 
conjungeras medelst slussar med Östersjön, så att man ur 
Hjelmarn kunde komma till Stockholm, ur Wettern till N orr
köping, ur Wennern till Götheborg, ur Siljan till Koppar
berget; Geijer, anf. arb. I l l :  72.

3*) De Tavastia, akad. afh. under Hassels ins. a fL im n ell, Åbo 
1748, II: 33. —  En lika tilldragelse inträffade den 21 Maj 
1818, då Suvando sjö banade sig utlopp till Ladoga öfycr
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jordskorpan på en mossbevuxen sank mark invid 
Ihari by i Kangasala socken, och den öfverliggande 
Längelmävesi sjön, som förut uttömt sig genom Sarsa 
fors i Roine, banade sig utan något tillgörande ett 
nytt utlopp till Pelkäne sjö, hvaraf följden blef att 
Sarsa fors förtorkade och att öfverbyggarena genom 
vattensänkningen, som uppgifves till 2 eller 3 fam
nar, erhöllo betydliga tillandningar. Men genom upp- 
grundning, utfallets trångare bädd och fördämningar 
af qvarnanlägningar hade dessa fördelar sedermera 
till betydlig del gått förlorade, och de lagländta til- 
landningarne ofta varit underkastade stora skador 
af öfversvämning.40) Dessa skador jemte minnet af 
de vunna fördelarne kunde icke undgå att lättare än 
eljest framkalla förslag om att förmedelst en genom- 
gräfning af Kangasala ås, som med en bredd af nå
gra tusen alnar, der en kanal numera är anbragt, 
åtskiljer de öfverliggande vattnen från Roine, åter
ställa den förra vattenförbindelsen. Då man sålunda 
finner Prosten uti Orihvesi Lencqvist uti ett år 1781

ett näs, hvarest någon gräfning förut hade blifvit verkställd, 
med sådan påföljd att sjöytan sänktes ända till fyra famnar; 
Knorring, Gamla Finland, Åbo 1833 pag. 15.

40) Unders, om orsakerna till flodvattn. öfversv. i Finland, Disp. 
under Gadd af Kekonius, Åbo 1786. —  Emellan Längelmä
vesi och den ofvanföre belägna W esijärvi sjön utgör vatten- 
höjdskilnaden, som ursprungligen torde hafva varit ingen, 
enligt afvägning nu knappa femton fot, och då denna skilnad 
blifvit ökad med sex fot genom den senast skedda gräfningen 
af Kaivanto kanal, samt då intet berättigar aft antaga nå
gon förändring af den öfra sjöns yta, så återstår för den ti
digare fällnirgen dock ieke mer än nio fot eller en och en 
h a lf famnar. Skilnaden emellan denna höjd och de npp- 
gifna två eller tre famnarne kan väl ej ensamt bero af de 
anmärkta uppgrundningarne och fördämningarne.
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till Professor Gadd afgifvet svar angående Tavast- 
länska vattensystemet uppgifva ej mindre att nämn
da öfverbyggare genom processer och eljest visat 
sig mycket nitiska for vattnets fällning, än att på 
förenämnda stälk ”vid Kaivana”, rätteligen Kaivanto 
(n. gng Kaivanta), en gräfning jemväl synes hafva blif- 
vit påbörjad, ehuru man icke visste af hvem;41) så 
kan man så mycket mindre tvifla att en sådan gräf
ning verkeligen skett, då det uppgifna och för kanal- 
gräfningarne vid Saimen och Rikala jemväl begagnade 
namnet Kaivanto än vidare bestyrker sådant.42) Be
träffande tiden för gräfningen, så torde det vara 
klart, att densamma icke kunnat ske efter KarlXILs 
krig, såväl derföre att företaget i sådant fall icke 
knnnat vara så obekant för Lencqvist, som varit i 
orten hemmastadd, som ock emedan man efter denna 
tid ganska noga kan följa alla kanalarbeten i spåren. 
Under den föregående tiden deremot finner man väl, 
att Karl XI vidtagit några åtgärder för Hjelmare- 
kanalverkets förbättrande, men i öfrigt upptäckas 
inga mera nitiska sträfvanden uti ifrågavarande af- 
seende senare än under förmyndareregeringens och 
Pehr Brahes tider.

Uti den relation, som Brahe, efter att hafva 
genomrest Finland, år 1638 afgaf till regeringen om 
dess tillstånd, säger han bland annat sig hafva be
sökt den påbegynta grafven vid L a p p e s t r a n d h  och

41) Åbo Tidn. 1784 N:o 20.
42) Ett Kaivanto fanns äfren vid W arkaus öfver ett 360 steg 

bredt riäs, törhända på saruma ställe, hvarest lianalen nu är 
anlagd. Gräfningen tyckes likväl endast hafva åsyftat en 
planering af marken, som gjorde det lättare att på kaflar 
öfver näset fortskaffa toma båtar. Se Schultén, anf. tal vid 
Sv. Vet. Ak., 1802.
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funnit görligt att med ringa kostnad och utån fara 
för öfverflödande vatten göra densamma navigabel 
till Wiborg, jemte det han i öfrigt förklarat sig för 
den omöjliga åsigten attWuoksen troligen ock vore 
tillkommen genom konst. Om detta förslag, som vitt-1 
nar om en uti hithörande afseende ännu oprötvad 
och för lätta förhoppningar tillgänglig barnatidsålder* 
innehåller Riksrådets protokoll för den 11 Oktober 
1638 likväl endast sådant godkännande* att det väl 
kunde vara godt att W o x e n  transfererades till Wi* 
borg* allenast det bäst kunde ställas i verket förmê  
delst någon god slussebyggare.43) Men till svar på 
andra förslag, som samtidigt lära hafva inkommit* 
har deremot Förmyndareregeringen, nytjande Oxen- 
stjernas ofvananförda ord och talesätt angående det 
svenska kanalverket* uti skrifvelse till Brahe af den 
18 Oktober samma år yttrat; ”såsom en stor nytta 
”för riket deruthaff skulle dependera, der Peijen, 
”Lappis ooh andra af dhe förnämbsta sjöar i Finland 
”kunde effter edert förslagh conjungeras sigh emel
lan* ty derigenom landet och s t ä d e r n a  kunde popu-̂  
”lerade bliffva; så see wii inthet bättre, utan att ju 
”förr kunde skee, ju heller gjordes dhermedh begyn
nelse”* 44) Af samma svar inhemtas derjemte att 
regeringen funnit nyttigt att vid Tavastehus formera 
en fläck eller liten stad för det myckna landsköpets 
afböjande* Då Brahe mot slutet af sin senare vi
stelse i Finland år 1650 också verkeligen grundlagt 
samma stad* så är det mycket sannolikt att han i 
sammanhang dermed, för att efter regeringens plan

43) 11 and l. rörande Skand. Hist. 31? 438 och a«f. afh. i Finl.
Allm . Tidn. 1853.

**) Åbo Tidn, 1782 N:o 2 ff.

4
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få staden populerad, fogat någon anstalt om dett 
förenämnda gräfningen i Kangasala, hvarigenom sjö
kommunikationen från Tavastehus, som öfver sjöar 
och farbara strömmar naturligen sträcker sig till 
Roines stränder, ytterligare skulle kunnat förlängas 
öfver en vidsträckt vattenyta* Gräfningen, som skulle 
tillvägabringa genomskärning af en ganska hög ås
kam, kan för öfrigt icke heller rimligen tillskrifvas 
något privat företag; och att Pehr Brahe, som i 
egenskap af regeringsmedlem år 1642 undertecknat 
slusstaxan för den samma år fulländade slussen vid lilla 
Edet på Göthaelflinien, icke heller velat lemna det 
af honom så nitiskt vårdade Finland vid blotta för
slag, tyckes ock vara nog uppenbart*

Det sjuttonde seklet hade emellertid förgått u- 
tan att Finland ännu hade dragit någon reel fördel 
af allt det nämnda kanaliseringsnitet. Det aderton- 
de randades i blod, som ensamt förmådde gifva nå
gon färg åt landets bleka elände, men äfven denna 
både för Sverige och Finland så bedrofliga tid skulle 
icke blifva fremmande för kanalföretag* Frankrike 
hade mot slutet af det förflutna århundradet eller år 
1692 fulländat canal d’Orleans utom den redan förut 
färdiga, vidtbekanta canal du Midi* Yi lemna derhän, 
huru mycket dessa exempel kunnat inverka på Sveri
ges förhållanden* Det vissa är att man tillgrep sina 
egna, om ock ringhaltigare föredömen, ty sedan Bi
skop Erik Benzelius d* y. hade uti Linköpings bi
bliotek upptäckt Brasks förenämnda bref af år 1526, 
och den namnkunnige Svedenborg år 1716 hade upp
tett detsamma för Karl XII, fann kanalverket uti 
konungen en gynnare, och den nitiske Polhem lof- 
vade det omöjliga, att inom fem år hafva fulländat 
kanallinien emellan Götheborg och Östersjön. Han
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hade likväl endäst hunnit vid Trollhättan påbörja 
sitt arbete, då konungens död afskar hans vidare 
bemödanden.

Uti det genom kriget ödelagda Finland hade 
man organiserat särskilda kommissioner, hvilka un
der åren 1725—1727 verkställde sina undersökningar 
uti flere delar och trakter af landet samt hade till 
bestämmelse att upphjelpa dess förfallna näringar och 
rätta allt obestånd. Att strömrensnings- och kanal
väsendet i någon mån äfven varit föremål för deras 
omtanke tillätes man att sluta deraf* att särskilda 
undersökningar blifvit genom regeringens försorg för
rättade under året 1726, för att utröna möjligheten 
af nödiga vattenledérs öppnande, företrädesvis emel
lan Päijäne och Björneborg, hvaröfver jemväl sedan 
(1733) kartor, som dock ej grundade sig på ordentliga 
äfvägningar, blifvit till Kammar-Kollegium afgifna 45).

Emellertid hvilade dock såväl i Sverige som Fin
land alla vidare planer för kanaler och strömrensningar 
intill 1731 års riksdag* då Majestätet jemh Res. på 
Ad. Besv. § 3 förklarade sig med nöje hafva uppta
git den föreställning, att vissa floder och strömmar 
måtte göras navigabla, samt lofvade åt hugade per-

4 ) Om nya navig. leder och köpingar i Finland, disp. und. 
Gadd af Brander, Åbo 1785, och Faggot, Presidiital vid 
Sv. Vet. Ak. om svenska Landtmäteriet och Geografin, h å l
let den 25 Juli 1747. —  Uti geogr. stat. lexik. öfver Finl. 
af W eckström, 1852, I: 42, omnämnes, sannolikt på grund 
af någon tradition i orten, att Czar Peter gräft en kanal 
öfver näset mellan Lemland och Jumala på Åland. Radloff 
(Beskr. öfver Åland, 1795, pag. 107) vet endast att samma 
näs förut hade varit öfverflutet och kallats Lemström. Möj
ligen har någon fördjupning af sundet egt rum för krigs
flottans behof.
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soner entreprenera sådant arbete och att vid följande 
riksdag meddela ständerna, hvad derutinnan blifvit 
uträttadt eller vidare stode att göra. Allt sådant 
blef likväl icke verkstäldt, och då Ridderskapet i 
anledning deraf anfört klagomål (Res. Ad. Bes v. 1735 
§ 20), lofvade regeringen att genom vederbörande 
k o l le g ie r  och e m b e tsm ä n  föranstalta om sakens fall- 
bringande.

Kort derefter sträckte sig en sådan omtanke 
äfven särskilt till Finland. En föreskrift af Kammar
kollegium af den 11 Maj 1737 hade den reela ver
kan, att innevånarena i Ulfsby, Kumo, Hvittis och 
Tyrvis socknar under sommaren detta år i några da
gars tid verkställde rensning af kungsådern i Kumo 
elf, sedan detsamma redan förut blifvit genom en 
författn. af den 23 Dec. 1697 utan påföljd anbefaldt.46) 
Dessutom upplifvades förenämnda förslag om en båt
leds inrättande från Päijäne ner till hafvet; och re
geringen, som tagit svårigheterna för landets inbyg
gare vid deras varors afsättande i ömmaste öfver- 
vägande, utsåg till följd af allt detta samma år 1737 
en kommission för (fullständigare) undersökning på 
stället. Uti den berättelse, som Öfversten C. F. Nor- 
denskjöld derom afgifvit år 1741 till Ständernas Kam
mar-, Ekonomie- och Kommerce-Deputation, fann han 
kanalleden med minsta kostnad kunna ledas till Hel
singfors, då deremot Professoren Hasselbom med 
stöd af verkställda afvägningar och upprättade kar
tor ansett densamma böra utlöpa vid Björneborg. 
Sannolikt blef ock den sistnämnda åsigten af Depu- 
tationen godkänd, ty uti dess betänkande till stän
derna har äfven ingått ett annat dermed nära sam-

46) Mcunander, disp. cte regia piscatura Cumoensi, Å to  1751.
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manhängande förslag att anlägga köpingar i Pispala 
by af Birkala socken, i närheten af det sedermera 
år 1779 anlagda Tammerfors, samt i Tyrvis by af 
Tyrvis socken. Deputationens förord gälde emeller
tid icke inför ständerna, hvilka funno kanalföretaget 
med alla dertill hörande slussar och gräfningar out- 
förbart med rikets dåvarande tillgånger. Sådant o- 
aktadt tyckes förslaget, törhända i modifierad form, 
hafva blifvit vid 1747 års riksdag ånyo påyrkadt af 
den då organiserade särskilda Finska Depntationen, 
som under den 13 Juli s. år finnes hafva till stän
derna afgifvit ett ”betänkande angående v i d a r e  un- 
”dersökning om en canals eller farleds samt några 
”köpingars inrättande i Finland å de orter, som der- 
”till lägligast pröfvas”. Men äfven denna åtgärd bar 
ej några egenteliga frukter, ifall man ej kan antaga, 
att Gustaf III:s senare gifna föreskrift om anlägnin- 
gen af Tammerfors och Rikalakanal derifrån ledde 
sin upprinnelse.47)

* 7) Om strömrensn. nytta o. nöd v. i Björneb. län, disp. und. 
Gadd af Idman, Åbo 1772; Anteckningar ur svenska rid- 
darhus-arkivét om 1747 års riksdag, meddelade af H:r Ass:r 
Rabbe. —  Afvägningar hade ock blifvit verkställda år 1739 
i Uleå och 1740 i Gamla Karleby elfvar; Schultén anf. tal 
vid Sv. Vet. Ak:n. —  Ett förslag att förena täijäne med 
Saimen öfver landtryggen vid Paasivesi i Pieksämäki soc
ken har någon tid äfven blifvit väckt, såsom det utan när
mare detaljer finnes uppgifvet uti anf. Presidii tal af Schul
tén. A f de vid samma tal bifogade afvägningstabeller in- 
hemtas blott att Landtmätarena Kjellman och Tulindbcrg 
under åren 1749 och 1750 verkställt afvägningar af ström
fallen uti de vatten, som ifrån Pielavesi vid Österbottniska 
gränsen genoin Rautalampi och Laukkas socknar vid Haa- 
paniemi uttömma sig i Päijäne, äfvensom af de sidovatten- 
drag, som ifrån sagde Paasivesi stöta till samma kommu- 
nikationslinie. Schultén har ock sjelf år 1791 kontrollerat
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Likväl verkade omsorgerna för Finland vid 1747 

års riksdag vissa förberedande mått och steg, gag- 
neliga för ifrågavarande ändamål, ty dessa omsorger 
framkallade K o n g l ,  I n s t r u k t io n e n  f o r  D i r e k t ö r e n  o c h  

D a n d t m ä t a r n e , som  k o m m a  a t t  b ru k a s  v id  S t o r f u r -  

s te n d o m e t F in la n d s  a fm ä t  a n d e , af den 27 Okt. 1747. 
Dess första med vårt ämne sammanhängande moment 
lyder: ”Alla stränder vid saltsjön, alla insjöar och
strömmar, de största kärr och mossar samt de för
nämsta bamnarne, jemte de närmaste holmar och skär, 
måste noga afmätas; helst då isen ligger och sådant 
arbete låter sig bäst göra, De smärre bäckar och 
kärr kunna efter genomresor i orterne eller efter 
säkra underrättelser inläggas på kartorne; men fors- 
sarne i de större strömarne böra särskildt och efter 
större skala afmätas, vattenfallen afvägas och der- 
öfver författas riktiga profiler. Sammaledes böra 
de sjöar, hvarifrån vattenledningar till genomfart el
ler till vattnets aftappande, kunna inrättas, noga vä
gas af, huru högt deras vattubryne ligger öfver salt
sjön, såsom ock ritning författas öfver slussarne, 
der de kunna med nytta läggas an, jemte förslag på 
tiden och kostnaden, såväl till berörde slussars in
rättning, som till de genomgäfningar, hvilka pröfvas 
oundgängliga i kärrländer, stora mossar och sumpiga 
orter till vattnets af ledande, h varvid j em väl anmär-

dessa afvägningar och fortsatt dem ifrån Maanselkä emellan 
Pieksämäki och Leppävirta socknar öfver Kuansiselkä och 
Takovesi ner till Saimen. Uti ett vid Sv. Vet. Ak. den 30 
April 1700 af Landtm. öfvcr-Direktören Faggot hållet Pres. 
tal omtalas endast ett förslag om en båtled emellan Maan
selkä och Päijäne, och följaktligen måste det djerfvare och, 
såsom det tyckes, på inga undersökningar stödda förslaget 
att fortsätta kommuuikationen till Saimen tillhöra en scr 
nare tid,

N
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kes om sådant kan åstadkommas af inbyggarne eller 
om sådan dikning ej annorlunda än genom allmän 
kostnad kan verkställas”. Öfver-Direktören Faggot, 
som låtit nämnda instruktion inflyta såsom bilaga 
till ett af honom den 30 April 1760 vid Sv. Yet. Ak:n 
hållet praesidiital, upplyser deri för öfrigt att tjugu 
kommissionslandtmätare blefvo för ändamålet öfver- 
sända till Finland. Instruktionen, hvartill han sjelf 
på befallning och i egenskap af ledamot uti den fin
ska ekonomiekommissionen uppgjort projektet, hade 
till bestämmelse, att man genom de föreskrifna un- 
dersökningarne skulle bättre lära känna landet och 
derigenom sättas i tillfälle att bota de sjukdomar, 
hvaraf hushållningens lägervall härstädes berodde. 
Samma tal upplyser sluteligen äfven, att afvägnings- 
arbetena år 1750 blifvit ställda under inseende och 
styrsel af en ordentlig Direktion, som genom Forti
fikations-Officerare och Kommissions-Landtmätare 
hade bland annat afmätt och afvägt Wexiöfors vid 
Päijäne, Borgå och Helsinge åar samt åtskilliga vat
ten emellan ”Tavastehus och Björneborgs sjöarne.” 

Af det nyssanförda stadgandet synes, att man 
deri icke ensidigt hyllade kanaliseringsväsendet. Der- 
emot är det i afseende å de förutnämnda förslagen 
anmärkningsvärdt, att de fortfarande och så envist 
gälde de kostsammare kanalernas öppnande och icke 
hellre omfattade andra billigare, icke allenast för 
kommunikationen utan äfven för odlingen gagneliga 
strömrensningar, hvaraf landet och särskilt äfven 
inbyggarena vid Päijäne hade ett vida större behof. 
I sådant afseende må nämnas att en af Hallenberg 
år 1757 under Gadds inseende utgifven disputation 
om finska ängskötselns hinder och hjelp upplyser, 
huruledes ängarne i landet till det mesta bestodo af
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sumpiga dälder, kärr, myror, morass, gung- och fly- 
mossor, samt att de få hårdvallsängar, som landet 
egde, äfven småningom och särdeles uti Tavastehus 
och Björneborgs län öfvergingo till kärr, emedan de 
uppgrundade strömmarne icke kunde afföra det öf- 
verflödiga vattnet. Svårare öfversvämningar hade 
timat under åren 1743 och 1744 vid Wesijärvi sjö 
ofvanom Päijäne, och sådana torde der jemväl förut 
ofta hafva inträffat, ty Prosten Berner i Hollola 
hade redan före Karl XII;s krig blifvit föranlåten 
att vid Wexiö, der förstnämnde sjö uttömmer sig 
uti den senare, verkställa betydligare rensningar, 
jemte det han äfven annars, likasom sedermera Pro
sten Jakob Krook på 1750talet, med nit bedrifvit 
åtskilliga rensnings- och kärrdikningsarbeten.48)

Med bättre framgång, än de finska kanalförsla
gen rönt, hade Biskopen i Linköping Rhyzelius vid 
vid 1741 års riksdag återväckt frågan om anlägnin- 
gen af Göthakanal. Sedan företaget blifvit utbjudet 
till entreprenad genom Kamm. Koll. Publ. 1 Febr. 
1742 och Kung. 11 Maj 1748, påbörjades Trollhätte- 
kanalverket sistnämnda år och fortsattes med någon 
framgång under de följande åren. Deremot hvilade 
allt strömrensningsarhete i Finland, intill dess konung 
Adolf Fredrik år 1752 gjort sin eriksgata härstädes 
och, såsom han uti berättelsen derom yttrar,49) funnit 
att vattenvägarnes öppnande i landet vore af vigt, 
em e d a n  t r ä d v a r u h a n d e ln  d e r ig e n o m  s k u l le  b e f r ä m ja s

48) Om Hollola socken, disp. under Gadd af Boucht, Åbo 1792. 
Jfr Disp. under Kajin af W egelius, om nödvändingheten att 
dika och uppodla kärr och mossor i Finland, Åbo 176$. 
Betydliga öfversvämningar i östra Finland under hungers- 
åren 1695— .1697 äro omtalade af Knorring anf. arb. pag. 15.

* ’ ) Åbo Tidn. 1804 N:o 43; Riksd. BesJ. 4 Juni 1752.
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s a m t d en  ö f v e r d r i f n a  t j a r u t i l l v e r k n in g e n  o ch  sved je 

b ru k e t  u n d e r t r y c k a s . Det är möjligt att denna väl
grundade idé utgått ifrån den för strömrensningarne 
så nitiska E, O. Univ. Adjunkten Samuel Chydenius, 
som redan år 1751 finnes hafva i Upsala utgifvit en 
disputation: de  n a v ig a t io n s  p e r  f lu m in a  et la cu s  p a t r ic s  

p ro m o v s n d a \ men om förhållandet ock ej är sådant, 
så fann den uti honom åtminstone ett godt och kraf
tigt stöd. Han erbjöd åt konungen ”sin underdåniga 
”tjenst att till största delen afröja de hinder, hvilka 
”tryckte den finska nationen i dess näringar och han
delsrörelser medelst brist på beqväma båtfarter och 
”segelleder genom landet”. Ett förslag blef af honom 
jemväl i sådan afsigt ingifvet till Wetenskaps Aka
demin, och förslaget som befanns ”välgrundadt och 
”moget” hade den påföljd, att strömrensningar till 
en början blefvo anbefallda att under hans ledning 
försiggå i Österbotten. Sådana blefvo ock i sjelfva 
verket under hans inseende förrättade samtidigt eller 
omkring år 1755 uti Kyrö och Uleå elfvar, hvilken 
sistnämnda gjordes förmedelst biträde af allmogen 
och något publikt tillskott navigabel för större last
båtar på en sträcka af fjorton mil.50)

Om ett tillväxande strömrensningsnit i Finland 
vittna äfven Riksdagen år 1756 och de dervid inlem- 
nade petitioner. Allmogen i Savolaks och Kymmene- 
gårds län väckte påstående om durchfarters och kom
munikationers inrättande mellan sjöarne i länet samt 
Räijäue, äfvensom saltsjön; men saken rönte ej fram
gång: den lemnades beroende af särskilt utlåtande
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*°) Kronol. Fört. och Ant. om Univ., Helsingfors 1836 pag. 245; 
anf. Disp. af Gadd et Brander; Gezelius, Biograf, lexik., 
Stockholm 1787.
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(Res. Allm. Besv. 29 No v. 1756 § 67). Innevånarens 
i Björneborgs län och förnämligast Hvittis sockne- 
rnän, livilka under somrarne 1755 och 1756 lidit be-' 
tydliga skador af alldeles ovanliga öfversvämningar, 
vunno deremot genom anförda besvär öfver allt så
dant, att rikets ständer förordnade om strömrens
ningars verkställande derstädes. Konungen uppdrog 
öfverinseendet öfver arbetet åt Generalen, Grefve 
Ehrensvärd, som dei vid skulle biträdas af Öfvensten, 
sedermera Riksrådet Hjärne och Öfverstelöjtnanten, 
sedermera Landshöfdingen Baron Boije51). Sedan 
Ehrensvärd i början af sommaren 1757 besökt Kumo 
elf, samt Chydenius och Direktorn Daniel Thunberg, 
dervid närvarande, uppgifvit plan för rensningen, 
påbörjades densamma den 8 Augusti samma år under 
ledning af Docenten Jakob Stenius, såvida Chydenius 
redan den 11 Juli hade vådeligen omkommit i Niska 
fors vid derstädes anstäld mätning. Arbetet afstan- 
nade år 1762 och blef sluteligen på 1765 års riksdag 
af det segrande mösspartiet helt och hållet instäldU 
Under åren 1757 och 1758 hade rensningarne pågått 
uti Putaja, Niska, Rukakoski, Kankaanpää och Ketola 
strömfall med en sammanlagd arbetsstyrka af 29,003 
dagsverken af kronan och 2,197 friviiliga dagsverken 
af Hvittis och Kumo socknemän. De derpå följande 
åren hade rensningarne blifvit fortsatta vid Tyrvis 
by, Wammäis, Kuokkala, Niemis, Nokia och Viks 
forsar, hyarvid äfven flere församlingar bidragit med 
frivillig arbetsbjelp. Genom alla dessa rensningar, 
oberäknadt de vid Kuokkala och Ketola, hade inalles

äl) Anf. Disji, af Gadd et I din an,* Beskr. öf*er Hvittis socken, 
disp. nnder Gadd af E. ^arenius, Åbo 1759. År 1750 hade 
öfversvänmiJig^rae förstört 200 tonland besådd åker och 2,000 
{inrutar hö sia g.
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125,231 kub. alnar sten och grus blifvit bortsprängda 
eller uppkastade52).

Under denna tid hade for öfrigt äfven Pyhäjoki 
i Österbotten blifvit på allmän bekostnad och med 
allmogens biträde under Steinus* ledning rensad, sa

®2) Se anf. arbb. under not, 49 och 59 samt Biograf, lexikon 
öfver namnk. Svenska män (Tliunberg). Under Ehrensvärds 
frånvaro i tyska kriget hade Thunberg öfverinseendet såväl 
öfver Sveaborgs bygnad sorn strömrensningsverket i Finland, 
tills han vid slutet af år 1758 öfverreste till Sverige for 
sjukdom och för att leda arbetena vid Trollhättan. Uti bref 
från Ehrensvärd till Thunberg, dateradt Stralsund den 25 
Maj 1758 säger E. bl. annat: Tusen tack för Sveaborg och 
strömrensningarne. Om jag  nånsin mera ser det kära Fin
land, v ill jag  bjuda till att visa både strömrensningens och 
min erkänsla. Uti ett annat bref af den 1 Nov. s. å. beter 
det: ” Fast ni sjelf icke vill tala om edra goda gerningar, 
så har jag ändå fått veta eder frikostighet emot durchfar- 
terna i Finland. Det är skada, min egen gubbe, att ni icke 
cger miljomsr för att kunna fullborda det ni nu kanske alle
nast får börja. Ofverge icke durchfarterna, fast de lia sina 
svårigheter. Lyckan hjelper väl till. Sålänge ni intet vi
ste att Lappis träsk låg 40 alnar öfver W anajervi, så viste 
ni icke heller af den reservoiren, som ni nu hittat på. Må 
undersökningarne nästa år kunna fullbordas, så att ni kan 
hinna formera någon plan. Jag gratulerar till approbation 
på er idée öfver Trollhättan. L ät nu inte edra idéer pä  

svenska sidan ta g a  fö r  stfödslor ätten ifr å n  de finska .”  Hän
delsen ville dock att Thunberg först i Sverige skulle emot- 
taga brefvet och uppmaningen,

Chydenius, som fortsatt sina studier i Upsala och Stock
holm , hvarest han äfven tagit kännedom om Polhems upp
finningar, dog^vid 30 års ålder och erkändes af Ehrensvärd 
att vara en fullkomlig^capacitd samt ega en sådan naturlig 
böjelse, att han med tiden lofvade stora förrättningar i al- 
seende å strömrensningarne, hvilka efter hans död torde komma 
att hvila, tills naturen alstrat fra m  en lika hugader mästare.
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att båtled blifvit beredd femton mil inåt landet, men 
den bestämda tidpunkten, då sådant skett är oss 
obekant. Derjemte uppgifves att Rådmannen Falan- 
der låtit på egen bekostnad upprensa Kyrö å vid 
Wasa, hvilket företag möjligen dock är detsamma, 
som på förenämndt sätt skett under Chydenius’ led
ninĝ 53)

> >

Samtidigt dermed eller efter år 1755 hade Eng
land börjat sina första kanalanlägningar och fortsatte 
dem med sådan ifver och raskhet, att landet redan 
före seklets utgång såg en stor del af sina nuvaran
de talrika kanaler fulländade. Det var sålunda äfven 
tid för Finland att efter flere seklers fruktlösa pla
ner och försök draga någon verklig nytta af sina 
strömrensningar. Dessa arbeten hade ock denna gång 
kommit under ledning af kloka män, hvilka afsåga 
de mera trängande behofven och landets ringare kraf
ter samt afpassade sina företag derefter. Påtagligen 
sträckte sig Chydenius* närmaste planer for kommu
nikationerna icke längre än att bringa landets elfvar 
och strömmar uti sådant skick, att lastbåtar kunde 
färdas utför dem på samma sätt, som det till stor 
nytta för trafiken ännu sker i hans hembygd Öster
botten. Man behöfde derföre icke, såsom under 
Karl IX, med tvångsmakt drifva folket till dessa 
arbeten, ty de voro för egen fördel böjda att biträda 
dervid. Det absoluta kanaliseringsnitet hade afsval- 
nat, så att jemväl Nordenskjöld, som i förenämnd 
måtto varit en kanalernas förespråkare, uti ett den 
20 Ang. 1758 hållet Presidiital vid svenska Vet. 
Akademin hellre valt till ämne; ”nyttan af öfverflö-

*a) Aiif. disp. af Gadd et Bränder.
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”digt vattens uttappande utur insjöar, kärr ock mossor 
”i Finland”.

Men man glömde dock icke helt och hållet det 
kara kanalverket, om ock alla de dermed samman
hängande planer, uti den kolossala gestalt som de 
nu framträdde, måste stanna inom blotta önsknin- 
garnes område. Emedan Wiborgs län då var före- 
nadt med Ryssland, kunde man icke fortsätta Bjel- 
kes och de la Gardies gräfningar vid Willmanstrand, 
men man ville dock icke lemna Saimens stora vatten
drag isolerade och föranleddes sålunda att vända sina 
blickar åt Bottenhafvet. Trenne förslag, hvilka haft 
deras förening till ändamål, äro omtalade af Schultén 
uti anförda år 1802 tryckta tal. Ett af dem ville 
att man ifrån Pielisjärvi sjö i Karelen skulle Öfver 
landtryggen leda sig till Sotkamo sjöarne och Uleå 
träsk, för att derifrån vidare utför Uleå elf nedstiga 
till hafvet. Ett annat förslag åsyftade att förena 
Idensalmi vattendrag med Uleå träsk Öfver Salahmi 
träsk samt Rotimo och Rahajärvi insjöar, hvaremot 
det tredje förslaget föredragit att åstadkomma för
bindelsen mellan Idensalmi och hafvet på helt annan 
väg eller öfver Kiuruvesi, Hautajärvi, Niemisjärvi 
och Waaksjärvi, och derifrån vidare öfver landtryg
gen, Komu träsk och Pyhäjärvi sjö nedför Pyhäjärvi 
elf. Utan tvifvel har något af dessa förslag, sanno
likt det förstnämnda, åtminstone på något sätt sitt 
upphof ifrån Chydenius, som finnes hafva under sin 
vistelse i Österbotten besökt landtryggen emellan 
Sotkamo, som var hans barndoms hemort, och Sa- 
volaks, för att Undersöka möjligheten af en förening 
mellan de på begge sidor liggande vattendrag. Se
nare tyckes deremot det sistomnämnda förslaget före
trädesvis hafva blifvit hylladt,och derföre har Schultén,
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med erinran att förslaget blifvit på alfvare uppka- 
stadt, sökt genom uträkningar bevisa, att man knappt 
vågade hoppas att med två millioner riksdaler bringa 
det i verkställighet.54)

Sedan det finska strömrensningarbetet blifvit ånyo 
påyrkadt vid 1770 års riksdag, verkställdes under 
åren 1771—1773 genom kronans manskap och all
mogens biträde strömrensningar i Tyrvis, Nokia och 
Knokkala strömmar. För att åstadkomma en sjökom
munikation emellan Tavästehu3 och det ål 1779 anlag
da Tammerfors samt Tyrvis vattendragen, blef redan 
året förut 1778 en kanal jemte en tillernad sten- och 
trädsluss påbörjad och någon tid ”med ansenlig kost- 
”nad” fruktlöst fortsatt vid Rikala by i Lempälä 
socken. Gustaf III hade, då han år 1775 gjorde 
eriksgata härstädes, förordnat derom med afseende 
å landets långa distanser och svåra afsättningsutvä- 
gar. Derefter blefvo rensningar vidare verkställda 
år 1785 i Tammela socken.55)

Mfen alla dessa rensningar hade till påföljd, att 
imderbyggarena vid Kumo elf, hvilka redan under 
aren 1765 Och 1768 lidit af öfversvämningar, än mera 
derefter och särdeles under åren 1779, 1780 samt 
1782—1785 fingo vidkännas skador af dem. Och 
ehuru allmogen detstädes år 1780 hos regerin
gen hade anropat om bjelp emot sådana olyckor,56)

r i h i ;  J • . v.in. ? \

5!,') Anf. Kron. Fort. o. Ant. om Univ. samt anf. tal vid Sv.
Vet. Ak. af Schultdn.

5 ’) Anff. di«p|j. af Gadd et Rrandei4 och af Gadd et Kekonius;
Punkter, hvarom Maj. Velat underr. Rik. Ständer den Sö
Okt. 1778, se Moddcs verk; Selin 11 en anf. tal vid Sv. Vet.
Ak:n.

i6) Anf. disp. af Gadd et Kekonius.
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så skedde derutinnan likväl icke någon verksam åt
gärd förrän år 1799. Under nämnda förhållande 
voro klagomålen dock utan tvifvel välgrundade. El
jest lär man törhända något öfverdrifvit dem åt
minstone deri, att man ansåg ett stigande vattenstånd 
och ökade öfversvämningar vara en följd af ström- 
rnarnes uppgrundande, ehuru det synes antagligare 
att vattnet i strida strömmar genom sin naturliga 
nötningskraft hellre kunnat i någon mån sänkas. Kan
ske låg orsaken till klagomålen deri, att odlingarne 
hade fortskridit till det för öfversvämningar mera 
blottställda låglandet, §ller är det möjligt att öfver- 
svämningarne länge fått gälla såsom en tidtals åter
kommande nemesis, hvilken män tyst fördrog, intill- 
dess idén och kännedomen om kraftigare åtgärder 
deremot gjorde klagomålen mera högljudda.

Besvär öfver skada och förlust genom öfver
svämningar anfördes ock vid 1786 års riksdag af 
innevånarena i Tavastehus län, och då Professoren 
Gadd dessutom finnes hafva den 20 Sept. 1782 till 
regeringen afgifvit ett förslag om en farleds öpp
nande från Päijäne till Mallasvesi och Tavastehus* 
antingen öfver Harmois by, Lummenä, Orihvesi och 
Längelmäki sjöar samt Ihari fors och Pelkäne vatten
drag, eller öfver Yesijako och Hauho sjöar (Åbo 
Tidn. 1784 n:o 17), så lära ständerna i anledning af 
dessa och kanske flere andra åtgärder samt med af- 
seende å den ömma omvårdnad, som konungen vi
sat Finland, hemställt hos honom om flere medel och 
utvägar att bättre än förut derstädes befrämja forsars 
rensning och slussbygnader m. m. Konungen, som 
väl med mycken förundran ansett ständernas o på
kallade tillgörande uti en enskild provinsangelägen
het, ville dock hörsamma ärendet och låta verkställa
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undersökning på stället (Res* på Stånd* Andrag* 20 
Nov. 1786). En sådan blef ock sedan kort tid före 
1788 års krig gjord vid Kalkis fors, som är Päijä- 
nes enda utlopp, och saken resulterade icke denna 
gång till något kanalledningsförslag, utan till en före
slagen sprängning och utvidgning af forsen, så att 
Päijähes yta kunde sänkas två och en half alnar samt 
dess lågländta stränder derigenom befrias ifrån de 
årliga öfversvämningarnê  7)

Kriget förhindrade emellertid företagets titfö-» 
rande, men det hade knappt blifvit utståndet, förrän 
strömrensningsväsendet åter blef föremål för patrio-* 
tiska landsmäns nit. Professoren vid Karlbergs krigs-1 
akademi och Öfversten Schultén, sedermera ledamot 
af Strömrensnings-Direktionen och Kejserliga Sena
ten i Finland, afvägde sjelf under året 1791 ganska 
många strömmar, hörande till Saimens och Päijänes 
Vattensystemer* men efter dessa och flere andra um* 
dersökningar fann han dock skäl att företrädesvis 
förorda rensning af Kumo elf* såsom ett utförbart 
samt mindre kostsamt och både för odling och kom-* 
munikation mera gagneligt företag. Etter seklers 
förlopp* då klimatet vore förbättradt, landet mera 
uppodladt* folknummern fördubblad och törhända skat-* 
ter uti jordens sköte upptäckta, fann han det kunna 
blifva tid att tänka på kostsammare kanalförbindel
ser mellan hafvet samt Päijäne och Sairnen (sistnämnda 
nernl. norrut, se ofvan pag. 61). Han trodde att 
Knopio stad hade kunnat med större fördel anläggas 
vid Warkaus* hvarest, likasom vid Wianto, meka
niska inrättningar för öfrigt borde anbringas för att

57) Athandling om Sfyssmä socken, dtisp. af Gadd oth Tiecandefy 
/bo 1792.

>
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underlätta transporten af båtar och varor öfver näset. 
Dessa tankar äro uttalade år 1801. Nu då kanaler 
med slussar finnas öppnade vid Warkaus och Wianto 
utom andra ställen och då Saimakanal snart är full
ändad, måste det vara en tillfredsställelse för oss, 
att det nittonde århundradete kultur äfven ifrån Fin
lands landamären kan åberopa giltiga vittnesbörd om 
sin raskare utveckling.58)

Dock vändom tillbaka till det förflutna seklet 
för att inhemta, huru dess sista år bar i sitt sköte 
en under långa tider mognad frukt, en generel po
sitiv lag i ämnet, hvilken åtminstone såsom en god ut
gångspunkt skulle komma det följande seklet till 
godo. Denna lag är K. Kung. angående strömrens
ningar i Finland af den 17 Dec. 1799, hvarigenom 
frågan ändteligen blef ställd på en mera konstant 
och reglerad fot. Intresset för kommunikationerna, 
som ock derintill så litet gagnat, måste vika för ett 
mera trängande behof, och författningen erinrar blott 
om de svåra öfversvämningarne i landet, genom hvilka 
såväl de redan tillkomna odlingarne skadades, som 
ock andra ypperliga lägenheter blefvo för kulturen 
otillgängliga. Sedan de indelta finska regementerna 
redan den 18 Dec. 1797 blifvit för ifrågavarande än
damål försatta under deras fordna arbetsskyldighet 
samt den finska passevolance-kassan genom vidtagna 
anstalter jemväl vunnit någon besparing, hvilken kom- 
me att, såsom förskott till statsverket, för strömrens- 
ningarne disponeras, så blef det förordnadt, att för
slagsvis en arbets styrka af femhundra man och en 
kostnad af sex tusen riksdaler årligen skulle använ
das för arbetet, som borde begynnas i Kumo elf.

5i) Se Schultén anf. tal vid Sv. Vet. Ak.

5
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I öfrigt borde den arbetsordning alltid iakttagas att 
rensningarne skulle fortskrida från saltsjön uppåt lan
det, alltsom vattendragen följa på bvarandra. För att 
åt strömrensningsverket bereda åsyftad framgång, 
åberopas och upplifvas 20 kap. B. B. angående kungs
åderns öppethållande till tridiung, der den af ålder 
varit, ehuru man af detta restriktiva lagstadgande 
i sanning dock icke kunde vänta synnerligen stora 
resultater för strömrensningsverkets fortgång. Till 
den direktion, som skulle hafva öfverinseendet och 
styrelsen öfver arbetena och hvilken bordt residera 
i Abo, utnämndes General en chef Klingspor såsom 
ordförande, Landshöfdingen Willebrandt såsom vice 
ordförande, samt General-Majoren Aminoff, Lag
mannen Wibelius, Kammarrådet Winter och Henrik 
Gabriel Porthan, såsom ledamöter, alla utan lön och 
arvode; hvarutom konungen ville i afseende å be- 
qvämare tillsyn till ledamöter kalla och förordna en 
eller tvänne i den landsort, der arbetet komme attbe- 
drifvas. Sluteligen förklarades Direktionen pligtig att, 
då enskilda anmälte sig att på egen bekostnad verk
ställa strömrensningsarbeten, taga sig ärendet efter 
undersökning och pröfning an, i hvilket fall Direk
tionen jemväl kunde för arbetenas verkställande upp
låta kronans manskap emot lika vilkor och förpläg- 
ning, som af kronan åt detsamma bestods.

Efter sådana anordningar sysselsattes under året 
1800 vid Kumo elf två hundra man soldater med en 
inalles använd kostnad af 3,256 rdr 21 sk. 3 rst. rgs. 
Sedan arbetet derefter hvilat för inträffade missväx
ter under de två följande åren samt Direktionen med 
afseende å de många forsar, som äro belägna mellan 
Kumo och Hvittis kyrkor, och hvilkas rensning upp 
skattades till 50,000 rdr riksg. sedlar, funnit förmån-
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ligare och billigare att på denna sträckning leda en 
sidokanal utför Sonnila å och Kohijärvi träsk till 
Alastaro by, fortgick gräfningen derstädes från år 
1803 med en arbetsstyrka af sju till åtta hundra sol
dater årligen och med en omkostnad, som för åren 
vexlade mellan åtta och fjorton tusen rdr rgs:r, tills 
kriget åter afbröt företagets fullföljande.59) Man 
hade sålunda användt mer än den summa, som man 
ansåg för stor och ville bespara, men den ofulländade 
gräfningen skulle likväl endast vittna om ett godt 
nit och jäfva de förhoppningar om den framtida 
flodfarten, som Porthan och Schultén under en resa 
år 1801 längs elfven hade så mycket mera trott sig 
berättigade att hysa, då enligt deras mening de med 
strömfarten förtroligare Österbottningarne och Savo- 
laksarne till och med utan vidare tillgörande skulle 
kunnat befara elfven.60)

Så hade administrationen af vårt strömrensnings- 
väsende, såvidt häfderna derom upplysa, utbildat sig 
under den svenska tiden. Det hade redan derunder 
fått en egendomlig utbildning, lämpad efter landets 
natur och omständigheternas kraf. Då idén om ström-

5 9) Turuun W iikko sanomat 1820 N:o 38. Under denna tid 
hade en öfversvämning af Kumo elf år 1801 förstört lika 
mycket höslag som år 1756, då deremot åkrarne i anseende 
till vattnets hastigare afgång blifvit mindre skadade; Schul
tén anf. tål vid Sv. Vet. Ak.

É0) Schultén anf. tal vid Sv. Vet. Ak. —  Anmärkas bör ock 
sluteligen att fyra kanaler: Rutvelentaipale, Käyhkä, Ku- 
kontaipale och Telataipale hlifvit vid Saimens östra strand 
öppnade, hufvudsakligast under åren 1792 och 1793, medan 
W iborgs län var förenadt med Ryssland, för att utan vid
rörande af svenska området kunna bringa Saimens krigs- 
flottilj från Willmanstrand till N yslott; Knorr ing, Gamla 
Finland pag. 15 och Rein anf, Stat. I: 39.
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rensningar först väcktes, tänkte man väl liksom i  

Sverige endast på kanaler, och medan man gjorde 
overkställbara försök för sådant ändamål, lät odla
ren sina lägre belägna egor oanmärkt öfvcrsköljas 
af vattenfloden, tills ändteligen medlet af det ader- 
tonde århundradet medförde andra behof, insigter 
och åtgärder. Utan tvifvel böra begge dessa intres
sen omsorgsfullt bevakas och befrämjas. Odlingen 
har icke riktig framgång utan goda kommunikations- 
anstalter, men det är derjemte äfven en osviklig san
ning, att odlingen måste hafva nått en viss höjd, 
innan ett land kan hafva ett mäktigare behof och 
en motsvarande förmåga att tillegna sig de fördelar, 
som kanaler och andra dyrare kommikationsanstalter 
kunna erbjuda.

Bättre än Finlands strömrensningar hade Sve
riges kanalverk fortskridit. Genom Strömsholms ka
nal bereddes under Gustaf III kommunikation för 
bergslagen i Dalarne, och Trollhättans kanal, hvar- 
est arbetet ånyo påbörjades år 1793, blef fulländad 
under det infallande seklets första år. Men icke 
nog dermed. Två år efter det Sverige förlorat 
Finland, på en tidpunkt, då krigets åskor i, stegrad 
måtto skakade Europa, voro Göthakanalbolag och 
svenska regeringen nog starka att återbegynna ett 
företag af djerfvaste, om ock fredligaste art. Grefve 
Plåtens varma patriotism och ståndaktighet ledde 
sig trotsigt genom alla stormar af hån och smädel- 
8er till sitt mål, som först efterverlden skulle lära 
att värdera och uppskatta. Det är få unnadt att i 
lika grad och med samma kraft försvara en miss
känd sak, som Plåten gjorde det vid ständernas tve
kande öfverlägningar. Då man bland annat erin
rade om Sveriges fattigdom, sade han sig hafva i

6 $



I

Spanien, der sparris och citronträdet växa vilda, 
sett de flesta obrukade fält och bredvid Roms präk
tigaste ruiner de största ödemarker, men deremot 
äfver ett land, Holland, soin, till det mesta beståen
de af kärr och från hafvet eröfrad sjöbotten, endast 
under dagliga mödor och faror kunnat försvara sina 
inkräktningar, likväl närmast liknade en trädgård.61) 
Arbetet vid Cröthakanal fortgick så under strider, 
och Sverige emottog år 1832, tre år efter Plåtens 
död, densamma fulländad.
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Men äfven Finland, som gick att leda sina egna 
ärender under en annan spira, skulle i afseende på 
såväl kanalverket som vattenafledningarne fortsätta 
eller rättare börja en verksamhet, som lofvade att 
bära reela frukter. Det utbildade sig hos oss en i 
en jemnförelse med den föregående tiden mera lag
bunden och fullständig organisation af strörarens- 
ningsväsendet, hvarom vi nu skola gå att afhandla. 
Redan på Borgå landtdag hade strömrensningarnes 
fortsättande utgjort föremål för ständernas rådpläg
ningar och omsorger, och med anledning deraf hade 
jemväl Regeringskonseljen derefter den 28 Mars 1811 
till Hans Kejs. Maj:t afgifvit en underdånig hemstäl
lan i saken, men i anseende till de stora krigsoro- 
ligheterna under denna tid förblef allt vidare tillgö
rande deri hvilande intill år 1816. Den 6 Febr. d. år

é l) Jfr hland annat Plåtens andragandc till Ritld. och Ad. yro- 
tokoll den 9 Fehr 1818,
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hade H. K. M:t infordrat af Regeringskonseljen en 
berättelse om tillståndet i landet uti ekonomiskt och 
kommercielt hänseende, tillika med förslag om nyt
tiga anstalter och förbättringar för landtkulturens, 
handelns och näringarnes vidmakthållande och upp
muntrande. Sedan Konseljens eller dåmera Senatens 
Ekonomie-Departement med sådan berättelse inkom
mit samt deri bland annat anmält om angelägenheten 
af mossors uttorkande och uppodlande, har H. K. M:t 
uti nådigt Reskript till Gen.-Guvernören af den 15 
Jan. 1817 funnit sådan anmälan förtjena uppmärk
samhet samt anbefallt Kejs. Senaten att med full
ständigt förslag i saken inkomma.

Men oberoende af sådana tillgöranden hade H. 
Kejs. Tblstjit redan genom ett den 8 Febr. 1816 till 
Gen.-Guvernören aflåtet reskript vidtagit åtgärd om 
Direktionens för Strömrensningsverkets återupprättan
de samt deri förklarat, att ”då befordrandet af ström- 
rensningar och kanalgräfningar i Finland till uttorkan
de af landets talrika kärr och mossor samt till befräm
jande af en lättare kommunikation emellan de aflägs- 
”naste trakter deraf, alltid utgjort ett vigtigt föremål 
”för H. Kejs. Maj:ts omsorger om detta lands allmänna
re uppodling och innevånarenas deraf härrörande me
ra allmänna välstånd”; så har H. Kejs. M:t med afse- 
ende derpå och i anledning af förenämnda hemstäl
lan af år 1811, i nåder funnit godt att i stället för 
den upplösta och under Svenska regeringen tillsatta 
Strömrensnings-Direktionen, under General-Guver
nörens ordförande tillförordna en särskild Direktion, 
som egde hafva öfverinseendet öfver strömrensnings- 
och kanalarbetena i Finland. Derjemte anmodades 
General-Guvernören att anmäla de personer, hvilka 
till ledamöter i Direktionen kunde antagas, och se-
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dan sådana i nåder blifvit utnämnda, skulle det till
komma Direktionen att hos H. Maj:t ”föreslå hvad, 
”såväl till fullbordande af Kumo kanalgräfning som 
”till befrämjande af strömrensningarne och canal- 
arbetet i allmänhet är att tillgöra.”

Genom nådigt reskript till Gen.-Guvernören af 
den 19 Maj s. år har H. Kejs. Maj:t derefter till leda
möter i Direktionen utnämnt Statsrådet Gyllenstolpe, 
Öfversten af Schuitén och Öfver-Direktören vid Ge- 
neral-Landtmäteri-Kontoret Nordenstedt. Då Hans 
Kejs. Maj:t derjemte, efter skedd underdånig hem- 

% ställan, insett att Direktionen hade behof af en ”be
ständig ledamot, åt hvilken utförandet och tillsynen 
”öfver strömrensningarne och canalarbetena komme 
”att anförtros, och som borde åtnjuta lön å ordina- 
”rie stat”, så ålades Direktionen att dertill föreslå 
skicklig och erfaren person samt uppgifva beloppet 
af den lön, hvarmed en sådan tjensteman kunde för
ses. Härutinnan finner man sålunda det första till
görandet för organisationen af den särskilda ström- 
rensningskorps, hvilken skulle bildas af sakkunniga 
personer, deder försedda med lön å stat borde ute
slutande leda strömrensuingsarbetena.

Den närmaste effektiva åtgärden i sådant afse- 
ende inskränkte sig emellertid dertill, att Kejs. Reskr. 
till Gen.Guv. af den 8 Juli 1817 anslog lön å stat åt sär
skilda tjenstemän vid Direktionen, hvilka af densamma 
komme att antagas: åt en Sekreterare 150 Rub. och 
åt en Kamrerare 500 Rub. S:r; hvarutom ett anslag 
af 300 Rub. blifvit gjordt för gratifikationer åt de at 
tjenstemännerna, hvilka sig genom flit och skicklighet 
utmärkte, samt vidare 225 Rub. till expensemedel 
och 500 Rub. till anskaffande af nödiga instrumenter. 
Dessa anslag skulle utgå från de medel, som H. Kejs.



Maj:t på Direktionens anmälan vid hvarje års utgång 
ville for det följande året anslå till strömrensnings- 
och kanalarbetets bedrifvande. För det första året 
bestämmer reskriptet i sådant afseende en total sum
ma af 25,000 Rub. S:r.

Sedan Strömrensnings-Direktionens verksamhet 
dåmera äfven, såsom nedanföre skall visas, blifvit 
genom särskilda legislativa åtgärder utsträckt, så att 
densamma mera direkt borde ingripa uti frågor rö
rande anlägning af nya och undanskaffandet af gam
la för strömrensningen hinderliga vattenverk, har 
Kejs. Br. den 8 Mars 1820 ytterligare ökat Direk
tionens stat med en Ombudsman, som skulle åtnjuta 
i årligt arvode 1000 Rub. B:ko Ass., och hvartiil Di
rektionen egde antaga och förordna en lagkunnig 
man. Honom tillkommer enligt samma bref att ef
ter Direktionens uppdrag bevaka och utföra ström- 
rensningsverkets rätt och talan rörande de hinder, 
som kunna möta eller af enskilda ställas i vägen för 
strömrensningens fortgång, emedan det i slika fall 
blefve olämpligt att Direktionen sjelf såsom kärande 
eller vederpart emot en vattenverksegare skulle upp
träda.

Organisationen af nyssomförmälda särskilda 
strömrensningskorps uteblef derefter icke heller länge 
och skedde genom Kejs. Reskr. af den 28 Augusti 
1821, hvarutinnan H. Kejs. Maj., efter att hafva låtit 
sig föredragas Strömrensnings-Direktionens redogö
relse för dess andra förvaltningsår, icke allenast förun
nat dess ledamöter eller eljest verksamma biträden 
särskilda utmärkelser för deras nit vid det vigtiga 
strömrensningsarbetet, utan äfven funnit godt att med 
anledning af Strömrensnings-Direktionens hemställan 
bifalla till inrättande af en beständig stat eller» em-
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betsmannakorps, som under Direktionens inseende 
framdeles komme att blifva tjenstgörande och enligt 
bifogad stat skulle bestå af en Kapten, en Löjtnant, 
en Underlöjtnant, två Konduktörer och två Elever 
eller Kadetter med en sammanräknad årlig aflöning: 
3050 Rub. i lön, 1800 Rub. i traktamente och 700 
Rub. allt Ranko Assign. i gratifikationsmedel, att 
utgå ifrån den för strömrensningarne anslagna fond.

Sluteligen har H. Kejs. Maj. ock uti nyssnämnda 
reskript, som i likhet med de förut anförda reskrip- 
terna oss veterligen icke utkommit i tryck,62) in
fordrat särskilta underdåniga betänkanden icke alle
nast rörande sättet för officerarenas vid korpsen ut
nämnande samt Konduktörernas och Kadetternas exa
mina och erforderliga kunskapsprof, utan äfven hu
ruvida de tjenstemän, som vid strömrensningarne egde 
närmaste uppsigten och befattningen samt snarare än 
statens andra tjenstemän äfventyrade att genom ådra
gande sjuklighet betagas tillfälle att i utöfningen af 
sin tjenst fortfara, kunde ega skäliga anspråk att 
med mindre antal af ålders- och tjensteår, än pensions- 
författningarne i allmänhet föreskrifva, påräkna un
derstöd af statens medel.

Om allt detta innehåller derefter Kejs. Kung. 
d. 13 Juni 1822 positiva föreskrifter, men som dessa 
numera i väsentligaste mån eller oberäknadt några 
delar, hvarom nedanföre skall ordas, förlorat gällande 
kraft och icke heller omfatta några principförändrin
gar i saken eller annat, än reglementariska bud om 
fordringarne vid och anställandet af examina inför 
Direktionen samt rättigheterna till befordran, rang

*2) De återfinnas dels uti Kejserliga Senatens och dels uti Ge
neral-Guvernörs kansliets arkiver.



74

eller pension, så skola vi här endast redogöra för 
den reorganisation nämnda korps undergått genom 
Regi. för Finska Strömrensningskorpsen af den 26 
April 1837. Enligt dervid bifogad stat komme den
samma att utgöras af en Chef med rang af Öfverste; 
en Ingeniör af första klassen, Öfverstelöjtnant; en 
Ingeniör af 2:a kl., Major; två Ingeniörer af 3:e kl., 
kaptener och 4 Ingeniörer af 4:e kl., Löjtnanter, med en 
sammanräknad aflöning för alla af 18,300 Rub. B. Ass., 
att utgå ifrån strömrensningsmedlen. Derjemte före- 
skrifves att korpsen bör underlyda General-Guver
nören i Finland såsom dess Öfverdirektor, samt dess 
chef vara ständig ledamot af Strömrensnings-Direk- 
tionen och verkställa dess beslut i egenskap af In
spektör öfver 8trömrensningsarbetena.

I stället för den undervisning och de kunskaps- 
prof, som förut bordt ega rum eller ådagaläggas vid 
Strömrensnings-direktionen och korpsen, blef det 
genom sagde Regi. förordnadt att de, hvilka önska 
blifva anställda såsom Ingeniörer vid korpsen, böra 
hafva fulländat vetenskaplig kurs vid Väg- och vat- 
tenkommunikations-korpsens institut i Ö:t Petersburg, 
der en vakans är på bekostnad af militie-fonden upp
låten åt ynglingar af Finska nationen. Till följd deraf 
skulle jemväl ifrån Strömrensningskorpsens stat utgå 
de förut befintliga konduktörs- och kadett-platserna 
samt informations-officers tjensten. Inträde till nämn
da institut beviljas på derom af chefen för ström
rensningskorpsen efter sökändernas skicklighet och 
fallenhet gjord framställning hos General-Guvernören, 
som, ifall förslaget af honom godkännes, genom skrift- 
vexling med Öfverdirektörn för ryska väg- och vat- 
tenkommunikationsverket befrämjar sökandens emot- 
tagande såsom elev vid institutet. Sedan denne der-
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städes fulländat kurs, skall han, för den händelse 
att vakans vid strömrensnings-korpsen icke förefin
nes, intill dess sådan inträffar, åtnjuta expektanslön 
till lika belopp som en ingeniör af fjerde eller, se
dan en femte klass numera äfven i staten tillkommit, 
af den femte klassen. Men i öfrigt sker icke någon 
befordran från lägre till högre klass utan verklig 
vakans, ehuru korpsens tjenstemän för utmärkelse 
kunna hugnas med högre officers grad och till följd 
deraf äfven vid embetsresor tillgodonjuta skjuts och 
dagtraktamente efter innehafvande grad.

Beträffande officerares befordran (såvidt icke 10 § 
1772 års Reg. Form om tromanstjenst skall tillämpas) 
gälla de uti 1822 års Kung. utstakade grunder, och kom
ma således på framställning af Strömrensnings-Direk- 
tionen dessa tjenstemän att af H. Kejs. Maj. i nåder ut
nämnas samt de utnämnda att med Gen.-Guvernörens 
fullmakt förses. Hvad sluteligen pensionsväsendet vid
kommer, så blefvo de uti 1822 års kung. medgifna 
förmånerna genom 1837 års regi. inskränkta, så att 
en aktiv tjenstetid i egenskap af officer vid verket 
skulle efter femton år medföra en fjerdedel, efter 
tjugu år half, efter tjugufem år tre fjerdedelar samt 
efter trettio år hel lön såsom pensionsbidrag, och i 
öfrigt borde den förut medgifna lönetillökningen efter 
vissa års tjenstetid komma att försvinna. Till de 
särskilda förmåner, hvilka blifvit Strömrensnings- 
korpsen tillagda, hör ock att dess tjenstemän jemlikt 
1822 års kung. och 1837 års regi., då deras helsa 
efter tio eller flere års tjenstetid finnes så försvagad, 
att de ej utan synbar lifsfara våga sitt yrke fort
sätta, ega frihet att söka alla sådana militära och 
civila tjenster, hvartill de kunna ega skicklighet, och 
skola deras besvärliga förrättningar vid strömrens-



76

ningsverket i jemnforelse med andra kompetenta sö
kandes meriter dervid vinna behörigt afseende. Hit 
hör äfven att deras rättighet tiil pension enl. 1822 
års kung. icke blifver förminskad genom transport 
till annan tjenst, ehuru all sådan rätt naturligtvis icke 
kan göras gällande, förrän slutligt entledigande ifrån 
all publik tjenst inträffat.

I sammanhang med det nämnda bör ock slute- 
ligen omförmäla8 det för strömrensningarnes fram
gång uti Kejs. Br. den 12 Nov. 1817 gifna stadgan
de, att befäl och manskap, som af kronan nytjas 
vid förefallande strömrensningsarbeten, äro likasom 
den under svenska regeringen derföre begagnade 
militären berättigade till fri inqvartering hos närmast 
belägna inqvarteringsskyldiga innevånare, hvilka ega 
att vid militärinqvarteringar sådant sig till godo be
räkna. Nämnas må ock att de uti Helsingfors stad 
förlagda Strömrensningsofficerare jeml. K.Br. d. 6 Maj 
1840 blifvit tills vidare berättigade till inqvarterings- 
ersättning, som utgår ifrån det årliga anslaget för 
strömrensningsarbetena.

Blicka vi nu tillbaka på saken i dess utveck
ling, så finna vi huru densamma småningom upp
vuxit från ett ringa frö till en månggrenad stam. 
En anad tanke, ett flygtigt förslag eller en misslyc
kad gräfning voro den långsamma utvecklingens bör
jan, men sluteligen finna vi två ständiga embetsman- 
nasamfund, hvilka med pröfvad sakkännedom skulle 
uteslutande sysselsätta sig med ledningen af ifråga
varande intresse. Då under den föregående tiden 
någon för landets välstånd nitisk regent eller med
borgare hade sökt beträmja ett arbete af hithörande 
slag, så var hans personliga omsorg och insigt ofta 
den enda kraft, som länkade sakens framgång, och
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företaget dog bort med honom. Då ett förslag för 
ändamålet åter kunnat efter en längre tids förlopp 
upptagas, hade man redan glömt bort lärdomen af 
det förut misslyckade försöket och man började nä
stan alltid ifrån början.

Ett beständigt samfund för ledningen af hvarje 
intresse är sålunda af synnerlig vigt. Individerna 
kunna vexla, men lärdomen och erfarenheten, vanan 
och insigten utbildas och fortlefva uti samfundet. 
Och så ringa det intresse, hvarmed vi nu sysselsätta 
oss, än kan uppskattas bland de många vigtiga me
del, hvilka betinga folkens andliga och materiela 
lycka, så är detsamma dock äfven särskilt för Fin
land af stor betydelse, och under den organisation, 
som derutinnan numera utbildat sig uti vår lagstift
ning, kan landet i framtiden motse en mera betryg
gad framgång för ändamålet. För att bestyrka så
dant vore det tillräckligt att anföra de resultater, 
som under den korta tiden af den nyare organisatio
nen redan kommit landet till godo, men lyckligtvis 
äro desamma icke mera så fåtaliga, att denna af- 
handling kunde lemna oss nog utrymme att redogöra 
för dem. De hafva jemväl för vårt legislativa ända
mål numera ganska ringa betydelse, ty de äro en
dast effektiva frukter af det bestående lagväsendet. 
Att vi uti det föregående ingått uti detaljer om sär
skilta strömrensningsarbeten har härrört såväl deraf, 
att i begynnelsen nästan hvarje åtgärd särskilt blif- 
vit föremål för ständernas eller den lagstiftande mak
tens bestämningar, som ock af den omständigheten, 
att dessa "åtgärder både närmare belysa lagstiftnin
gens utbildning och bidragit till dess fullkomnande. 
Vi hänvisa den, som med våra legislativa detaljer 
vill sammanställa förenämnda resultater ifrån den
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nyare tiden, att upptaga dem ifrån första delen af 
Prof. Reins statistiska teckning af Finland pagg. 
38-45, 85—87.

Till jemnförelse med ofvanantecknade organisa- 
tionsanordningar må här sluteligen än beröras nå
gra utlänska förhållanden. Sedan hufvudomständig- 
heterna i detta afseende beträffande Ryssland redan 
blifvit ofvanföre framställda, böra några ord om an
dra stater här tilläggas. England, uti hvilket land 
statsmakten så litet ingriper uti allmänt nyttiga ar
betsföretag, har väl för inrikes ärender flere special
portföljer, hvilka omfatta handeln, postverket, sko- 
garne m. m., men för landets öfriga ekonomiska m. fl. 
angelägenheter finnes endast en gemensam ministére- 
afdelning under ”the secretary of State for the home 
”departement”. Alla arbeten af ifrågavarande slag 
bero företrädesvis af den enskilda företagsamheten, 
och derföre hafva äfven, såsom vi funnit, kanalarbe
tena blifvit började i England mycket senare än i 
flere andra länder. Uti Frankrike förekommer en 
särskild ministére-afdelning för publika arbeten med 
skilda sektioner för vägar och broar, för seglation 
och hamnar, för jernvägar m. m. Den Österrikiska 
ministéren för handel, industri och publika bygnader 
innesluter en särskild sektion för publika arbeten 
och en annan för kommunikationerna. Uti Preussen 
har Ministéren för handel, industri och publika byg
nader en särskild sektion bl. a. för hydrauliska ar
beten jemte vägarne. Det kan icke blifva fråga att 
här närmare redogöra för de nämnda auktoriteternas 
i de uppgifna länderna särskilda verksamhet. Men 
hvad som redan af det anförda kan inhemtas, det 
är att man allestädes i sin mån egnat ett vaksamt 
öga för att befrämja många nyttiga ändamål och sär-
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skilt äfven det, som utgör föremålet för vår afhand- 
ling samt både varit och är en bland vårt lands vig- 
tigaste ekonomiska frågor.

Ytterst böra vi för belysning af vårt ämne til
lägga några detaljer om anslagen uti de årliga sta
terna för strömrensningsverket. Oberäknadt en mängd 
betydliga extra anslag, ej mindre för det egentliga 
strömrensnings- och kanalverket än för särskilta un
der fattigare år genom Guvernörernas försorg verk
ställda kärrodlingsföretag, har ända ifrån år 1817 
en summa ungefär motsvarande den då bestämda, 
varit uppförd å stat för att årligen efter H. Kejs. 
Maj:ts eget närmare bestämmande för strömrensnings- 
arbetena användas. I öfrigt hafva ock genom de år
liga staterna några mindre modifikationer och förän
dringar i afseende å tjenstemännernas vilkor och an
tal eller andra förhållanden blifvit efter behofvet och 
omständigheteterna vidtagna. För att belysa allt detta 
få vi här nedan ur 1854 års stat för Finland meddela 
följande:

(Under Fjerde Hufvudtiteln:)

Finska Ingeniör-korpsen för Väg- och Vatten
kommunikationerna. S:r.

Chefen för korpsen, Öfverste, lön
Rub. kop.
1,715: —

En Sekreterare, lön 350: —
En Karteritare, d:o 300: —
En Skrifvare, d:o 150: —
En Ingeniör af l:a klassen, Öf-

verste-Löjtnant, lön 571: 50
taffelpenningar 285: 80 857: 30

Två Ingeniörer af 2:a klassen, Ma-
jorer, lön å 428: 60 887: 20

taffelpenn. å 200 400: — 1,257: 20



so
Fyra Ingen, af 3:e kl., Kaptener, 

lon å 342: 90 
taffelpenn. ä 142: 90 

Fyra Ingen, af 4:e kl., Löjtnan
ter, enl. nådigt förordnande och 
Minister Stats - Sekreterarens 
skrifvelse af d. || Jan. 1853, 
lön å 300 
taffelpen. ä 120

Fyra Ingen, af 5:é kl. enligt före- 
nämnda nådiga förordnande, 
lön å 260 
taffelpenn. å 115 

Expense medel till upphandling 
af Instrumenter m. m.

Till skrif- och ritmaterialer 
Till kassörn vid Taipale kanal 
Inqvarteringspenningar för korp

sens officerare, förslagsvis

1,371: 60
571: 60 1,943: 20
- / • - ■ .

i ‘ yiY

1,200:
480: — 1,680 —

1,040: —
460: — 1,500 —

428: 60 
192: 90
50: — 671: —

1,101: 90 
Summa 11,526: 10.

(Under Åttonde Hufvudtiteln:)
För 8trömrensningsarbetena näst

kommande år 1854 upptages till 
Strömrensnings - Direktionens 
disposition, enligtH. Kejs.Maj:ts 
eget närmare bestämmande 21,428: 60.

Af dessa medel utgå ne- 
dannämnda anslag och aflöningar 
vid strömrensningsverket, nem- 
ligen vid:

Direktionen
En Sekreterare, lön 128: 60
En Kamrerare, d:o 428: 60
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En Ombudsman, arvode 128: 60
En Kanslist d;o 85: 80
En Kopist d:o 85: 80
En Karteritare, lön 150: —
En Vaktmästare d:o 85: 80

lönetillökn. 16: 20 102: —«
Till gratifikationer för dem af

dessa tjenstemän, som sig för ;; j
flit och skicklighet utmärka, till
sammans 257: 20.

En Uppsyningsman eller kassör
vid Taipale och Konnus kana [xilts m
ler, arvode årligen £bitJaui 150: U Jk

Två slussvaktare vid d:o h  100 • • < r>, • •• • 200: —
Till strömrensningsarbetets be-

drifvande återstår fördenskull 19, 712 —
V , Summa, 21,428 60.

Och sålunda erhåller man af begge 
aöslägstltlarne en total summa 
af det ordinarie anslaget för
hela strömrensningsverket 32,954: 7(X

i . ci i

n•'! • I M U i i r i l i j r / i t i '4i. J s

Men ined strömrensningsväsetidet förknippar sig 
åfven flere juridiska och ekonomiska frågor, om hvilka 
det sluteligen återstår för oss att afhandla. I det 
föregående hafva vi sett att vattenverk och andra 
ablägningar under hafdens och lagarnes hägn lätt 
kunnat uppkomma samt blifva hinderliga för vat- 
tenledningarne. Då strömrensningsarbetena under 
nyare tid åter hade blifvit påbörjade, ville man åt
minstone förebygga tillkomsten af nya dylika hinder,

G
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och derföre förklarar Kejs. Br. till samteliga Lands- 
höfdingarne af den 12 Dec. 1817, att den genom Di
rektionen för strömrensnings- och kanalarbetet i Fin
land redan påbörjade verksamhet för strömrensningar 
ocb vattenfällningar påkallade åtgärder, genom hvilka 
hinder i framtiden för dessa nyttiga och vigtiga ar
beten kunde förebyggas. Derföre anbefaltes Lands- 
höfdingarne att uti alla mål och ansökningsärender, 
hvilka röra antingen nya fiskeverks uppförande eller 
anlägning af vattenqvarnar, stampar, valkar med flere 
dylika inrättningar, som fordra dämfling, äfvensom 
i tvister om uttappningar och rensning* till nämnda 
direktion insända akten uti målet, sedan densamma 
är till afgörande färdig, samt att afvakta direk
tionens yttrande i saken, innan slutligt utslag deri 
meddelas.

Men pröfningen af alla sådana framtida hinder̂  
som direktionen kan komma att afse, förutsätter na
turligtvis kännedom om vattendragets beskaffenhet* 
läge och omgifningar. Huru densamma skall inhem- 
tas, derom har författningen icke gifvit någon när
mare bestämning. Vi hafva emellertid redan erfarit, 
att föregående undersökningar på stället varit för 
vattenverks anlägningar i särskilta fall påbjudna, men 
vi hafva derjemte äfven funnit att dessa undersök̂  
ningar afsett många andra intressen och allra minst 
det, som nämnda författning belefvar. De utsträck
tes icke längre än de åsyftade intressena fordrade, 
och kommo således icke heller att omfatta alla de 
verk, hvilka för strömrensningsintresset kunde be- 
höfva afses.

Af mjölqvarnar i stad erhåller kronan ingen 
skatt, och de gamla qvarnegarena på landet hafva 
icke heller under förflutna tider i anseende till stä-
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dernas separata samhällsställning fått vana eller an
ledning att Utsträcka sina prerogativer inom städer
nas gränsor. Derfore hafva icke qvarnanlägningar 
i stad varit underkastade de förenämnda undérsök- 
nirigskontrollerna. K.Br. 17 Febr. 1785 har deröm 
uttryckeligen förklarat, ”att stadsqvarnar anläggas 
âllenast för städernas eget behöf å deras egen jord, 

”att deras anläggande såsom ekonötnie inål beror af 
M̂agistratens ompröfvande och bifall̂  äfveiisom den 

”af sådan inrättning fallande ränta ingår i städskassan*\ 
t)et betraktades såsom ett ärende* h vilket städerna 
fingo leda och sköta efter deras egna ekonomiska 
behöf och intressen; På landet inträffade deremot 
ett aimat förhållande* ööh Kämm. Koll. Cirkk. d. 24 
Jam 1787 och 7 DeC; 1804 innehålla detaljerade be
stämningar öm de för qvarnanlägningar bestämda un
dersökningar, företrädesvis angående skatten, tullen 
och de närmaste qvarnegarenas rätt.

Ett dylikt förhållande har egt rum i afseende 
å manufakturer och fabriker, som begagna vattenfall. 
En skråmässig näringspolitik hade länge fjättrat dessa 
inrättningars tillkomst, men då man ändteligen efter 
lång erfarenhet börjat i afseende å dem hylla en 
friare konkurrens, så har bl. a. K. Kung. den 12 
Juni 1798 föreskrifvit, att fabriker, som förfärdiga 
kläden eller andra ylletyger, böra efter anmälan i  

Kammarkollegium, u ta n  r in g a s t e  o m g å n g  e l le r  a f  seende  

å  o r t  o c li  s t ä l le , få anläggas i stad eller på landet* 
Én närmare uppmärksamhet på strömrensningaroes 
framtid hade då ännu icke ingått bland lagstiftarens 
motiver.

Man finner emellertid att många af de särskilta 
intressen, hvilka tillförene påkallat de nämnda un- 
dersökpingarne, förlorat deras större betydelse. I
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sådant afseende må endast anmärkas, att ett såsom 
prejudikat iakttaget Kejs. utslag af den 11 Mars 1818 
sanktionerat den grundsats, att någon föregående un
dersökning icke behöfver ske för anlägning af hus- 
behofsväderqvarn. Då deremot de frågor, som angå 
dämningar eller andra med strömrensningsverket sam
manhängande omständigheter, mera blifvit föremål 
för undersökning vid anlägningssynerna, så före
kommer dervid likväl det anmärkningsvärda förhål
lande, att ofvanomförmälda 1817 års bref egenteligen 
icke utsträckt undersökningsfordringarne till några 
nya fall och ärender. Ty om der ock uppräknas 
stampar och valkar, af hvilka synnerligen de sist
nämnda icke varit underkastade föregående pröfning 
af. ifrågavarande beskaffenhet, så har författningen 
likväl endast påbjudit kommunikation med Ström- 
rensningsdirektionen, utan att bestämma om beskaf
fenheten af och sättet för den utredning, som borde 
ligga till grund för Direktionens utlåtande och sakens 
afgörande. Det är icke likgiltigt, om denna utred
ning vinnes genom en noggrann undersökning på 
stället eller genom andra mindre säkra medel.

Påtagligen är likväl strömrensningsintresset lika 
vid alla anlägningar af vattenverk i stad eller på 
landet, qvarnar, sågar, bergs- eller manufakturinrätt
ningar. Ifall man för den skull ville anse, att de 
noggrannare föregående undersökningarne enligt la- 
garnes positiva bud blott skulle gälla en del af demy 
och att mera summariska former deremot finge tilläm
pas beträffande de öfriga, så skulle man derigenbm 
erhålla ett ojemnt lagväsende.

Sådan är likväl icke dessa lagars inre grund. 
D§i åberopade K. Brefvet af år 1817 ger vid han
den, att lagstiftaren uti alla fall, ej mindre vid an-
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sökningar om vattenverks anläggande än uti alla andra 
mål och tvister, som kunna inverkar på strömrens- 
ningarne, fordrat de möjligaste åtgärder och pröf- 
ningar till förekommande af de ifrågavarande hindren. 
I öfverensstämmelse dermed stadgas dessutom äfven 
uti Kejs. Förordn. d. 8 Mars 1820, att Häradssyne- 
rätter, Landshöfdingar samt Öfverdomstolar och andra 
auktoriteter böra vid behandlingen och undersöknin
gen rörande tillämnade nya vattenverk, till hvilkas 
anlägning tillåtelse ansökes, förfära med all nog
grannhet och sorgfällighet, på det icke genom min
dre fullständighet i dessa delar vattenverk må till
komma, hvilka sedermera befinnas uppdämmande eller 
skadliga. Af allt detta följer, att hvarje auktoritet 
i stad eller på landet bör vid handlägning i ett eller 
annat afseende af hvarje sak, som kan inverka på 
ifrågavarande ändamål, ej mindre befordra ärendet 
till den Strömrensningsdirektionens ompröfning, som 
ofvanföre är omförmäld, än föranstalta om den ifrå- 
gakomna undersökningen, såsom saken kan fordra 
och författningarne derom i allmänhet föreskrifva.

Då anlägning af husbehofsqvarnar på frälsejord 
jemlikt 14 § 1723 års Ad. Priv. får ske utan till
stånd och vidare omgånger, så kan slikt verk väl icke 
innebära något hinder för strömrensningsverkets fort
gång af oöfverstigligare art. Det kan icke vara 
känbart att i yttersta fall, om sådant blefve nödvän
digt, inlösa ett sådant verk, hvars värde relativt till 
ändamålet alltid måste vara nog ringa. Samma för
hållande inträffar äfven, då ej mindre frälse- än skatte- 
jords egare numera jemlikt 75 § 1851 års skogsordn. 
blifvit berättigade att utan särskilt tillstånd anlägga 
husbehofssågar, om vattendraget är helt och hållet 
beläget inom anläggarens egoområde. De drygare

I
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undersöknjngskostnaderna skulle dervid blifva ett 
stort hinder för sjelfva tillkomsten af verken, hvilka 
uti den enskilda hushållningen kunna lända till god 
skogsbesparing. All fara för uppdämning är sluteli- 
gen äfven så mycket mindre, då anlägningen i slikt 
falj, såsom nedanföre vidare skall omordas, helt och 
hållet byilar på anläggarens eget äfventyr.

Men ifall frågan deremot gäller större och kost
sammare anlägningar, så inträffar ett annat förhål
lande, och då något uttryckeligt undantag icke blif- 
vit gjord t beträffande något slags qvarnanlägningar 
i stad, skoja följakteligen Magistraterna i alla fall, 
så ofta dylika anlägningar kunna af dem beviljas, 
iakttaga alla de åtgärder och omsorger, spin för ström- 
rensningsintresset i allmänhet på landet böra ega 
rumf Detsamma bör gälla om manufakturinrättniögar, 
hvilka jomjikt 1739 års Manuf. Pri v. § 4 kunna till
komma antingen på grund af burskap eller särskilt 
öfverhetligt privilegium. Om dessa begagna vatten
verk, måste de omtörmälda undersökningsskyldighe- 
terna blifva i förstnämnda fall af stadsmyndigheterna 
iakttagna, likasom ock H. Kejs. Maj. eller Senatens 
Ekon. Departement vid privilegiers beviljande för 
slika manufakturer, för bruksinrättningar eller andra 
verk lärer uti behöfliga fall ej mindre genom General- 
Guvernören, såsom Strömrensningsdirektionens ord
förande, infordra dess utlåtande, än förordna om 
andra nödvändiga undersökningar.63) Då sluteligen 
Kejs. JTrdn. den 20 Maj 1835 finnes medgifya anläg-

* 3) Utf Sverige är genom K.Br. 1 Juli 1818 uttryckeligen för- 
klaradt, att Kanini. Koll. ej må jem likt Manuf. Priv. tillåta 
vattenverk sanlägningar, förrän laga kraft vunnet beslut om 
rättighet till vattenfalls begagnande blifvit företedt.
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ning af smälthyttor for sjö- och myrmalmers tillgo
dogörande samt blästerugnar med hamrar till tjugu 
lispunds vigt, utan föregången bergmästaresyn och 
endast på skedd anmälan hos Landshöfdingen och 
af honom meddeladt tillstånd, så får detta väl icke 
så förstås, att Guvernörsembetet äfven i afseende å 
dertill behöfliga vattenverksanlägningar finge bort- 
lemnade i förestående måtto påbjudna undersöknin- 
garne och förfrågningarne.

Vi skola nedanföre vidare omorda det förhål
lande, hvari nyssnämnda frågor och omständigheter 
kunna stå i afseende å privata rättigheter och de vil- 
kor, som betinga expropriation af redan tillkomna 
anlägningar, men dessförinnan böra vi närmare redo
göra för detaljerna af de undersökningar, som i fore- 
nämndt afseende böra ega ruim Desamma äro uti 
nugällande form, och oberäknadt de särskilda under- 
sökningsfrågor, som ligga utom vårt ämne, bestämda 
och föreskrifna uti Kejs. Br. 15 Febr. 1841 och Landtm. 
Regi. 15 Maj 1848 §§ 171 och 172 samt Sk. Ordn. 
9 Sept. 1851 § 77. Vid anmälan om anlägning eller 
förändring af qvarn eller annat vattenverk tillkommer 
det jemlikt dessa författningar först en af Guvernören 
tillförordnad landtmätare att, efter behörig kungörelse 
om vederbörandes tillkallande, anställa undersökning 
på stället, att beskrifva vattendraget och anteckna 
alla derom tillgängliga eller eljest kända upplysnin
gar. Denna beskrifning bör omfatta såväl det för 
verket bestämda vattendragets ursprung och lopp ända 
till utfallet i större sjö eller elf, som ock längden, 
bredden och medeldjupleken af de sjöar, som genom 
samma vattendrag möjligen kunna förenas, samt vi
dare fallets höjd från öfra till nedra lugnvattnet, lika
som ock möjligen närbelägna forsars höjd samt af-
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etånd från hvarandra och från anlägningen. Dessutom 
tillkommer det Landtmätaren att utreda, om anläg- 
ningen kunde tillstänga förut begagnad båtled, hindra 
fiskens uppstigande eller framtida strömrensnings-, 
sjofällnings»- eller egouttorknings företag, eller och 
välla uppdämningar och skador åt äldre anlägningar 
ofvan eller under, samt sluteligen att i föreskrifna 
skalor upprätta kartor öfver anlägningsstäliet och dess 
omgifningar,

Sedan slik förrättning vidare undergått den på 
förenämndt sätt påbjudna ompröfningen i Strömrens- 
ningsdirektionen, får dennes möjligen afstyrkande ut
låtande begrunda ett direkt afslag af Guvernören för 
verkets anlägning.64) Men ifall Direktionens god
kännande vinnes, bör ärendet lemnas till den i 20 
kap, B. B. påbjudna undersökning af Häradssynerätt, 
hvilken det åligger att angifva stället för verket och 
dammen samt strömvattnets förenämnda utsträckning 
emellan lugnvattnen, att anteckna huru långt bygna- 
den i forsen får sträckas, äfvensom vattenrännans 
dimensioner, dammens längd, bredd och höjd, dess 
förseende med skifbord eller stormluckor samt deras 
storlek och höjd. Dessutom böra noga beskrifvas 
vattendraget, dertill stötande stränder och egor, de
ras beskaffenhet och vattnets höjd (lodtiderna. Sluteli
gen skall ock på berg eller jordfast sten invid vat-

*4) Naturligtvis kunna besvär emot sådant utslag i vanlig ord
ning fullföljas uti Kejs. Senatens Ekonomie-Departement, hvii- 
ket jemväl öfverensstämmer med K, Br. 23 A pr. 18X8. Ehuru 
frågan angår dispositionen af egen grund och fastighet, så 
gäller här dock icke en juridisk, utan en ekonomisk instans
ordning, till stöd hvarföre åberopas flere förut anförda om
ständigheter.
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tendraget anbringas ett hugget märke för den höjd, 
hvartill uppdämning får ske, och uti syneinstrumen- 
tet inhugningens plats och läge derjemte noga be- 
skrifvas. Efter behol’ finge Landtmätaren för biträde 
och upplysningar äfven till Härads-syneförrättningen 
inkallas, och ifall Strömrensningsdirektionen uti frå
gan ytterligare kunde för nödig kännedom fördra 
omständligare och vidsträcktare undersökningar, än 
nämndt är, borde äfven sådant ske, och förrättningen 
då påkostas genom allmänna medel. Det är sluteli- 
gen ock naturligt att, då det till verket behöfliga 
vattendraget och alla de vattenledningar, som der- 
med stå i förening, äro helt och hållet belägna inom 
anläggarens egoområde, så kunna flere af de före- 
skrifna undersökningsdetaljerna i någon mån för
kortas, och sådant öfverensstämmer äfven med stad
gandet uti inledningen af 1841 års bref.

Otvifvelaktigt skola alla dessa tillgöranden för 
framtiden afböja många hinder, som eljest kunde 
ställa sig i vägen för strömrensningsverkets framgång. 
Dock är den närvarande tidens öga aldrig nog sä
kert att mäta och afväga framtidens fordringar. Nya 
ställningar och förhållanden, nya insigter och rön 
kunna så lätt annullera förra behof och tillskapa i 
stället andra. Om man derjemte besinnar att den 
föregående tiden, då ingen lag höll strömrensningens 
framtid i behörigt skydd, redan och i ännu högre 
grad hade medfört hinder af nämnda beskaffenhet, 
så fanns det så mycket mera nödvändigt, att lagstif
taren äfven skulle för ändamålet sanktionera en ex
propriationslag, hvarigenom de redan tillkomna hin
dren kunde på rättsliga grunder afböjas och undan
skaffas. Sådant skedde genom Kejs. Förordn. den 
8 Mars 1820.



9 0

Men innan vi gå att närmare beröra denna for
fattning, kan det ega något intresse att kasta en 
komparativ blick uti andra lagstiftningar och deras 
bud angående ifrågavarande ämne, Expropriatoriska 
lagbestämningar äro så alldeles oskiljaktiga ifrån alla 
civiliserade länders lagväsende, att en frånvaro af 
dem antingen måste uti de på hvarje fråga rcspek- 
tiva afseenden undertrycka allt framåtskridande eller 
lör hvarje tillfälle ersättas genom godtyckets och 
omständigheternas osansade maktspråk. Man åter
finner också derföre expropriationslagar från Eng
land, der de privata rättigheterna kanske erkännas 
uti deras mest ofelbara helgd, ända till Frankrike, 
som genom sitt centraliserande lagväsende och det 
allmännas mera absoluta öfvervigt i viss mån är 
Englands antipod. Sistnämnda lands verldsbekanta 
m a  g  n a  c h a r t a  af år 1215 innehåller uti 46 § att in
gen finge beröfvas sin personliga frihet eller egen
dom annorlunda än genom laga dom af hans jcmn- 
likar (peers) eller genom landets lag. På denna 
grund har espropriationsväsendet derstädes sedan 
Utbildat sig till ändamålsenliga, om ook ofta nog 
tröga former. Den lagstiftande makten måste uti 
hvarje särskilt fall anlitas för att genom speciel lag 
bestämma, huruvida eganderättens helgd måste vika 
för något vigiigare allmänt intresse; och såvidt nå
gon särskild öfverenskommelse icke kan träffas om 
ersättningen lör den exproprierade egendomen, skall 
sådant af tillsatt jury uppskattas och värderas. Uti 
Frankrike äro de många konstitutionerna härutinnan 
öfverensstämmande och jemlikt ordalydelsen uti den 
af är 1848 § 11 uppställa de såsom anspråk: ”toutes 
Äles propricités sont inviolahles. Keaumoins l’Etat 
”peut exiger le sacrifice d’une propriété pour cause
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”d*utilité publiqne legalement constatée, et moyen- 
”nant une juste et prealable indemnité.” Såsom när
mare detaljer rörande expropriationsväsendet inne
håller en lag af den 3 Maj 1841, att alla större pub
lika arbeten, såsom vägar, kanaler, jernvägar, ka- 
nalisering af floder, dammar och dockor, tillernade 
af staten, departementerna, kommunerna eller en- 
skilta kompanier med eller utan bistånd af stats
kassan, endast få företagas i kraft af en särskild lag 
och efter föregången administrativ undersökning. Der- 
emot kunna mindre arbeten, hvartill räknas vägar 
och kanaler af mindre än tjugu tusen meters längd, 
auktoriseras genom en ordonnans af statsöfverhuf- 
vudet. Efter all sådan auktorisation på ett eller an
nat sätt samt efter föregångna undersökningar af in- 
geniörer och andra embetsmän bestämmer vederbör 
rande administrativ myndighet den summa, som er- 
bjudes i ersättning för den jord eller egendom, som 
skall exproprieras, och ifall egaren eller annan in
tressent icke godkänner anbudet, bör han uppgifva 
sina anspråk, och saken underställes derefter till af- 
görande af en speciel jury, af hvilken den ena eller 
den andra parten jemväl skall åläggas rättegångs- 
kostnadsersättning till den, hvars anspråk står när
mast det af juryn fastställda ersättningsbeloppet (jfr 
en fr. lag af 16 Sept. 1807 § 48). — Genom sådan 
fintlig anordning tyckes lagstiftaren hafva velat emel
lan parterna befrämja en frivillig öfverenskommelse 
och bestämning om priset; den är så mycket mera 
anmärkningsvärd, då den uti nämnda afseende ställt 
staten och den enskilda i fullkomligen lika belägen
het. — Den Preussiska författningsurkunden af den 
31 Jan. 1850, tit. 2, art. 9 innehåller uti ifrågavaran
de afseende: ”das Eigenthum ist unverletzlich. Es
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”kana nur aus Grunden des offentlichen Wohles ge- 
”gen vorgängige, in dringenden Fallen wenigstens 
”vorläufig festzustellende Entschädigung nach Maas- 
”gabe des Gesetzes entzogen oder beschränckt wer- 
”den.” 65) Sålunda finner man uti de nämnda, lika
som fallet är med flere andra kulturländers lagstift
ningar, expropriatoriska bestämningar, bygda på lika 
grundsatser, ehuru de uti detaljen och förfarandet 
kunna efter omständigheterna hafva någon olikhet.

Uti det föregående hafva vi redan varit i till
fälle att beröra vår expropriationslagstiftning för 
äldre och nyare tider. Det återstår att redogöra 
för nyssomförmälde 1820 års författning och de deri 
sanktionerade bestämningar till strömrensningsväsen- 
dets befrämjande. Såvida vattenverk och qvarnanläg- 
ningar uti åtskilliga strömmar, der rensningar sko
lat företagas, befunnit9 hinderliga för dessa arbetens 
allmänt gagneliga ändamål, hade Strömrensningsdi- 
rektionen, såvidt vänliga öfverenskommelser icke kun
de tillvägabringas med innehafvarena om verkens 
flyttning eller undanrödjande, i underdånighet hem
ställt om utvägar för hindrens afhjelpande på legal 
väg. Till följd deraf har författningen för ändamålet 
stadgat sådan ordning, att undersökning först borde 
ske, huruvida anlägningen vore i laga väg tillkom
men, och ifall så ej vore fallet, skulle densamma 
genom de exekutiva auktoriteterna på innehafvarena

* 5) Särskilda närmare bestämningar härom, hvad expropriation 
för kanalanlägningar vidkommer, återfinnas i Mannkopff, 
A 11g. Landrecht 1 T h ., 1 B. pag. 267 f. och II Th. 4 B. pag. 
351 och 383. Jfr härutinnan vidare hl. a. Belgiens stats
författning af den 25 ökt. 1831 § 1 1 ;  Norriges konstitution 
af den 4 Nov. 1814 § 105; T yska Riksstatsurkunderna af 
den 21 Dcc. 1848 § 32 och den 28 Mars 1840 § 163 m. f l
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bekostnad undanskaffas. I motsatt fall skulle hin
dret, om möjligt vore, genom verkets ombygnad el
ler flyttning afhjelpas samt innehafvaren på före» 
skrifvet sätt godtgöras för den genom åtgärden upp
kommande skadan. Ifall deremot det åsyftade än
damålet endast kunde vinnas genom verkets totala 
undanrödjande, borde detsamma, såvidt ske kunde, 
genom vänlig öfverenskommelse med egaren af Di
rektionen inköpas eller emot annan kronan tillhörig 
disponibel lägenhet tillbytas, eller ock borde ären
det, då allt sådant icke ledde till god utgång, >nbe- 
rättas till Kejserliga Senaten samt derifrån vidare 
öfverlemnas till H. Kejs. Maj:ts eget närmare nådiga 
förordnande*

Sådan är den ledande grnndtanken uti nämnda 
förordning* Liktydiga grundsatser hade ock redan 
börjat påyrkas i Sverige omkring år 1815, och se
dan åetta äfven skett uti de nya svenska lagförsla
gen, hafva dessa frågor blifvit positivt bestämda 
genom Kungl. Frdnn. den 20 Jan. 1824 och 14 Juli 
1835. Den öfvervägande komparativa betydelse, 
som Sveriges närvarande lagstiftning kan ega för 
oss, fordrar att innehållet af dessa förordningar här 
icke heller får förbigås, och innan vi sålunda gå att 
uti detalj tolka och utlägga vår nämnda 1820 års förf., 
må följande endast korteligen antecknas. Uti bemäl- 
da förordningar föreskrifves att, då vattenverk icke 
äro anlagda för bedrifvande af större bruk, bergverk 
och fabriksinrättningar, kunna jordegare, som icke 
särskilt förbundit sig att emot ersättning tåla upp
dämning, fordra flyttning eller undanskaffande af 
sådana verk, hvilka vålla uppdämningar och för
dränka jord eller hindra odling af jord. Likväl 
bör den fördel, som derigenom vinnes, uppgå till
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dubbelt belopp emot värdet af anlägningen, som böf 
undanskaffas, eller möjliga försämringen af det, som 
bör flyttas. Oberäknadt ersättningen för flyttnings-1 
tiden, då ombygnad kommer i fråga, skall egären 
godtgöras för verkets undanskaffande eller försäm
ring genom flyttning med skadans fulla värde i pen
ningar och derutöfver med femtio procent, ifall icke 
verket tillhör något boställe, då förhöjning ej eger 
rum. Sådan ersättning erlägges af satnteliga intres
senterna i förhållande till den båtnad* son! företaget 
tillskyndar dem, och skall för öfrigi den jördegare, 
som ej vill deltaga i kostnaden, vara pligtig och 
berättigad att afstå sin jordegande rätt till de öfriga 
emot ersättning i annan jord eller någön del af hans 
lott i den tillkomna eller förbättrade marken. Er
sättningen bestämmes i sammanhang med undersök
ningen om andra till saken hörande omständigheter 
af landtmätare och sex af parterna och Kon. Befall- 
ningshafvande kallade goda män* och ifall saken vidare 
göres tvistig, utföres densamma vid domstol, sedan 
den uppskattade ersättningen dessförinnan blifvit i 
tiätten nedsatt, och i alla hänseenden får vattenverks- 
egaren åtnjuta laga fardag* I sammanhang dermed 
bar den svenska lagstiftaren stadgat* hvad ock i af- 
seende å våra förhållanden icke saknar komparativt 
intresse, att för sänkning eller uttappning af sjöar 
och andra dylika företag, äfven då andras rätt icke 
förnärmas, tillstånd bör utverkas af Konungens Be- 
fallningshafvande* och ifall anledning skulle före
komma att flot- och farled eller annat nyttigt ända
mål kunde genom företaget skadas, borde ärendet 
till Kongl. Maj:t hemställas.

Men allt detta angår dock endast privata rät
tigheter i afseende å vattenafledningar och innefat-
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lar ännu icke någon expropriationslag uti generei 
och fullständig betydelse. En sådan, som vi nu ega 
blott för partiela ändamål, erhöll Sverige i fullstän
dig och genomgripande form genom Kongi. Frdn. 
den 20 Nov. 1845> hvarest det stadgas att jord eller 
lägenhet finge exproprieras, då densamma behöfdes 
för rikets försvar, allmän väg, hamn, torg eller gata 
i stad, uttappning af sjö, farled eller annan vatten
ledning eller för annat dylikt allmänt behof; och 
sedan slikt behof blifvit af Kongi. Maj:t godkändt, 
skulle jorden ersättas med dess fulla värde och fem
tio procents förhöjning. Rättigheten att bestämma 
och pröfva derom tillkommer en särskild inför dom
stol organiserad jurynämnd, 6om ordinärt borde be
stå af sju medlemmar eller återstoden af hvardera 
partens sex och rättens tre jurymän sedan begge 
parterna ifrån detta antal uteslutit fyra.

Denna korta och uti detaljen nog ofullständiga 
teckning af det hithörande svenska lagväsendet kan 
emellertid på anförda skäl iqke sakna allt intresse 
för vårt ändamål eller undgå att i sin mån belysa 
de hos oss genom förenämnda 1820 års förfi sank* 
tionerade lagbestämningar. Det första mom. af den
samma innehåller, att då något vattenverk finnes hin
dra strömrensningens fortgång eller uppehålla vatt* 
nets tillräckliga och hastiga affall samt förorsaka 
uppdämningsskador, bör först undersökas, om hin
dret eller skadan härrör deraf, att verket ej i före- 
skrifven ordning är inrättadt och uppbygdt, eller 
deraf att detsamma i afseende å vattnets begagnan
de blifvit för vida utsträckt samt öfverskridit lag 
och författningar, äfvensom anlägningsvilkoren. I 
dessa fall, likasom då anlägningen icke grundar sig 
på vederbörligt och laga kraft vunnet tillstånd, bör
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vattenverket på innehafvarens bekostnad genom de? 
exekutiva auktoriteterna genast bringas inom dess 

f rätta och medgifna gräösof eller ock i sistnämnda 
fall alldeles undanskaffas.

Af detta stadgande följer att allmänt nyttiga 
strömrensningsarbeten kunna företagas i sådana vat
tendrag, hvarest ett olagligen tillkommet vattenverk 
förefinnes, utan att egaren till strömfallet derföre 
får fordra någon särskild ersättning, och följaktligen 
kan slik ersättning icke heller ega rum, då arbetet 
verkställes på sådana ställen, der icke något vatten
verk är uppfördt. Härvid kan emellertid göras den 
anmärkning, att de vattenfall, som genom strömrens
ningen möjligen kunna komma att försvinna, ehuru 
obegagnade, uti innehafvarens hand likväl utgöra en 
förmögenhet af värde. Men 25 kap. 1 § B. B. har 
ju icke heller, då jord exproprieras till landsväg, be
viljat ersättning för annat än odlade egor. Det är 
odlingen, som utgör den fullkomligaste stämpeln af 
ockupation och tillegnande, det sannaste uttryck af 
personlighetens rätt uti yttre egendom, ocb äfven 
derföre belägger vår lag tillgrepp af det i skogen 
vildt växande trädet endast med ansvar för åverkan y 
då deremot tillgrepp af odlade egors alster bestraf
fas såsom stöld. Det ännu obegagnade strömfallet 
har med de icke odlade egorna den närmaste likhet, 
och dessutom inträffar här att strömfallets värde be
tingas icke så mycket af sjelfva flodbädden, som är 
jordegarens fasta tillhörighet, utan fastmer af det 
rörliga vattnet, som under dess lopp flyr ifrån öiver- 
till underbyggaren (jfr ofvan pag. 16 f.)

Beträffande deremot skyldigheten att ersätta den 
jord och grund, som vid kanalarbeten eller andra 
strömrensningsföretag kunna medtagas, så böra några
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särskilda omständigheter dervid icke förbises. Om 
man ville följa principen uti 25: 1 B.B., så skulle 
sådan ersättning väl endast komma i fråga, då odlad 
åker eller äng kan för egare gå förlorad. Men stad
gandet uti denna § torde dock hufvudsakligast bero 
der af, att skogsmarkerna vid tiden för lagens till- 

v komst både saknade ett högre värde och vanligen 
äfven voro oskiftad och således ännu ej rätt full
ständigt approprierad egendom. Sannolikt fann lag
stiftaren dessutom att jordegarena genom väganläg- 
ningen alltid kunde vänta en emot skogsmarkens 
värde motsvarande fördel. Då emellertid omständig
heterna derutinnan kunnat väsentligen förändras, och 
dertill kommer att kanalanlägningar medtaga en vida 
större jordvidd, så torde billig ersättning äfven för 
skogsmark, som till dem åtgår, kunna anses med la
gens grund öfverensstämmande.

En annan omständighet, som vi härvid böra 
taga i betraktande, är den legitimation, som bör 
begrunda orubbligheten af ett vattenverk. Författ
ningen nytjar i detta afseende sådana ordalag som: 
”med vederbörligt och med laga kraft vunnet tillstånd 
”anlagdt vattenverk”: ”i laga ordning tillkommet vat
tenverk” eller ”der anlägnings tillåtelse icke kan 
visas”. Härigenom vinner man icke allenast närmare 
förklaring angående Fiskeri Stadgans bud om de 
särskilda rättigheterna för privilegierade vattenverk, 
som från urminnes tider funnits, hvilket stadgande 
möjligen kunde anses innebära att både urminnes 
häfd och erhållet laga tillstånd borde betrygga an- 
lägningen, utan man kan derjemte uppställa den 
allmänna regel, att hvarje af vederbörlig auktoritet 
meddelad tillåtelse i och för sig och utan afseende 
på auktoritetens mer eller mindre fullständiga eller 

> ' 7
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lagenliga förfarande måste anses tillräcklig för de 
enskilda rättigheternas betryggande. Härvid bör lik
väl märkas att sådan auktoritet, hvilken icke är nå
gon laga juridisk domstol, derföre icke heller kan 
med laga påföljd bestämma om någon rent juridisk 
rättighet; och ifall sålunda något tillståndsutslag exem
pelvis skulle innehålla föreskrifter om verkets an
bringande på jord eller grund, som kunde 1 illhöra 
annan man, så får utslaget alldeles icke hindra ega- 
ren att derefter vindicera sin egendom. Annat är 
frågan om sjelfva vattnets begagnande genom för
dämningar eller dylikt, och ifall öfver- och under
byggarenas rättigheter derutinnan äfven hafva någon 
juridisk prägel, så äro de lika mycket och mera af 
politisk natur. Lagstiftaren har för dem Öppnat till
fälle att vid anlägningssynen, som måste hafva blifvit 
offenteligen kungjord, göra sina rättigheter gällande.

Frågan, närmare betraktad, har således två sidor. 
Om det gäller att verkställa någon sänkning af vat
tendrag eller någon förändring af deras naturliga 
lopp och läge, så är ett af vederbörlig auktoritet 
meddeladt anlägningstillstånd i alla fall betryggande 
för egaren af ett vattenverk. Ifall man deremot en
dast vill rätta någon skada af uppdämning eller nå
gon åtgärd, som med stöd af anlägningstillståndet 
kunnat medföra förändring af vattnets naturliga lopp 
och läge, så erfordras derjemte att tillståndet skall 
grunda sig på en behörigen kungjord undersökning, 
hvarvid öfver- och underbyggarena kunna bevaka 
sina rättigheter. Ty det är en med all egendom 
förenad naturlig rätt, att egaren ohördan icke får 
skiljas ifrån några af egendomens besittning härfly
tande förmåner, då rättigheten deremot att på före- 
nämndt sätt öka egendomens värde är mindre sjelf-

*
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fallen, ehuru den väl bor af en god lagstiftning i 
möjligaste måtto befrämjas. För att förtydliga detta 
genom ett exempel, vilja vi antaga att en manufak- 
turist i stad jemte vunnet burskap erhållit tillstånd 
att för sin rörelse anlägga ett manufakturvattenverk, 
utan att den beviljande stadsauktoriteten bygt sin 
tillåtelse på föregången undersökning om sjelfva vat
tendraget. Manufakturisten kan väl då jemlikt 20: 2 
B. B. äfventyra sin anlägning, om skada af uppdäm
ning deraf skulle härflyta, men ifall påstående der- 
emot skulle göras om sänkning af vattnet, så måste 
anlägningstillståndet för manufakturisten vara i allo 
betryggande, så mycket mer som lagarne icke ens 
innehålla någon tydlig föreskrift om nämnda under
sökning uti ifrågavarande afseende, och manufaktu
risten således minst kunnat anses skyldig att för 
trygheten af sin rätt begära och påyrka en sådan. 
Det bör icke drabba honom, om den auktoritet, ge
nom hvilken statsmakten medgifvit anlägningen, för
summat någon af sina skyldigheter.

Ett liktydigt förhållande inträffar äfven i afseende 
å de mindre vattenverk eller husbehofsqvarnar och 
sågar, hvilka, såsom förut är framstäldt, kunna få 
utan föregående undersökning och tillstånd anläggas. 
De hafva utan tvifvel i laga ordning tillkommit, och 
ifall ock stadgandet i nämnda 2 § 20 kap. B.B. är 
för deras anläggare bindande, så behöfva de dock 
icke för nya vattenafledningsföretag utan ersättning 
undanskaffa sina verk.*6) Att i dessa frågor antaga

••) Något annat följer icke heller af stadgandet i K. K. d. 15 
Apr. 1854 att alla före år 1851 med eller utan tillstånd an
lagda husbehofssågar skola inom fem år reduceras till en- 
ramiga med högst två hlad eller till den uti 1851 års Sk
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en annan tolkning än den ofvanuppgifua vore att i 
viss mån förneka en af de hufvudsakligaste moti- 
verna för föreskriften om berörde undersökning eller 
lagens åstundan att vid kostsammare företag betrygga 
anläggarens säkerhet. Inom den juridiska rättssferen 
är resning ett erkändt och ofta begagnadt remedium 
juris, men här måste detsamma gemenligen ersättas 
genom det expropriatoriska remedium, som påyrkar 
ersättning till vattenverksegaren.

Vid allt detta bör emellertid märkas, att många 
anlägningsutslag ifrån en senare tid, såsom det äf- 
ven i afseende å sågverk finnes positivt föreskrifvet 
i 80 § 1851 års Skogs Ordn., innehålla det vilkor 
att, ifall strömrensningar eller större odlingsföretag 
skulle framdeles genom verket hindras, så bör det
samma på egarens bekostnad förändras eller undan
skaffas. Att ett sådant vilkor är bindande och att 
verket i detta fall hvilar på anläggarens eget äfven- 
tyr, behöfver icke vidare påminnas; men man kan 
i anledning deraf fråga, hvartill undersökningen un
der sådant förhållande skall kunna tjena? Det är 
utan tvifvel anläggarens säkerhet, som man äfven då 
vill betrygga, ty genom undersökningen har han åt- v 
minstone vunnit den visshet, att någon förutsedd an
ledning för undanskaffandet af hans verk icke kan 
ega rum under den närmaste framtiden. Dock måste 
den af vilkoret beroende osäkerheten alltid ntöfva 
ett visst menligt inflytande uti många afseenden och 
särskilt i afseende på utbildningen af större och på 
vattenkraft grundad fabriksrorelse. IFrankrike, hvar-

O. § 74 fastställda form, ty  derjemte medgifves åt innehaf- 
varen att låta verket blifva oförändradt, ifall han på laga 
väg utverkar åt sig tillstånd att behålla det såsom salusåg.
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est ett dylikt vilkor gemenligen förknippas med till
ståndet att anlägga vattenverk, har man deremot gjort 
många inkast,67) och törhända skulle anläggarenas 
fullkomligare säkerhet oftare för det allmänna med
föra större gagn, än utgiften för den ersättning, som 
då möjligen i några fall kunde komma att ega rum, 

v skulle medtaga dess tillgånger. Om anlägningstill- 
ståndet skulle innesluta det förbehåll, att samma er
sättning finge utfalla efter viss modererad grund, 
kunde intressena på båda sidor utan tvifvel blifva 
bäst skyddade.

Uti 2:a—5:e mom. 1820 års frdn. stadgas vidare 
att, då ett i laga ordning tillkommet och inom före- 
skrifna gränsor uppfördt vattenverk vållar hinder 
för strömrensningen, skall detta, om möjligt är, af- 
hjelpas genom verkets ombygnad och annan inrätt
ning eller genom dess flyttning längre ned i ström
men eller till annat mindre vigtigt vattendrag, eller 
ock, då flere verk äro på samma ställe uppfördâ  
genom deras sammanbygnad. Emot skyldigheten att 
tillåta sådant har innehafvaren af verket eller verken 
rätt till ersättning för saknad afkomst deraf under 

> flyttningstiden efter markegångspris med tio procents 
tillökning. Han kan dessutom för den händelse, att 
åtgärden grundar sig på privat ansökning, fordra att 
flyttningen skall ske genom Strömrensningsdirektio- 
nens försorg och under dess af sakkännedom under
stödda tillsyn. Detta bör gälla så mycket mera, då 
författningen påbjuder sådant äfven annars eller uti 
hvarje förekommande fall, på det att strömrensnin
gens ändamål icke måtte genom dåliga anstalter 
förfelas.

*7) Jfr Dictionn. de 1’econ. polit., art. eau och Teulet, les Codes

\
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Beträffande alla de med flyttningen och gräf- 
ningen förknippade omkostnader, så måste det, ifall 
man tager samhällslifvet i dess rätta, högre bety
delse, anses vara likaså orättvist, som hinderligt för 
näringskulturens utbildning, om hvarje enskild sam
hällsmedlem skulle ega en oinskränkt rätt att efter 
behag uti dessa kostnader deltaga eller ej. Det *
är icke godtycke utan skäl, som bör ligga till grund 
för all menniskornas förenade verksamhet. Om så
lunda ett företag af ifrågavarande beskaffenhet kun
de blifva af enskilda påyrkadt, så är det deras rätt 
att fordra biträde och hjelp i afseende å nämnda 
omkostnader af alla dem, hvilka kunna komma att 
dela frukterna af företaget. Detsamma bör gälla om 
strömrensningar, som verkställas på allmän bekost
nad. Defc vore i hog grad obilligt, om alla de, hvil- 
kas nytta man åsyftar, finge uti passiv hvila afbida 
frukterna af statens omsorger och låta det skattdra
gande samhället vaka öfver deras enskilda fördelar.

Men vigtigt är det likväl att uti sagde afseen
de begränsa den legala förpligtelsen så, att skyldig
heterna aldrig kunna öfverstiga den motvilliges såväl 
förmåga som väntade fördelar. För att deri vinna r 
en billig jemnvigt beträffande ofvannämnda fråga om 
vattenverks flyttning, har 3:e mom. af sagde 1820 
års förordn. stadgat såsom allmän regel, att alla de 
jordegare, som af ombygnaden eller flyttningen dra
ga nytta, böra i behörigt förhållande sig emellan 
utan ersättning prestera och utgöra alla dertill erfor
derliga dagsverken. Deremot föreskrifves att kost
naden för tillsyn, byggmästare, verktyg och mate- 
rialier skall bestridas af strömrensningsfonden; och 
beträffande ersättningen till vattenverksegaren för 
flyttningstiden, så bör denna äfven förskottsvis utgå
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ur samma fond, intilldess bestämmas kan, på hvem 
en sådan kostnad i hvarje fall kan komma att stanna. 
Den får dock ej, såsom det uttryckeligen förklaras, 
i något fall drabba bemälda jordegare utan eller 
utöfver deras frivilliga åtagande.68)

Bestämningen om allt sådant har författningen 
i första rummet öfverlemnat till en  v ä n l ig  o c h  b i l l i g  

ö fv e re n s k o m m e ls e  emellan vederbörande, men ifall en 
sådan icke kan åstadkommas, så är Guvernörsembe- 
tet den auktoritet, åt hvilken domsrätten i dessa 
frågor är öfverlemnad. Till ledning för bestämman
det af den nämnda ersättningen till vattenverksega- 
ren fordras enligt uttryckelig föreskrift särskilt, att 
såväl Strömrensningsdirektionens yttrande i målet 
skall hafva blifvit inhemtadt, som ock att Härads- 
synerätt efter föregången undersökning på stället der- 
utinnan meddelat sitt betänkande. För öfrigt är det 
klart att besvär emot utslag i dessa frågor kunna i 
vanlig ordning fullföljas uti Kejserliga Senatens Eko- 
nomie-Departement, men för att hastigare och verk
sammare kunna befrämja strömrensningens ändamål 
gäller det såsom allmän regel, att utslagen skola, 
äfven om besvär emot dem blifvit anförda, genast 
bringas i verkställighet. Ifall dock tvisten angår 
sjelfva flyttningen eller ombygnaden af vattenverket, 
så r̂ det naturligt och jemväl positivt föreskrifvet, 
att verkställigheten af utslagen skall blifva beroende, 
intilldess slutligt afgörande i saken skett, emedan 
all restitution deri annars kunde blifva omöjlig. ,

68 Jemlikt lag af den 16 Sept. 1807 § 28 äro uti Frankrike 
a lla , hvilkas jord erhåller ett ökadt värde genom öppnandet 
af en ny kanal, väg eller dylikt, skyldiga att bidraga till 
högst halfva kostnaden af företaget vpar voie de centimes 
” additionnels aux contributions.”
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Om sluteligen ändamålet icke kunde genom flytt
ning af vattenverket eller andra dermed liktydiga 
åtgärder afhjelpas, och Strömrensningsdirektionen ef
ter noggrann undersökning finner verkets totala un- 
danrödjande vara nödvändigt, sa skäll sådant iakt
tagas såsom en sista utväg. En vänlig öfverenskom- 
melse bör äfven dervid i främsta rummet anlitas för 
att förlika sakegarenas intressen, så att vattenverket 
genom Strömrensningsdirektionens bemedling antin
gen inköpes eller utbytes emot någon annan kronan 
tillhörig disponibel lägenhet. Men ifall vattenverks- 
egaren undandrager sig ett sådant köp eller byte, 
eller annars vägrar att emot skälig ersättning afstå 
inrättningen, så bör ärendet öfverlemnas till H. Kejs. 
Maj:ts eget närmare, nådiga förordnande. Beträffan
de kostnaderna för och af verkets totala raserande, 
som på detta sätt kan påbjudas, så är derom icke 
närmare bestämdt, än att de dertill erforderliga dags
verken, såframt icke H. Kejs. Maj:t i särskilt fall 
kunde i nåder derom annorlunda förordna, skola be
stås af de jordegare, hvilka af strömrensningen eller 
företaget draga nytta, efter sådan billig grund och 
fördelning, som Guvernören i hvarje fall, då frivillig 
öfverenskommelse icke sker, eger utstaka och be
stämma.

Då egare af ett obegagnadt strömfall, som ge
nom något rensningsföretag kan komma att försvin
na, derföre icke åtnjuter, såsom vi funnit, någon er
sättning, så kunde man ställa i fråga, huruvida ega- 
ren af ett vattenverk, som skall undanskaffas, för 
detsamma bör tilläggas annan ersättning än den, som 
kan motsvara omkostnaden och värdet af sjelfva byg- 
naden och anlägningen. Ifall man i sådant afseende 
'tager i betraktande stadgandet uti 25 kap. 1 § B. B.,
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så finner man att den ersättning, som tillkommer 
jordegare för all till vägabygnad exproprierad åker 
och äng, enligt ordalydelsen i denna § icke ensamt 
sträcker sig till odlingskostnaden, utan till egorna i 
deras helhet. På lika grund har äfven 1820 års för
ordning, såsom nämndt är, tillagt egaren af ett vat
tenverk ersättning för dess fulla afkomst under flytt- 
ningstid, hvilket innebär ett erkännande om hans e- 
gande- och dispositionsrätt öfver såväl anlägningen 
som den vattenkraft, hväraf sagde afkomst beror. 
Lagstiftaren har erkänt den genom bebyggande och 
verkligt begagnande approprierade kraften såsom full 
egendom och lemnat derföre den fullkomligaste och 
möjligaste garanti, då deremot blotta ockupationen 
och innehafvandet af ett obegagnadt strömfall ännu 
icke medför en sådan förmån.

Uti ifrågavarande fäll gäller det således äfven 
att mäta vattenverkets värde i dess helhet. Detta 
kan ske sålunda, att den årliga afkomsten deraf efter 
gällande räntefot beräknas till ett deremot svarande 
kapital, hvilket följakteligen komme att utmärka be
loppet af ersättningen till vattenverksegaren. En 
sådan beräkning kunde emellertid för honom med
föra nog lukrativa förmåner, och då 6:e mom. af 1820 
års förordning i främsta rummet påyrkat att verket 
borde inköpas, så innebär detta att ett skäligt köp
pris efter bruk, konkurrens och pröfning så mycket 
hellre finge blifva beräkningsgrunden för ersättnin
gen, då alla omständigheter, såsom afkomstens möj
liga minskning, verkets bättre eller sämre bestånd i 
framtiden, omkostnader, olägenheter m. m. deri van
ligen äro under erfarenhetens ledning tagna i beräk- 

. ning. Den närmare bestämningen om allt detta är 
dock, såsom nämndt blifvit, beroende af H. Kejs.
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Maj:ts eget höga skärskådande, utan att några om
ständligare lagbestämningar derom blifvit gifna.

På det strömrensningsarbetets fortgång icke må 
uppehållas, har sagde 1820 års förordning sluteligen 
ock föreskrifvit, att Landsböfdingarne samt öfriga 
erabetsverk och auktoriteter böra med skyndsamhet 
afhjelpa alla de med strömrensningen getnenskap e- 
gande frågor och ärender. Dermed kan förtjena att 
sammanställas det, som vi i det föregående redan 
funnit, eller huruledes 17.99 års förordning gifvit åt 
Strömrensningsdirektionen den förpligtelse, att på 
anmälan samt efter pröfning och undersökning taga 
sig an enskildas strömrensningar, likasom arbetena 
för kronans räkning. Allt sådant ökar blott bevisen 
om, huru mycket man gjort strömrensningsverket i 
Finland till en allmän och vigtig samhällssak, och 
vi skola hoppas att kommande generationer efter 
alla sådana tillgöranden och deras fortsatta tillämp
ning endast ur häfderna eller ur språket skola kunna 
vinna bekräftelse derom, att landet någonsin varit 
ett kärrland, ett Suomiehenmaa.

106

Uti det senast omförmälda afseendet hafva ström- 
rensningarne utan tvifv̂ J ännu en lång och betydel
sefull framtid. Beträffande deremot kanalverket, så 
hafva de törhanda snart utspelat sin bästa, om ock 

T ej sin sista rol, då andra af kulturen och intelligen
sen alstrade kommunikationsmedel erbjuda åt mensk- 
ligheten en i många hänseenden bättre tjenst. Men 
äfven för den föregående tiden får man i detta af- 
seende mera loforda viljan än verket. Många nitiska 
ansträngningar hade emellertid blifvit för ändamålet 
gjorda, och skall väl detta då endast tjena till ett
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nytt stod for att ur omöjligheternas förrådskammare 
framdraga nya skäl och bevis emot alla våra framtida 
bemödanden för fullkomligare kommunikationsanstal- 
ter? Eller skall den föregående tidens nit icke snarare 
öfvertyga oss om vigten af sådana och framkalla en 
kraftigare verksamhet för deras befrämjande? Det 
var hvarken någon abstrakt teori af vetenskapen eller 
någon nyck af en ensidig tidsanda, utan det var en 
naturlig och uthållande instinkt, ett oeftergifligt be- 
hof, som dikterade och frammanade allt sådant nit. 
Men huru mycket mera skall icke allt detta gälla 
vår tid med dess mognare vetenskap och rikare er
farenhet? Då folken i nog vidsträckt skala tillegnat 
sig nya kommunikationsmedel, hvilka äro fyra, åtta 
eller tio gånger billigare samt i de flesta fall åtmin
stone lika gånger mindre tidsödande än de förut 
begagnade kommunikations- eller transportmedlen, 
så skall förvisso det folk, som saknar sådana, alltid 
intaga en ganska underordnad plats uti det stora 
vcrldssamhället, och dess materiela alster skola of
tast till och med blifva ifrån verldsmarknaden bort
visade.

Låtom oss dock för vårt land hoppas en bättre 
framtid, som skall medföra ett nät af kommunika- 
tionsanstalter, mäktigt att öfver bela Suomi kring
sprida bildning och välstånd. Detta mål är ock i 
sjelfva verket, ifall man äfven vill gå till råds med 
andra länders erfarenhet, icke så omöjligt att ernå, 
som det eljest kunde synas. Belgiens förhållanden 
erbjuda derutinnan en rik källa för begrundande. 
Detta land hade genom kriget med Holland ådragit 
sig en ofantlig statsskuld, och det fann, i likhet med 
Colberts långt förut uttalade åsigt, att landets nä
ringar borde upphjelpas för att höja samhällsmedlem-
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marnes kraft och förmåga att uppbära de ökade skat
ter och besvär, som måste dem påläggas. Man skyd
de derföre icke att för anlägning af jernvägar och 
andra kommunikations-anstalter än ytterligare öka 
denna skuld, så att alla de för slikt ändamål upp
tagna statslån år 1842 beräknades till inalles 204 
miljoner francs. Huru goda frukter alla dessa idéer 
och åtgärder burit synes bäst af den betydliga amor- 
tisering, som nämnda statsskuld undergått. Summan 
af alla de intill år 1848 upptagna lånen bestiger sig 
enligt uppgift uti a lm a n a c k  de  G o th a  till 993 miljo
ner francs, men deraf qvarstod samma år oamorti- 
serade endast 635 miljoner, och ehuru Belgien der- 
eftér ytterligare år 1852 genom statslån upptagit tjugu- 
sex milj. för att der med utföra åtskilliga allmänt nyt
tiga arbeten, så uppgick den oamortiserade stats
skulden sistlidet år dock icke till mer än 642 milj. 
francs. Allt sådant är i sanning öfverraskande, då 
man derjemte besinnar att Belgien icke inbegriper 
mer än 536 qv.mil ganska medelmåttig jord och un
gefär fyra och en half miljoner innevånare. Men 
Belgien är för öfrigt icke heller det enda exemplet 
af detta slag, ty de flesta andra länder hafva ock i 
större eller mindre grad gjort lika erfarenhet. Bland 
de med hög statsskuld så allmänt belastade små ty
ska furstendömena må endast omnämnas Mecklen- 
burg-Schwerin, som år 1843 upptog ett statslån af 
nära två miljoner Thaler för bygnaden af jernvägen 
emellan Berlin och Hamburg och år 1850 ytterligare 
ett statslån af nära en miljon sjuhundra tusen Tha
ler för särskilda andra väĝ  och kanalbygnader. Stats
skulden i dess helhet öfverstiger tio miljoner, men 
vidden af detta Storfurstendöme är dock icke större 
än 228 qv. mil till en del hedartad jord och antalet
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af innevånare öfverskjuter icke heller mycket en 
hålf miljon.

För ett tillämpa dessa statistiska satser på Fin
lands förhållanden, låtom oss antaga att staten skulle 
för jernvägsbygnader upptaga ett lån af fem mil
joner rubel silfver éller ungefär en femtionde del af 
af den summa, hvårtill den Belgiska statsskulden 
uppgått, eller hälften af statsskulden i Mecklenburg- 
Schwerin. Med denna fond i förening med andra 
hjelpkällor är det sannolikt att man skulle kunna 
tillvägabringa icke allenast en stambana emellan Hel
singfors och Wasa, afbruten och ersatt emellan Tam
merfors och Österbottniska gränsen af den der be- 
finteliga sjöfarleden, utan äfven tvänne sidobanor 
ifrån Tavastehus till Päijäne och Abo. Alla dessa 
banor skulle bereda förbindelse emellan ganska mån
ga af de hufvudsakligaste punkter och städer i lan
det, såsom emellan Åbo och Helsingfors, Åbo och 
Wasa m. ip., ty olägenheten att på jernbana göra 
en mindre omväg är af ganska ringa betydenhet. 
Fördelen deremot af att på nämnda sätt anbringa 
banorna tyckes till och med vara dubbel, såvida man 
derigenom både skulle till en början kunna med färre 
banor åstadkomma flere förbindelser, och den sam
manstötande kommunikationen emellan flere olika 
punkter skulle väsentligen bidraga till att förstärka 
rörelsen på banorna. Besinnar man derjemte att alla 
de mänga, mer eller mindre vidsträckta sjöförbin
delser uti den inre delen af landet skulle bidraga 
till att fqyse jernbanorna med transportvaror, så kan 
man, till och med utan att afse allt det som fram
tiden kan och måste bära i sitt sköte, finna att jern- 
vägarne icke mer än annorstädes behöfva vara frem- 
mande för vårt samhälle. Men allt detta ligger dock
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redan utom vårt rätta ämne, och vi måste bedja den 
benägna läsaren om tillgift för att så hafva ledt ho
nom derifrån till och inom de oändliga förslagernas 
fält. Vi bedja honom dock att betrakta det sagda 
endast såsom ett exempel, framkalladt af intresse 
för en samhällsangelägenhet af stor vigt, hvarom sä
kert äfven mången läsare under de två sistförflutna 
åren vunnit en fullkomligare öfvertygelse, då han 
besinnat all den förlust af tid och penningar, som 
trafiken ensamt på Helsingfors under samma tid va
rit underkastad. Jernvägarne förmå bespara dem båda 
och isynnerhet tiden, som af ett engelskt valspråk 
göres jemngod och liktydig med penningar, ehuru den 
i sjelfva verket är mer än penningar, ty den är ämnet, 
säger Amerikanaren, hvaraf lifvet är gjordt.
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Tryckfel och tillägg.
Sid. 15  r. 6 läs: skall ersätta, S. 34 r. 2 1 Ilomantz, Not. 40 

fällningen, icke, S. 53 r. 10  Deputationen, S. 70 r. 17  Strömr.- 
verket för verkets, S. 83 r. 8 nedifr. Kommers- i stället för 
K  amm ar-kollegium.

T i l lä g g  t i l l  n o fen  38. De första slussarnes vid Hjelmare- 
kanal bygnad skedde åren 1604 och 1605 under Karl I X ,  och 
Gustaf I  hade redan varit betänkt på att vid Dannemora anlägga 
några behöfliga sådana samt uti ett K. Br. d. 28 Mars 1545 anbe- 
falt att för ändamålet ” ifråi* Tyskland införskrifva en god slysse- 
” makare eller timmerman, som visste angifva rätta sättet att bygga 
” sådana slussar, hvilka utan tvifvel så der vid berget, som flerstä
d e s  i riket blefve ganska nyttiga” ; se S t y f f e ,  Akademisk afhand- 
ling om Sveriges kanalbygnader intill medlet af adertonde seklet, 
Upsala 1846. -— Detta arbete, som först kommit författaren till
handa under tryckningen af denna afhandling och i flere delar 
hade kunnat underlätta hopsamlandet af de begagnade materialierna 
rörande det svenska kanalverket, innehåller i öfrigt dock icke nå
gra för vårt ändamål behöfliga nya fakta. Det har förnämligast 
med stöd af handlingar, förvarade i Kongl. Riksarkivet, utvecklat 
en mängd specialdetaljer rörande de svenska kanalföretagen, men 
då det icke ens varit vårt hufvudändamål att framställa det finska 
kanalverkets historie, så har det så mycket mindre kunnat komma 
i fråga att beröra de svenska hithörande detaljerna, såvidt desam
ma icke belysa utvecklingen af vårt inhemska lagväsende. An
märkas må blott att Gustaf I  icke allenast medverkat till Biskop 
Brasks förenämnda gräfningar, utan äfven hyst några andra kana
lis eringsplaner af mindre betydenhet. K arl I X ,  som vi redan of- 
vanföre funnit hafva låtit påbegynna arbeten för föreningen af 
Yesterhafvet och Wennern samt Hjelmarn och Mälaren, finnes dess
utom hafva umgåtts med en plan att öppna en segelled mellan 
Hjelmarn och Wennern, hvilken plan sedermera jemväl blef påyr
kad under Karl X I ,  och i öfrigt ytterligare bekräftar vår pag. 45 
uttalade 1 åsigt om den af Karl IX  tillernade transitohandelslinien. 
Anmärkningsvärdt är ock att Holländarne under Karl X I  hade er
bjudit sig att sätta planen för kanalförbindelsen emellan Götheborg 
och Stockholm i verket, men man afslog detta för att ” intet intro-
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ducera statum in statu” . Sluteligen må nämnas att Johan I I I  icke 
allenast under åren 1583 och 1585 anbefalt de förutnämnda gräf- 
ningarne vid Norsholm, utan äfven, efter skedd rådplägning med 
Hertig Karl i Mars 1580, uti ett K . Br. af den 23 Aug. 158 1 ut
talat planer om kanalgräfning vid Trollhättan, Allt sådant ökar 
sannolikheten och möjligheten deraf, att de första gräfningsförsö- 
ken i Pontuksen Kaivanto invid Willmanstrand skett och kunnat 
ske under Pontus dc la Gardies medverkan eller efter hans när
maste anordnande, såsom ofvanföre pa£. 44 med stöd af namnet, 
traditionen och andra upplysningar blifvit påvrkadt.










