En vacker historia
Göta kanal - Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk

Den historiska kanalen
Göta kanal är en av Sveriges mest
kända och välbesökta turistattraktioner. Det är över 200 år sedan
det första spadtaget togs och det
var den handlingskraftige Baltzar
von Platen som såg till att det
enorma byggprojektet sjösattes.

Göta kanal
invigdes 1832

På 1780-talet skedde ett teknikgenombrott på kanalbyggandets
område. Den gamla tanken, att följa
befintliga vattendrag övergavs. Man
började också bygga slusstrappor så
att flera slussar samlades på ett ställe
i stället för att ha enstaka slussar
utspridda över en lång kanalsträcka.
Öppnandet av Trollhätte kanal år
1800 visade att stora och komplicerade sluss- och kanalbyggen kunde
genomföras och att tekniken var
mogen att besegra både berg,
vattenfall och andra naturhinder.
Ända sedan 1429 hade Danmark
krävt tull för utländska fartyg som
passerade Öresund. Behovet av en fri
passage för svenska handels- och
krigsfartyg, tvärs över landet istället
för genom Öresund, blev ett av flera
starka argument för byggandet av
Göta kanal.

Kanalbygget startar
Baltzar von Platen och den skotske
kanalbyggaren Thomas Telford
presenterade 1809 en utförlig plan för
en vattenväg genom Sverige. Med stor
enighet fattade riksdagen beslut att
genomföra byggandet av Göta kanal.
Den nykrönte kungen Carl XIII hade
också vunnits för saken, och i ett
kungligt privilegiebrev den 11 april
1810 fastställdes reglerna för kanalens
byggande och Göta kanalbolag
bildades.

Längre byggtid än planerat
Det var ett jättelikt företag som äntligen tog sin början. Byggnadstiden
beräknades till tio år och kostnaden
till 1 597 481 riksdaler. Kanalbygget
kom dock att ta 22 år i anspråk och
blev nästan sex gånger dyrare än
beräknat. 1813 stod kanalens första
sluss, den i Forsvik, färdig men först
1832 kunde hela kanalen öppnas för
båttrafik.

Utveckling av ny teknik
Byggnadsarbetena spreds över ett

Baltzar von Platen drev igenom
det omfattande projektet

stort område och genomfördes med tusentals svenska soldater som arbetskraft. Det
var ett hårt arbete och allt grävande
skedde för hand. Ett kompani ryska
desertörer deltog visserligen, men det
stämmer inte att kanalen byggdes av ryska
krigsfångar.
Slussbyggnadstekniken utvecklades,
bland annat genom att utnyttja erfarenheter från kanalbyggande i England. På
Telfords inrådan anställdes ett antal yrkesskickliga engelsmän som arbetsledare.
Också redskap och verktyg inköptes från
England. 1822 anlade Baltzar von Platen
en mindre reparationsverkstad i Motala.
Från en blygsam start med 22 anställda
växte Motala Verkstad till en av landets
viktigaste industriella anläggningar,
ibland kallad den svenska industrins
vagga. I Forsvik finns en av Sveriges första
tekniska skolor, där bland andra bröderna
Nils och John Ericsson gjorde viktiga
insatser.
Det var ändå Baltzar von Platens enorma

envishet, målmedvetenhet och starka
fokusering som skapade förutsättningarna, och utan honom hade kanalprojektet
aldrig kunnat slutföras. I en tid när
Sverige behövde nya förebilder och ledare,
och dessa inte längre kunde sökas på
slagfälten, blev von Platen en modern
”nya tidens hjälte” och en av våra första
entreprenörer.

Invigningen 1832
Kanalens västgötadel stod klar 1822 och
1832 stod hela det jättelika projektet klart.
Nu kunde man färdas från Göteborg, via
Göta Älv och Trollhätte kanal, genom
Vänern, från Sjötorp till Karlsborg vid
Vättern, vidare från Motala till Mem.
Visionen att ”förena haven” var uppnådd.
Baltzar von Platen dog 1829 och fick själv
inte uppleva den högtidliga invigningen
när den kungliga jakten Esplendian, med
kung Karl XIV Johan ombord, drogs
genom den sista slussen vid Mem.

Kanalens betydelse
En ofta spridd missuppfattning är att
kanalen aldrig fick någon verklig
betydelse, främst på grund av järnvägarnas snabba utveckling. Vi vet idag att Göta
kanal fick en viktig roll som svensk
transportled i minst etthundra år. Även
om järnvägens betydelse ökade
konkurrerades inte kanalen ut, det var
snarare så att järnväg och kanal
samverkade. Först under 1930- och
40-talet, när det svenska vägnätet
förbättrades och antalet lastbilar ökade,
övertog landsvägstransporterna kanalens
roll. Efter några decenniers ”törnrosasömn” på 50- och 60-talen tog fritidsbåtar
och turism över.
Göta kanal är idag en av Sveriges mest
kända och välbesökta turistattraktioner
och förutom båtlivet på kanalen har
upplevelseturismen och aktiviteter runt
omkring kanalen blivit ett allt viktigare
inslag.
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Kanalhistoria i korthet
Byggår: 1810-1832.
Kostnad: Nio miljoner riksdaler, vilket motsvarar cirka
15,3 miljarder kronor (SEK) i 2016 års penningvärde.
Arbetskraft: 58 000 indelta soldater deltog i arbetet
och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke
omfattade tolv timmar. Den krävande grävningen
utfördes huvudsakligen för hand.
Sträckning: Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern.
• 190 km lång
• 58 slussar
• 50 broar
• Passerar genom 5 sjöar
• Högsta höjd 92 m över
havsytan
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