Karlstad
ò
Sjötorp

Göta kanal er et af de største byggeprojekter der nogensinde er gennemført i Sverige. Kanalen
går fra Sjötorp ved Vänern til Mem ved Slätbaken og er 190 km lang og har 58 slusser. Af strækningen er 87 km gravet kanal. De mindre søer man passerer på vejen udgør 103 km af kanalens
længde.
En 300 år gammel drøm
Allerede i 1500-tallet foreslog biskop Brask i Linköping at en kanal skulle anlægges tværs over
Sverige - fra Østersøen til Kattegat. Planerne om en kanal gennem Sverige skulle komma til at diskuteres adskillige gange frem til begyndelsen af 1800-tallet hvor Baltzar von Platens kanalplaner
blev til virkelighed.
Baltzar von Platen
Baltzar von Platen, greve, søofficer og statsråd, blev den som lyjjedes med at gennemføre kanalprojektet. 1806 fremlagde han sin afhandling om kanaler, som resulterede i et forslag til Göta kanal. Til sin hjælp havde han Europas dygtigste kanalbygger, skotten Thomas Telford.
Den 11 april 1810 udfærdigede Karl XIII det privilegiebrev som gav Göta kanalbolag ret til at bygge og drive kanalen, og tildelte selskabet arbejdskraft, jord og skov så kanalen kunne bygges. I
maj 1810 blev de første spadestik taget ved Motala. Arbejdet var snart i gang mere end 15 forskellige steder.
Soldater og dagsværk
Göta kanal blev hovedsageligt bygget af 58.000 udkommanderede svenske soldater fra 16 forskellige regimenter, som under længere og kortere tid arbejdede på kanalbygget.
Under de 22 byggnadsåren utförde i Det tog de svenske soldater, iberegnet et kompagni russiske
desertører fra krigen i 1809 års krig samt en del private arbejdere 22 år at bygge kanalen - ca. 7
millioner effektive dagsværk à 12 timer. Gravningen af kanalen foregik mest for håndkraft med
træspader. Arbejdet bestod hovedsageligt i at grave, sprænge og mure.
Men Baltzar von Platen fremskaffede også ny teknik i form af forskellige redskaber och tekniske
Hjælpemidler fra England. Flere erfarne engelske arbejdsledere blev også tilknyttet.

Den højtidelige indvielse
Den 26. september 1832 indviedes Göta kanal i Mem under stor pomp og pragt i tilstedeværelse af
kong Karl XIV Johan med familie. Baltzar von Platen kom ikke til at opleve kronen på sit livsværk. Knapt
tre år tidligere, 1829, døde han.
Fakta:
Initiativtager og ansvarlig: Baltzar von Platen
Byggeår: 1810-1832.
Pris: 9 millioner riksdaler, hvilket svarer til cirka 15,3 milliarder SEK i 2016-kronor.
Personale: 58 000 udkommanderede soldater deltog i arbejdet og lavede ca. 7 millioner dagsværk. Et
dagsværk var på tolv timer.
Strækning: Mem ved Østersøen til Sjötorp ved Vänern.
• 190 km lang
• 58 slusser
• 50 broer
• Passerer gennem 5 søer
• Højeste sted 92 m over havet

SJÖTORP

En sejlbåd er vej mod slusen

SJÖTORP

Der er en vejbro i vejen

Det er en svingbro ...

… så den kan åbnes.

SJÖTORP

Sluseport 1 er åben,
så der kan sejles ind.
Port 2 er lukket.

Port 1 lukkes

Ventilerne i port 2 åbnes

SJÖTORP

Vandstanden synker ret hurtigt.

Sluseport 2 er åben.
Port 3 er lukket.

Der sejles frem til port 3.

SJÖTORP

Der er en vejbro i vejen

Det er en svingbro ...

… så den kan åbnes.

SJÖTORP

Ventilerne i port 3 åbnes.

Sluseport 3 åbnes.

Ferya af Struer
er igennem sluseanlægget.

SJÖTORP

Svenskeren følger efter.

Trojade af Limhamn
er også sikkert
uden i Vänern

Sluseport 3 lukkes.
Nu er sluseanlægget klar
til næste opgave.

