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Förord.

Den betydelse statistiken i vår tid tillvunnit sig i och för lös-
ningen af de flesta samhällsfrågor har ådagalagt nödvändigheten
af allt noggrannare och mera i detalj gående materialsamlingar
och bearbetningar inom enhvar af denna vetenskaps särskilda gre-
nar. Ju mera den officiela statistiken sökt att sålunda följa med
tidens fordringar, ju mera den eftersträfvat att kunna tillfreds-
ställa de anspråk, såväl den vetenskapliga forskningen, som de
praktiska behofven ställt uppå densamma, desto mera ha likväl dess
arbeten så att säga undandragit sig den stora allmänheten och blif-
vit inskränkte förnämligast till det ringa antal läsare, för hvilka hit-
hörande ämnen antingen utgjort fackstudier eller på annat sätt stått
i samband med deras verksamhet och vitae genus. Att så skett kan

äfven i betraktande af de officiela statistiska publikationernas i de
flesta länder år för år tillväxande volymtal och omfång ingalunda
förefalla oväntadt. För att emellertid afhjelpa olägenheten af be-
rörde ringa spridning samt på satarna gång erbjuda den stora all-
mänheten tillfälle att inom ett trängre utrymme få en om också en-
dast summarisk öfversigt af de vigtigaste statistiska förhållanden,
har man i de flesta länder begynt att vid sidan af de officiela pu-
blikationerna utgifva smärre statistiska handböcker. Närvarande
arbete utgör ett försök till en sådan för Finland. Om också Stati-
stiska Syrans hittills utgifna publikationer hos oss icke äro af det
omfång att de ännu påkalla någon sammandragen öfversigt, så
torde dock en populär statistisk handbok för Finland oberoende
häraf kunna anses vara ett behof, som till fullo motiverar närva-
rande försök.



IV

För arbetet ligger i det närmaste samma plan till grund, som

för den af E. Fåhrceus utgifna Administrativa och Statistiska
handboken för Sverige. Iden att i förening med och såsom inled-
ning till de statistiska tabellerna förutskicka en redogörelse om de
offentliga embetsverkens och inrättningarnes i landet uppkomst och
organisation har förefallit mig särdeles lyckad. Läsaren erbjudes
härigenom icke blott en öfversigt af landets administration och all-
männa förhållanden, som lättast försätter honom i tillfälle att äfven
bedöma de framställda sifferuppgifternas värde, utan erhåller på
samma gång äfven ett slags inblick i statsförvaltningens mekanism,
■uppkomst och historiska utveckling. Så mycket om arbetets plan.
Beträffande dess utförande är nog troligt att felaktigheter och bri-
ster icke skola saknas och får jag derföre ödmjukast anhålla att de
anmärkningar, som kunna framställas, blifva mig delgifna antingen
genom någon af de i Helsingfors utkommande tidningarna eller
också genom enskild korrespondans, för att rättelserna sålunda i en
möjligen framdeles utkommande ny upplaga måtte kunna obser-
veras.

Den förekommande välvilja och det tillmötesgående jag rönt

af härvarande embetsverk och myndigheter, hos hvilka jag sök t upp-
lysningar, har i hög grad underlättat arbetets utgifvande. Det är
derför en kär pligt för mig att här offentligen uttala min erkänsla
till alla dem som sålunda understödt arbetet. Särskildt bör omnäm-
nas min förbindelse till herr jbibliotheks amanuensen B. O. Schau-
man, som godhetsfullt låtit mig begagna sina handskrifna förteck-
ningar öfver finske embets- och tjenstemän alltsedan 1809, äfvensom
till herr magister P. E. Erväst, hvilken icke blott såsom föreståndare
för- jernvägarnes statistiska kontor meddelat utförliga uppgifter om

jernvägstrafiken, utan äfven till en del ombesörjt korrekturläsningen
af boken.

Helsingfors i Juni 1872.

K. E. F. Ignatius.
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I.

Styrelse- och Embetsverk,
äfvensom

öfriga offentliga inrättningar i landet.





Generalguvernören.
(Helsingfors.)

Under föreningen med Sverige hade Finland tidtals gene-
ralguvernörer, i hvilkas händer den civila förvaltningen då
var koncentrerad. Detta förhållande var dock endast tillfälligt
och ofta beroende af politiska konjunkturer. Det vanliga var
att Finland icke egde någon administrativ enhet, utan att de
skilda länestyrelserna direkte stodo i förbindelse med regerin-
gen i Stockholm. Sedan Kejsar Alexander I eröfrat Finland
och på landtdagen i Borgå beviljat detsamma en egen styrelse,
tillsattes här en generalguvernör, för hvars embetsåligganden
instruktioner äro utfärdade af den 18 Augusti 1809, d. 12 Fe-
bruari 1812, d. 21 Februari 1816och d. 2 Juni 1826. Såsom chef
för den civila executiva styrelsen i landet tillkommer generalgu-
vernören vården om att allmänna lugnet och säkerheten bibehål-
les, att [Kejsarens bud, befallningar och förordningar noga efter-
lefvas och verkställas, samt att landets innevånare skyddas vid-
lag och sina privilegier, friheter och rättigheter. Generalguver-
nören har hufvudinseendet öfver polisen, fattigvården, postverket,
tullverket, landtmäteristaten och militären m. m., i hvilket af-
seende generalguvernören eger, i samråd med senatens eko-
nomie-departement, eller, ifall tiden sådant icke medgifver,
omedelbarligen genom vederbörande guvernörer vidtaga alla
nödiga mått och steg, som med lag och författningar enliga
äro. Han bör tillse att kronans räntor och inkomster samt
andra allmänna utskylder rigtigt utgå och indrifvas, samt att
skattskyldige ej emot lag betungas. Kronans magasiner stå
samtliga under hans tillsyn, ock få inga förråder derifrån utan-
ordnas utan hans hörande.

Generalguvernören är senatens ordförande samt eger att,
då beskaffenheten af förefallande ärenden sådant fordrar, kalla
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senatens begge departementer till öfverläggning i gemensamt
sammanträde. Är han i något mål af annan tanke än plurali-
teten af senatens närvarande ledamöter, late han sin mening
i protokollet införa senast inom fyra dagar; men underskrifve
icke dess mindre det beslut, hvarom flertalet varit ense. Ho-
nom är dock obetaget att särskilt till kejsaren inkomma med
anmärkningar mot senatens beslut, utan att sådant må hindra
verkställigheten deraf, om den eljest utan föregående hemstäl-
lan eger rum. Förslag till lediga tjenster, som af kejsaren
besättas, skola, sedan de efter tjenstens beskaffenhet undergått
pröfning af senaten, öfverlemnas till . generalguvernören, för
att till kejsaren insändas. Om generalguvernören icke öfver-
varit befordringsärendet i senaten, bör hans yttrande inhem-
tas för att åtfölja senatens utlåtande till kejsaren.

Domsrätt tillkommer generalguvernören icke. Han må ic-
ke till pröfning upptaga besvär öfver underdomstolars och gu-
vernörers utslag samt ansökningar, hvilka enligt gällande rät-
tegångsordning höra till öfverrätters eller senatens åtgärd och
afgörande, utan förvise de sökande till ort som vederbör. Kla-
gomål öfver begångna embetsfel af högre eller lägre tjenste-
män skola hänskjutas till prokuratorn. Dock kunna tjenste-
män, som höra till landtstyrelsen, äfvensom de hvilka medelst
konstitutorial äro tillsatte, intill dess laga åtal mot dem var-
der afgjordt, af generalguvernören skiljas från utöfningen af
sina tjenster med bibehållande af half lön. I Justitiedepar-
tementets sammanträden eger generalguvernören säte och stämma
endast då brottmål förehafvas till pröfning och afgörande; men
icke när tvistemål förekomma.

Generalguvernören eger fri bostad m. m. i det finska sta-
ten tillhöriga huset N.o 6 vid södra Esplanadgatan. Hans
löneförmåner utgöra i öfrigt 41,143 mark, förutom ett sär-
skildt anslag af 24,000 f. m. Så länge han är stadd i ut-
öfningen af sitt embete tillkommer honom, utan afseende å
den militära eller civila värdighet han innehar, rang framför
alla i rangordningen upptagne tjenstemän.

Sedan år 1808 ha följande varit generalguvernörer öfver
Finland:
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Friherre, sedan grefve Georg Magnus Sprengtporten, gene-
ral, 1808—1809, f 1819.

(Furst) Michael Barclay de Tolly, 1809—1810, sedermera
generalfältmarskalk m. m., j* 1818.

Grefve Fabian Steinheil, general af infanteriet, 1810—
1823, f 1831.

Grefve Arsenii Zakrewsky, general af infanteriet, 1823—
1831, sedermera krigsgeneralguvernör öfver Moskowska gu-
vernementet, f 1865.

Furst Alexander Menschikoff, amiral, 1831—1855, f 1869.
Grefve Fredrik Wilhelm Rembert Berg, 1855—1861, nu-

mera generalfältmarskalk och riksståthållare i Polen.
Friherre Platon Rokassowsky, general af infanteriet, 1861—

1866, f 1869.
Grefve Nicolai Adlerberg, general af infanteriet, 1866.

Under tider, då generalguvernören af krigsbefäl eller an-
dra tjensteåligganden varit hindrad att vistas i Finland, har
honom till biträde förordnats en adjoint eller tjenstförrättande
generalguvernör. Af dem, som beklädt denna förtroende post
någon längre tidrymd, anföras här:
Grefve Gustaf Mauritz Armfelt, general af infanteriet, 1812

sept.—lBl3 mars, f 1814.
Grefve Fabian Steinheil, förestod efter sin afgång från gene-

ralguvernörsbefattningen embetet, 1823—1824 mars.
Alexander Amatus Thesleff, general af infanteriet, 1833,
f 1847.

(Friherre) Platon Rokassowsky, 1848—1854, se ofvan.
Fredrik Wilhelm Rembert von Berg, 1854—1855, se ofvan.

Statssekretariatet för Finland,
(S:t Petersburg.)

Efter Finlands förening med Eyssland nedsattes i.S.t Pe-
tersburg en komité för finska ärenderne. Komiténs befattning
bestod i att granska och bereda de mål, som enligt landets
grundlagar och reglementet för Finlands regeringskonselj berodde
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uppå Kejsarens omedelbara afgörande. Komiténs ledamöter,
hvilkas antal icke fick understiga tre, utnämndes af Kejsaren.
De skulle vara finska infödingar. Vid samma tillfälle (d. 6
Nov. 1811) inrättades också ett statssekreterare embete, hvars
innehafvare i berörde komité åtnjöt lika säte och stämma, som
öfriga ledamöter samt egde att inför Kejsaren föredraga må-
len. Genom kejs. manifestet af d. 17 Mars 1826 upplöstes
nämnde komité; och endast statssekretariatet bibehölls. Stats-
sekreteraren för Storfurstendömet Finland, som sedan den 23
December 1834 förer titel af ministerstatssekreterare och
åtnjuter rang i 3:dje rangklassen, utnämnes af Kejsaren ibland
Finlands invånare. Han skall vistas å den ort der Kejsaren
residerar. Ministerstatssekreteraren är chef för Kejsarens kan-
sli för ärenden som röra Finlands civila styrelse, hvarföre ock-
så alla senatens och generalguvernörens skrifvelser till Hans
Majestät af honom uppbrytas. Undantag bilda endast de bref,
som äro försedda å omslaget med anteckning: "att af Hans Kej-
serliga Majestät högst egenhändigt emottagas." De årliga stats-
förslagen äfvensom kejserliga manifest, grefve-, friherre- och
adelsbref samt fullmakter och afskedsbref rörande embeten,
med hvilka är förenad högre värdighet än i sjette rangklassen,
underskrifvas af Kejsaren och kontrasigneras af ministerstatsse-
kreteraren.

I afseende å allmänna åtgärder och författningar, som
äro vidtagne eller vidtagas i Eyssland och jemväl röra Finland,
skriftvexlar ministerstatssekreteraren med Kejsaredömets mi-
nisterier och myndigheter. Under ministerstatssekreterarens
omedelbara lydnad stå de finska handelsombudsmännerna i Eyss-
land.

Ministerstatssekreteraren har sig till biträde förordnad en
adjoint, hvilken eger det närmare inseendet öfver kansliet,
och under ministerstatssekreterarens frånvaro eller sjukdom
förestår hans tjenst.

Ministerstatssekreteraren åtnjuter fri bostad, vedbrand
m. m. i finska statssekretariatets hus i S:t Petersburg midt emot
kyrkan Nikolai Morskoj. Hans kontanta löneförmåner utgöra
49,600 finska mark. Adjointens löneförmåner utgå med 36,000
fmk.
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Minister-statssekreterare embetet har bestridits af:
Mikael Speransky, geheimeråd, "Hos Hans Kejserliga Ma-

jestät föredragande afFinska regeringsärender" 1809—1811,
f 1839.

Friherre, sedan grefve Robert Henrik Rehbinder, verkligt
geheimeråd, 1811, f 1841.

Grefve Alexander Armfelt, verkligt geheimeråd, 1841.

Adjointer Tios mmisterstatssekreteraren:
härs Gabriel von Haartman, 1825—1830, sedermera vice

ordförande i senaten m. m.
Grefve Alexander Armfelt, 1834—1841.
Fredrik Stewen, geheimeråd, 1844, f 1851.
Konstantin Fischer, geheimeråd, 1851—1856.
Friherre Emil Stjernvall-Walleen, geheimeråd, 1857.

Den vid statssekretariatet tillsatta Komité
för Finska årender.

(S:t Petersburg.)

Såsom i redogörelsen om statssekretariatet anfördes, till-
sattes redan år 1811 en komité i S:t Petersburg för bered-
ningen af finska ärender. Komitén upplöstes år 1826; men
behofvet af en sådan gjorde sig åter kännbart. Genom Kej-
serliga Manifestet af den 8 April 1857 tillsattes derföre vid
statssekretariatet för Finland en ständig komité, som utom
ordföranden, hvilken är ministerstatssekreteraren, består af
fyra ledamöter, af hvilka ministerstatssekreterare-adjointen är
en. De tre öfriga ledamöterna inkallas till komitén för en
tid af tre år, sålunda att en utses omedelbarligen af Hans
Majestät Kejsaren, och de två andra föreslås af generalguver-
nören och senaten för Finland gemensamt.

Komiténs åliggande är att granska alla de mål och ären-
der, som afKejsaren till dess pröfning öfverlemnas. För hvarje
ärende uppsattes ett protokoll, deruti såväl generalguvernörens
och senatens i saken afgifna yttranden, som komiténs betänkande
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eller den i komitén förefallna omröstning införes. Detta pro-
tokoll bör sedermera vid ministerstatssekreterarens föredrag-
ning af målet inför kejsaren föreläggas.

Komitéledamöterne, som företrädesvis böra utses bland
senatorerne, guvernörerne eller andra högre embetsmän i Fin-
land, bibehålla de embeten, löneförmåner eller pensioner de
förut innehafva, men skulle deras löneanslag eller pension
icke stiga till 24,000 mark om året, åtnjuta de, sålänge de
i komitén sitta, af finska statsmedlen ett så stort arfvode att
detsamma jemte deras förut egande löneförmoner eller pension
uppgår till förberörde summa om året. Föredragande i ko-
mitén (tillika förste expeditionssekreterare i Hans Majestäts
kansli för Finland) åtnjuter i lön och hyresmedel m. m.
14,400 mark om året.

Ordförande och ledamöter i komitén ha varit:
Grefve Gustaf Mauritz Armfelt, general af infanteriet m. m.,

1811, f 1814, ordförande.
Friherre Knut von Troil, geheimeråd, 1814—1821 ordf., f

1825.
Friherre Robert Henrik Rehbinder, statssekreterare, 1811

—1826.
Friherre Johan Fredrik Aminoff, geheimeråd, 1811—1814,
f 1842.

Jakob Wilhelm Hisinger, lagman, 1811—1812, f 1843.
Karl Johan Walleen, 1811—1816, sedermera prokurator,

geheimeråd m. m.
Friherre Gustaf v. Rosenkampff, verkligt statsråd 1812—1826.
f 1832.

Adolf Fredrik von Willebrand, verkligt statsråd, 1814
—1822, sedermera president i Abo hofrätt m. m.

härs Gabriel von Haartman, statsråd, 1819—1826, seder-
mera vice ordförande i senaten, verkligt geheimeråd m. m.

Friherre Axel Gustaf Mellin, statsråd, 1822—1826, seder-
mera vice ordförande i senaten, verkligt geheimeråd m. m.
Efter komiténs återupprättande 1857 ha i densamma suttit:

Grefve Alexander Armfelt, ministerstatssekreterare m. m. ord-
förande 1857.
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Friherre Platon Rokassowsky, general af infanteriet, 1857
—1861, derefter generalguvernör.

Friherre Emil Stjernvall-Walleen, adjoint hos ministerstats-
sekreraren m. m. 1857.

Frans af Brunér, senator, geheimeråd, 1857.
Friherre Carl Emil Cedercreutz, senator, 1857, f 1869.
Wasili Stepanoff, verkligt statsråd, 1867.
Friherre Bernhard Indrenius, senator, generallöjtnant, 1869.

Föredragande i komitén:
Claes Herman Molander, 1857—1858 (se senatorer).
Fredrik Napoleon Melartin, 1858, f 1861.
Adolf Waldemar Wallenskölå, 1862—1870 (se senatorer).
Wolter Kasimir Palmroth, 1870.

Hans Majestät Kejsarens Kansli för Finland.
(S:t Petersburg.)

Kejsarens kansli för ärender som röra Finlands civila
styrelse står under ministerstatssekreterarens och dennes adjoints
inseende. Kansliet består, enligt kejs. instruktionen af den
17 Mars 1826, af två afdelningar, den första för skriftvexlin-
gen på ryska, och den andra afdelningen för skriftvexlingen

på svenska språket. Tjenstemannapersonalen vid hvardera af-
delningen utgöres af en förste, en andre och en biträdande ex-
peditionssekreterare, en äldre och en yngre kanslist samt två
kopister. För begge afdelningarne gemensamt finnes en re-
gistrator och en arkivarie.

Löneförmånerna utgöra för förste expeditionssekreterarne
12,800 mark, för andre expeditionssekreterarne 8,800 mark,
för biträdande expeditionssekreterarne 6,000 mark, för arki-
varien 6,000 mark, för registratorn 5,200 mark, för äldre
kanslisterna 4,000 mark, för yngre kanslisterna 3,200 mark,
samt för kopisterna 2,400 mark hvardera.

Kansliets lokal är i finska ministerstatssekreterare-huset,
gatan Ekaterinowsky prospekt n:o 9.
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Kejserliga Palatset i Helsingfors.
Sedan Helsingfors blifvit Finlands hufvudstad, uppstod

fråga om uppförandet derstädes af ett kejserligt palats, och
blef i enligt med nådigt förordnande af d. 10 Maj 1837 kom-
merserådet Heidenstrauchs vid södra hamnen belägna gård
med dera uppförda trevånings stenhus för detta ändamål af
finska statsverket inlöst. Palatset blef ånyo inredt, samt har
sedan dess äfven blifvit delvis tillbygdt. Det innehåller, utom
rum för Hans Majestät Kejsaren, Kejsarinnan och deras svit
samt bönekapell, äfven rikssalen, dit ständerna vid landtdagar-
nes öppnande och afslutande sammankallas. Föreståndare för
kejserliga palatset ha varit:
Friherre Otto Wilhelm Klinckowström, verkligt geheimeråd,

1839, f 1850.
Grefve Gustaf Magnus Armfelt, generallöjtnant, 1850—

1856, f s. å.
Friherre Johan Mauritz Nordenstam, general af infanteriet,

1856.

Kejserliga Senaten för Finland.
(Helsingfors.)

Ibland de propositioner, som H. M. Kejsar Alexander I
framställde till ständerna å Borgå landtdag, var äfven en om
inrättandet af en allmän öfverstyrelse för Storfurstendömet
Finland. Förslaget härtill utarbetades af en komité, i hvil-
ken biskop J. Tengström var ordförande samt i hvars verk-
samhet dåvarande jurisprofessoren i Abo M. Calonius, ehuru å
orten icke personligen närvarande, på ett framstående sätt del-
tog. Sedan berörde förslag, med några mindre förändringar
af ständerna blifvit godkändt, utfärdades i hufvudsaklig öf-
verensstämmelse härmed den 18 Augusti 1809 Nådiga reg-
lementet för Regerings-Konseljen i Storfurstendömet Fin-
land. Eegeringskonseljen, som den 21 Februari 1816 erhöll
benämningen Kejserliga Senaten för Finland, fick sitt säte
i Åbo, der den trädde i verksamhet den 2 Oktober 1809.
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Till följd af Kejsar Alexanders nådiga uppdrag hade de första
ledamöterne i den nya regeringskonseljen blifvit till sina befatt-
ningar föreslagne af landets ständer. Genom kejs. kungörelsen
af den 9 Juli 1817 flyttades senaten sedermera till landets
nya hufvudstad Helsingfors, hvarest den från och med d. 1 Ok-
tober 1819 fortfarande haft sitt säte. För senatens verksam-
het ha förordningar, förutom nyssanförde, tid efter annan ut-
färdats. De vigtigaste deraf äro kejs. förordningarne af d.
2 Juni 1826, d. 28 N0v.'1859, d. 20 April 1863 och af
d. 10 Maj 1869.

Senaten för Finland skall ha sitt säte i landets hufvud-
stad. Senaten handhar landets civila styrelse, allmänna hus-
hållning och lagskipning i sista instansen, utom i de mål och
ärender, hvilkas åtgörande är kejsaren särskildt förbehållet.
Alla af senaten fattade beslut utfärdas i kejsarens namn och
må ej ändring uti dem sökas. Ansökningar, som af enskilta
parter till senaten ingifvas, skola likaså vara ställda till kej-
saren. Lag samma gäller äfven embetsskrifvelser, hvilka
från offentliga myndigheter till senaten ingå. Senatens myn-
dighet är inskränkt inom de stadganden gifven lag innehåller,
utan rättighet att upphäfva, förändra eller förklara densamma.
Endast till lagförklaringar, som af behofvet påkallas, må se-
naten ingå med förslag till kejsaren. Likaledes är det sena-
ten icke tillåtet att af egen myndighet pålägga ny afgift eller
beskattning, eller förordna om andra utgifter än dem, som fin-
nas upptagna å den för hvarje år fastställda stat. Dock eger
senaten derutöfver bevilja tillfälliga utgifter för allmänt nyt-
tiga ändamål till ett inskränkt och faststäldt belopp.

Med afseende å beskaffenheten af de mål och ärender,
som höra till dess handläggning, är senaten fördelad uti två
departement, nemligen Justitie-t och Ekonomie-Departementet,
hvilket sistnämnda består af sex expeditioner: Civil-Expedi-
tionen, Finans-Expeditionen, Kammar-Expeditionen, Mi-
litie-Expeditionen, Ecklesiastik-Expeditionen och Jord-
bruks-Expeditionen. Ordförande i senaten är generalguver-
nören. Hvardera departementet har till chef en vice ordfö-
rande samt 8 å 10 senatorer till ledamöter.



12

Senatens-plenum utgöres afgeneralguvernören såsom ord-
förande, senatens begge vice ordförande såsom ständige leda-
möter, samt tre senatorer från hvardera departementet, hvilka
i den ordning de der ha säte ombytas hvarje år den l:sta
Oktober. Dock skola när Hans Majestät finner godt så för-
ordna departementerna i sin helhet äfven till plenum samman-
träda. Senatens plenum är icke domfört med mindre än att
åtta ledamöter äro tillstädes, hvarföre vid inträffande förfall
för någon ledamot, den närmast i tur varande senatorn inkal-
las att i plenum taga säte. Vid plenum handläggas de ären-
der, som kejsaren öfverlemnar till dess utlåtande, äfvensom
kejserliga reskript; frågor om förklaring af gällande lag;
anmälan om ny senats tillförordnande, då de hittills varande
ledamöternas tjenstetid utgår; ansökningar om tillåtelse för
närskylde att ingå äktenskap, eller om äktenskapsskillnad;
omyndig persons förklarande för myndig; befrielse från under-
gående af lärdomsprof, som äro föreskrifha för vinnande af in-
träde i statens tjenst; frågor om delning af pastorat och dom-
sagor; ansökningar om extra nådar för enkor och barn efter
aflidne prester och skollärare; utfärdande, enligt kejsarens för-
ordnande, af fullmakter å, eller afskedsbref från sådana em-
beten och värdigheter, som af kejsaren besättas; utfärdande
af de årliga böndagsplakaten och bestämmande af böndagstex-
terna; förordnande, vid uppkommande tvifvelsmål, huruvida
något ärende rätteligen tillhör det ena eller andra departe-
mentets handläggning m. m.

Justitie-Departementet utöfvar högsta domaremakten och
tillsynen öfver rättvisans laglikmätiga handhafvande i landet
samt eger förty upptaga och handlägga besvär öfver hofrätts-
och öfverkrigsrätts utslag i civila tvister och brottmål; nåde-
ansökningar i brottmål; ansökningar om resning eller åter-
ställande af försutten tid; besvär öfver befordringar inom hof-
rätterne och der upprättade förslag till återbesättande af le-
diga domare sysslor, m. m.

Hvad i lag är stadgadt angående domfört antal ledamö-
ter i hofrätt, gäller äfven senatens justitie-departement.

Ekonomie-Departementet tillhör att upptaga alla mål
rörande landets allmänna hushållning, hvilka efter deras be-
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skaffenhet fördelas på de särskilta expeditionerna. Af departe-
mentets ledamöter skola sex vara chefer för hvar sin expe-
dition och minst två ega erfarenhet och skicklighet i domare
värf. Ärendena äro fördelade på de skilda expeditionerna så-
lunda att:

Civil-Expeditionen handlägger öfverhufvud alla de mål som
angå landets allmänna ordning och civila förvaltning. Under
densamma hänföras följande underlydande verk och myndighe-
ter: länestyrelserna och landtstaten, öfverstyrelsen för medici-
nalverket, collegium medicum och medicinalstaten, postdirek-
tionen och poststaten, öfverstyrelsen för allmänna byggnader,
magistrater och poliskamrar, öfverstyrelsen för pressärenderna,
statistiska embetsverket samt styrelserna för korrektionsanstalter,
spinnhus och fängelseinrättningarne.

Finans-Expeditionen handhar vården om landets finanser, all-
männa inkomster och utgifter, dess handel och sjöfart, bergs-
och bruksrörelse, fabriker och handtverkerier m. m. Under
denna expedition hänföras: direktionen för Finlands bank och
dess kontor; generaltulldirektionen och tullstaten; öfversty-
relsen för lots- och båkinrättningen samt lotsstaten; bergs-
styrelsen och bergsstaten; myntverket; kartasigillatakontoret;
manufakturdirektionen samt handels-, navigations- och tekni-
ska realskolor, äfvensom söndags- och aftonskolor.

Rammar-Expeditionen handlägger ärenden angående jorde-
böcker, tionde- och mantalslängder, samt hemmans, o. a. jord-
lägenheters skattläggning, egostyckning m. m., vidare frågor
rörande uppbörden och redovisningen af kronans inkomster
samt förvaltning afkronans jordegendomaroch fiskerier, militie-
boställen och kronoskogar undantagne. Under denna expedition
lyda allmänna revisionsrätten och revisionskontoret.

Militie-Expeditionen handlägger mål rörande finska och de
i Finland förlagde truppers förseende med förnödenheter, rö-
rände indelningsverket och militieboställen m. m. samt angå-
ende uppbörd och redovisning af de till militie- samt krigs-
manshus- och boställskassorna hörande inkomster m. m. Till
denna expedition höra finska militären och kadettkorpsen.

Ecklesiastik-Expeditionen behandlar ärenden rörande kyrkan
och skolväsendet äfvensom statsarkivet. Underlydande verk
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äro: domkapitlen och ecklesiastikstaten; öfverstyrelsen för skol-
väsendet, skolstaten, folkskollärare-seminarier jemte folksko-
lorna.

Jordbruks-Expeditionen handlägger ärenden angående jord-
bruket och dess binäringar, kommunikationsanstalterna samt
landtmäteriet, skiftes- och kartverket, förstväsendet m. m. Un-
derlydande verk äro: öfverstyrelsen för väg- och vattenkom-
munikationerna jemte ingeniörkorpsen; öfverstyrelsen för landt-
mäteriet och landtmäteristaten; forststyrelsen, forstinstitutet
och forststaten; inspektören för fiskerierna; landtbruksinstitutet,
hushållningssällskaper; jordbruksskolor och agronomer.

De ärender, som i vederbörlig expedition blifvit beredda,
föredragas sedan allt efter deras beskaffenhet, antingen i
ekonomie-departementets allmänna sammanträden, eller i nå-
gondera af de tvenne divisioner, hvari berörde departement är
deladt. Vid ärendets föredragning yttrar sig först chefen för
den expedition, som handlagt saken. De flesta rösterna gälla.
Förena sig ordföranden eller vice ordföranden jemte två sena-
torer i chefens för den expedition, som handlagt ärendet, åsigt,
bör denna, änskönt den icke biträdes af de flesta rösterna, sän-
das till Hans Majestät, åtföljd af senatens protokoll i ämnet.

Senatens ledamöter, som enligt kejs. brefvet af d. 2 De-
cember 1857 bära titeln af senatorer, samt innehafva rang i
4:de rangklassen, (vice ordförande i 3:dje), utnämnas af kej-
saren hvarje gång för en tid af tre år. De böra utses ibland
finske medborgare, till ena hälften af adel- och till andra hälf-
ten af ofrälsestånd.

Närmast under senatorerna stå såsom souschefer för sena-
tens allmänna kansli, samt för de särskilda expeditionernas kan-
slier referendariesekreterarne samt för kontoren kamre-
rarne, hvardera med rang i 6:te rangklassen. Underordnade
tjenstemän äro: protokollssekr'eterarne,förste och andra kam-
marförvandter, kanslister, kopister och kammar skrifvare.

Tjenstemännen vid senatens allmänna kansli äro: en all-
män referendariesekreterare, en protokollssekreterare, en kan-
slist, en öfver- och två under-translatorer för ryska språket,
två translatorer för finska språket samt två kopister.
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Justitie-departementets tjenstemannapersonal består af 4
referendariesekreterare, 3 protokollssekreterare, 1 registrator,
3 kanslister och 3 kopister.

Vid Ekonomie-departementets särskilda expeditioner tjenst-
göra 7 referendariesekreterare, 3 kamrerare, 7 protokollssekre-
terare, 2 registratorer, 3 förste och 3 andre-kammarförvandter,
8 kanslister samt ett obestämdt antal kopister och kammar-
skrifvare, de flesta på extra ordinarie stat.

Löneförmånerna, inberäknadt taffelpengar och hushyres-
medel utgöra för senatens vice ordförande 20,400 mark samt
för hvarje senator 16,400 mark. Expeditionscheferne åtnjuta
dessutom en hvar 1,200 mark, förutom cheferne för civil-expe-
ditionen som har 1,600 mk och finans-expeditionen som har 2,400
mark. *) De öfriga tjenstemännens löneförmåner äro; allmänna
referendariesekreteraren 8,800 mark, samt öfrige referendarie-
sekreterare och kamrerare 8,000 mark, protokollssekreterarne och
första kammarförvandterna 4,000 mark, kanslisterna och andra
kammarförvandterna 2,600 å 2,000 mark, kopisterne 1,800 mark,
öfvertranslatorn för ryska språket 4,800 mark, undertranslato-
rerne för samma språHk hvardera 4,000 mark, första translatorn
för finska språket 4,400 mark, andra d. 4,000 mark, och re-
gistratorerne 3,200 mark.

Senatens lokal är i senatshuset, öfver hvilken byggnad
jemte samtliga dess inventarier vice ordföranden i ekonomie-
departementet utöfvar hufvudtillsynen, dervid biträdd af sena-
tens ekonom. Samtliga expeditioner äro öppna emellan kl. 11
och 2 på dagen samt registratorskontoren för bref-, besvärs-
och supplikärenderna emellan kl. 10 och 1.

Sedan senatens grundläggning ha följande varit ledamö-
ter i densamma:

i Justitie-Departementet:
Vice ordförande: Friherre Karl Edvard Gyldenstolpe, geheime-

råd, 1822, f 1831. .
Friherre Axel Gustaf Mellin, verkl. gehei-

meråd, 1831—1854, f 1856.

*) rßiträdande cheferne för dessa expeditioner åtnjuta 800 och
1200 mk.
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Vice ordförande: Friherre härs Sakleen, geheimeråd, 1854—
1865, f 1870.

Friherre Otto af Schultén, president, 1865.
Ledamöter: Friherre Adolf Tandefelt, president i Åbo hofrätt,

1809, f 1822.
Adolf Fredrik v. Willebrand, o statsråd, 1809—

1814, sedermera president i Åbo hofrätt m. m.,
f 1845.

Karl Carp, hofrättsråd, 1809, f 1811.
Hans Henrik Wallerian, hofrättsråd, 1809,f 1810.
Karl Edvard Gyldenstolpe, statsråd, 1809—1817

(se ofvan).
Fredrik Wilhelm Kr o givs, adl. Edelheim, verk-

ligt statsråd, 1809, f 1833.
Henrik Ervast, vice president, 1809—1812 och

1833, f 1838.
Abraham Ohmann, lagman, 1811, f 1814.
Johan Magnus Kr o ok, verkligt statsråd, 1811,

f 1828.
Karl Adolf Saitler, kollegiråd, 1812, f 1815.
Jakob Wilhelm Hisinger, verkligt statsråd, 1812

—1831, f 1843.
Friherre Axel Gustaf Mellin, verkligt statsråd,

1816—1822 och 1826—1831 se ofvan.
Anders Henrik Falck, hofrättsråd, 1816—1820

(se Ekonomie-Departementet).
Berndt Fabritius, statsråd, 1816, f 1835.
Anders Wilhelm Orraeus, lagman, 1817, f 1826.
Karl Fredrik Richter, statsråd, 1820—1822 och

1831—1834 (se Ekon.-Depart).
(Friherre) Albrecht Fredrik Richard de la Cha-

pelle, verkligt statsråd, 1822—1856, f 1859.
Karl Gerhard Hising, verkligt statsråd 1822,

f 1844.
Karl Adam Avellan, adlad Adlerstjerna, vice

president 1828—1833, sedan president i Wasa
hofrätt, f 1857.

Johan Petter Winter, statsråd, 1831—1841.
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Ledamöter: Friherre Gustaf von Kothen, verkligt statsråd,
1833, f 1851.

Johan Gustaf Holmberg, hofrättsråd, 1834—1836,
f 1854.

Ernst Fredrik Bränder, hofrättsråd, 1836—
1841, sedan president i Wasa hofrätt.

August Lohman, statsråd, 1837—1851, f 1863.
Johan William Forsman, verkligt statsråd, 1838

—1856, sedan president i Wasa hofrätt.
Friherre Otto Reinhold Rehbinder, statsråd, 1841,

f 1855.
Pehr Jonas Törnqvist, geheimeråd, 1841—1862,

f 1870.
Paul Henrik Edelheim, statsråd, 1844, f 1855.
Johan Erik Bergbom, senator, 1851, f 1869.
Robert Axel Hisinger, senator, 1851—1854 och

1855, f 1859.
Klas Gabriel Nordenheim, senator, 1854—1869,

sedan president i Wiborgs hofrätt.
Lars Reinhold Forssell, hofrättsråd, 1855, f 1857.
Karl Edvard Gadd, 1856 (se prokuratorer).
Robert Trapp, senator, 1856—1857 och 1865—

1867 (se Ekonomie-Departementet).
Friherre Karl Emil Cedercreutz, senator, 1856 (se

komitén för Finska ärendernavid statssekretariatet).
Bror Pehr Peterson, senator, 1857—1867, se-

dan prokurator.
Adolf Fredrik Munck, senator, 1857—1867.
Johan Granlund, senator, 1858—1867.
Selim Ekbom, senator, 1859—1862, sedan presi-

dent i Wasa hofrätt.
Berndt Federley, senator, 1862 (se Ekon.-Depart.),

f 1863.
Gustaf Fredrik Rotkirch, 1862—1868, sedan

president i Åbo hofrätt.
Eugen Theodor von Knorring, senator, 1862—

1863 och 1867—1871 (se Ekonomie-Departe-
mentet).

9
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Ledamöter: Johan Filip Palmen, senator, 1867—1868 (se
Ekon.-Dep.).

John Snellman, senator, 1867.
Wilhelm Forsman, senator, 1867.
Friherre Frans Richard de la Chapelle, 1868

—1870, sedan prokurator.
Johan Daniel Dahl, senator, 1868.
Harald Viktor Wilhelm Furuhjelm, president,

1869, f 1872.
Jakob Viktor Wasastjerna, senator, 1869.
Adolf Waldemar Wallensköld, senator, 1870.
Albert Werner Nykopp, senator, 1871.

i Ekonomie-Departementet:
Vice ordförande: Grefve Karl Erik Mannerheim, geheimeråd,

1822—1826, f 1837.
Samuel Fredrik von Bom, tjenstförrättande,

1826—1828 (se nedan bland senatorerne).
Anders Henrik Falck, geheimeråd, 1828—

1833, f 1851.
(Friherre) Gustaf Hjärne, geheimeråd, 1833—

1841, f 1845.
Friherre härs Gabriel von Haartman, verk-

ligt geheimeråd, 1841—1858, f 1859.
Friherre Johan Mauritz Nordenstam, gene-

ral af infanteriet, 1858.
Ledamöter: Grefve Robert Wilhelm de Geer, geheimeråd,

1809, f 1820.
Friherre Knut von Troil, 1809—1814 (se komi-

tén vid statssekreteriatet).
Karl Fredrik Rotkirch, förste expeditionssekre-

terare, 1809—1812, sedermera president i Wasa
hofrätt, f 1832.

Friherre (sedan Grefve) Karl Erik Mannerhcim,
1809—1816 och 1820—1822 (se ofvan).

Erik Eriksson Tulindberg, kammarråd, 1809—
1812, f 1814.
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Ledamöter: Henrik Kristian Nordensvan, kammarråd, 1809
—1812, f 1822.

Pehr Johan Bladh, kansliråd, 1809, tillträdde ej
embetet. f 1816.

Karl Johan Idman, adlad Idestam, referendarie-
sekreterare, 1810—1814, f 1821.

HeribertKonradReuterskjöld, generalmajor, 1811,
f 1821.

Gabriel Erik von Haartman, statsråd, 1811,
f 1815.

Gustaf Wilhelm hadau, verkligt statsråd, 1812,
f i833.

August Fredrik Palmfelt, generalmajor, 1812,
f 1814.

Arndt Johan Winter, kammarråd, 1812. Till-
trädde ej tjensten, *f 1819.

Reinhold Wilhelm Stierwald, referendariesekrete-
rare, 1812, f 1815.

Nathanael Gerhard af Schultén, verkligt statsråd,
1814—1822, f 1825.

Fredrik horentz Nyberg, kammarråd, 1816—

1825, f 1831.
Klas Johan Sacklén, adlad Edelsköld, lagman,

1816—1820, f 1840.
Erik Wallenius, referendariesekreterare, 1816—

1820, sedan president i Åbo hofrätt, f 1.846.
Johan Albert Ehrenström, verkligt statsråd, 1820

—1825, f 1847.
Karl Johan Walleen, landshöfding, 1820—1822,

sedan prokurator.
Anders Henrik Falck, verkligt statsråd, 1820—

1828 (se ofvan bl. vice ordför.).
Friherre Gustaf vonKothen, statsråd, 1820—1833

(se Just.-Depart.).
Abraham Arvid Finckenberg, statsråd, 1821—

1834, f 1840 (se chefer för lotsstyrelsen).
Karl Fredrik Richter, verkligt statsråd, 1822

—1831 och 1834—1840, sedan president i Åbo
hofrätt.
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Ledamöter: Johan Walheim, verkligt statsråd, 1822—1840,
f 1842.

Friherre Otto Wilhelm Klinckowstrom, generallöjt-
nant, 1825—1847, sedan verkligt geheimeråd,
f 1850.

Samuel Fredrik von Bom, landshöfding, 1826
—1828, f 1850.

Bengt Detlof Krook, lagman, 1828—1831, f 1846.
LarB Gabriel von Haartman, 1830—1831 och

1840—1841 (se ofvan bland vice ordförande).
Gustaf Hjärne, landshöfding, 1831—1834 (se of-

van bl. vice ordförande).
Karl Klick, landshöfding, 1831, f 1837.
Lars Sacklén, adl. Sackleen, geheimeråd, 1833

—1854 (sedan vice ordförande i Justitie-De-
partementet).

harB Rutger Jägerhorn, verkl. statsråd, 1833—
1853, f 1859.

Karl August Ramsay, geheimeråd, 1834—1844,
f 1855.

Bror Ulrik af Björksten, verkl. statsråd, 1837,
f 1856.

Karl Edvard af Heurlin, statsråd, 1840, f 1844.
Fredrik Wilhelm Pipping, statsråd, 1841—1855,

f 1868.
Otto Reinhold >af Schultén, verkl. statsråd, 1844

—1854 (se vice ordförande i Justitie-Depar-
tementet).

(Friherre) Karl Olof Cronstedt, geheimeråd, 1845
—1870.

Karl Wilhelm Trapp, statsråd, 1845—1855, der-
efter prokurator, f 1856.

Grefve Gustaf Magnus Armfelt, generallöjtnant,
1847—1853, f 1856.

Johan Mauritz Nordenstam, generallöjtnant, 1848
—1858 (se ofvan bland vice ordförande).

Friherre Casimir von Kothen, generalmajor, 1853
—1859.
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Ledamöter: Axel Ludvig Bom, senator, 1853—1867, gehei-
meråd.

Robert Axel Hisinger. statsråd, 1854—1855 (se
Justitie-Departementet).

Mauritz Wilhelm Nordenheim, senator, 1854—
1869.

Frans Olof af Brunér, senator, 1855 (se komi-
tén vid statssekretariatet).

Berndt Federley, senator, 1855—1862, f 1863.
Harald Viktor Wilhelm Furuhjelm, senator,

1855—1868, sedan president i Wiborgs hof-
rätt (se Just.-Depart.).

Robert Trapp, geheimeråd, 1857—1865 och 1867
—1871.

Friherre Karl Fabian Theodor hangenskiöld, se-
nator, 1857, t 1863.

Frans Ivar Edelheim, senator, 1858—1867.
Samuel Henrik Antell, senator, 1859—1862 och

1866.
Sten Knut Johan Furuhielm, senator, 1862.
Friherre Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, se-

nator, 1861—1866, f 1869.
Johan Wilhelm Snellman, senator, 1863—1868.
Friherre Johan August von Bom, senator, 1865.
Friherre Bernhard Indrenius, generallöjtnant, 1866

(se komitén för statssekreteriatet).
Oskar Norrmén, senator, 1867.
Johan Filip Palmen, senator, 1868—1871, se-

dan prokurator.
Henrik Adolf Mechelin, senator, 1869.
Klas Herman Molander, senator, 1869.
Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman,

senator, 1870.
Eugen Theodor von Knorring, senator, 1871

(från Just. Departementet).
Edvard af Forselles, generallöjtnant, 1871.
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Af förestående senatsledamöter ha följande varit chefer
för de särskilda expeditionerna:

Chefer för Civil-Expeditionen, (intill år 1869 benämnd
Kansli-Expeditionen).

Friherre K. E. Mannerheim 1809; E. Wallenius 1816;
K. J. Walleen 1820; K. F. Eichter 1822; J. Walheim 1831;
L. E. Jägerhorn 1833; K. F. Eichter, andra gången 1834;
L. Sackleen 1840; M. W. Nordenheim 1854; Friherre J. A.
von Born 1865; S. H. Antell 1866.

Chefer för Finans-Expeditionen.
E. E. Tulindberg 1809; G. E. von Haartman 1812; K.

J. Edelsköld 1816; A. H. Falck 1820; L. Sackleen 1833;
Friherre L. G. von Haartman 1840; Friherre K. F. T. Lan-
genskiöld 1858; J. W. Snellman 1863; E. Trapp 1868; K.
H. Molander 1871.

Chefer för Finans-Expeditionens andra afdelning (inrättad år 1863).
A. L. Born 1863; O. Norrmén 1867—1869.

Chefer för Kammar-Expeditionen.
H. K. Nordensvan 1809; E. W. Stierwald 1813; F. L.

Nyberg 1816; Friherre G. v. Kothen 1825; K. Klick 1833;
K. A. Eamsay 1834; B. U. af Björksten 1841; K. Trapp
1853; B. Federley 1856; E. Trapp 1862; F. I. Edelheim
1865; E. Trapp 1867; K. Cronstedt 1868; K. H. Molander
1870; O. Norrmén 1871.

Chefer för .Militie-Expeditionen (indragen 1841 och ånyo
upprättad 1858).

Grefve E. W. de Geer 1809; H. K. Eeuterskjöld 1820;
A. Finckenberg 1821; L. E. Jägerhorn 1834; B. U. af Björk-
sten 1840; Friherre K. v. Kothen 1858; E. Trapp 1858; K.
Furuhielm 1862.

Chefer för Ecklesiastik-Expeditionen.
K. F. Eotkirch 1809; K. J. Idman 1812; N. G. af Schul-
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tén 1814; J. Walheim 1822; G. Hjärne 1831; J. Walheim
2:dra gången 1833; L. E. Jägerhorn 1840; F. W. Pipping
1841; Friherre K. v. Kothen 1853; H. V. W. Furuhjelm
1858; J. F. Palmen 1868; H. A. Mechelin 1871.

Chefer för Jordbrnks-Expeditionen (inrättad år 1860).
Friherre S. Gripenberg 1861; Friherre J. A. v. Born 1866.

Prokuratorn i Kejserliga Senaten.
(Helsingfors.)

Till Kejserliga Senatens embetsmanna personal räknas äf-
ven prokuratorn, ehuru dennes embetsverksamhet i öfrigt är
fullkomligt afskild och i och för sig bestämd genom kejs. reg-
lementet af d. 18 Aug. 1809 och kejs. instruktionen af 12
Febr. 1812. Prokuratorn är landets högsta åklagarmyndighet,
samt utöfvar tillsynen öfver att lag och författning af alla
embetsverk och myndigheter efterlefvas. Prokuratorn åligger
derföre

att biträda generalguvernören med inseendet deröfver att
.såväl allmän lag, som särskilda stadgar, instruktioner och
privilegier varda vid alla embetsställen i landet efterlefda
och iakttagna, så att icke någon hrög eller låg, rik eller fat-
tig må i sin rätt blifva lidande;

att, så ofta öfriga embetsgöromål medgifva, bevista se-
natens sammanträden och ha akt derpå att alla ärender varda
enligt lag och rätt handterade, hvarföre han äfven eger rätt
att till genomläsande undfå senatens protokoller och till in-
tagning i desamma anmäla de påminnelser, hvartill han af lag
och sakernas beskaffenhet kan finna sig befogad;

att noga genomgå och granska de från hofrätterna vid
hvarje sessions slut afgifna förteckningar och berättelser, samt
sedan insända dem till generalguvernören med anmälan om
hvad han dervid haft att anmärka och hvilka författningar, i
anledning deraf blifvit af honom vidtagna;

att på det nogaste tillse att kronans ombudsmän och fi-
skaler, hvilka skola lyda och efterkomma, hvad han å em-
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betets vägnar dem i tjensten anbefaller, med nit och drift,
men likväl beskedligen sina sysslor förrätta;

att utföra eller å vederbörlig ort låta utföra de mål, som
af senaten eller generalguvernören till hans embetes handlägg-
ning öfverlemnas;

att, derest enskilda personer, med förbindelse till bevis-
ning, angifva lagbrott af embetsmän eller andre, emottaga så-
dana skriftliga angifvelser, förvisa dem till utförande å behö-
rig ort samt förordna, ifall allmän åklagares åtgärd dervid
blifver nödig, ombud som i sådant afseende skall biträda åkla-
garen ;

att, ifall generalguvernören, senatens vice ordförande eller
ledamöter skulle vid utöfningen af'sina embeten afvika från
lag och gällande stadganden, derom göra föreställningar samt,
om dessa blifva utan påföljd, saken omständligen till kejsaren
inberätta.

Samtliga öfverrätter och guvernörer böra ofördröjligen
lemna prokuratorn handräckning i alla de mål, hvari han å
embetes vägnar dem derom anlitar.

Prokuratorn utnämnes af kejsaren och åtnjuter rang i
fjerde rangklassen. Till sitt biträde har han en adjoint, som
ifall af jäf, sjukdom eller annat laga förfall, företräder hans
ställe. Prokurators adjointen utnämnes likaledes af kejsa-
ren och åtnjuter rang i sjette rangklassen. Till bestridande
af göromålen finnas vid prokurators expeditionen dessutom an-
ställda, en sekreterare, en translator, en kanslist och två
kopister, af hvilka den förstnämnde utnämnes af kejsaren,
sedan senaten upprättat förslag och prokuratorn blifvit deröf-
ver hörd; samt de öfrige utnämnas af generalguvernören på
prokuratorns förslag.

Löneförmånerna utgöra för prokuratorn 16,400 mark; för
prokuratorsadjointen 9,000 mk, för sekreteraren 4,000 mk,
för translatorn 2,400 mk, kanslisten 2,600 mk och hvardera
kopisten 1,800 mk.

Prokurators embetets lokal är i Senatshuset, första vå-
ningen, ingången från torget, och är öppen alla söckendagar
från kl. 11 till 2.
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Prokurators embetet har innehafts af följande:
Mattias Calonius, 1809—1816, f 1817.
Anders Fabian Orrhjelm, 1816, f s. å.
Karl Edvard Gyldenstolpe, 1817—1822, sedermera vice ord-

förande i senatens justitie-departement.
(Friherre) Karl Johan Walleen, geheimeråd, 1822—1854,
f 1867.

Karl Wilhelm Trapp, 1855, f 1856.
Karl Edvard Gadd, 1856—1863, sedan president i Wiborgs

hofrätt.
Eugen Theodor von Knorring, 1863—1867 (se senatorer).
Bror Pehr Peterson, 1867—1870.
Friherre Frans Richard de la Chapelle, 1870, *f 1871.
Johan Filip Palmen, 1871.

Prokurators adjointer, intill år 1861 benämnde
Prokurators substituter:

Friherre Robert Henrik Rehbinder, 1810—1811, sedan mi-
nisterstatssekreterare.

Johan Fredrik Stichaeus, 1812—1816.
Erik Gustaf Baeckborg, 1817, f 1818.
Karl Gerhard Hising, 1819—1822 (se ledamöter i Jnst.-Dep.)
Erik Johan Synnerberg, 1822, f 1845.
Georg Adolf Wetterhoff, 1846—1854, sedan lagman i Ny-

lands och Tavastehus lagsaga.
Harald Viktor Wilhelm Furuhjelm, 1854—1855, sedan

senator m. m.
Bror Pehr Peterson, 1856—1857 (se ofvan).
Knut Emil Robert Munck, 1857—1868, f 1869.
Karl Adolf Theodor Sederholm, 1869.
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A. Till Justitie-Departementet hörande Öfver- och
Underdomstolar.

1. Kejserliga Åbo hofrätt.
(Åbo.)

Under medeltiden saknade Finland, likasom äfven Sverige,
en permanent domstol, som i högsta instansen afdömde ifrån
lagmans- och häradsrätterna vädjade mål. Denna olägenhet
afhjelptes endast bristfälligt af de s. k. rättare- och räfste-
tingen, hvilka under konungens eller någon af honom till-
förordnad persons ordförandeskap en gång om året skulle sam-
manträda i hvarje landskap, och då afgöra de rättegångsärender
och besvär, som landskapets invånare hade att andraga. Be-
rörde ting sammankallades nemligen högst oregelbundet, samt
uteblefvo ofta alldeles, isynnerhet under politiskt oroliga tider.
Behofvet af en permanent öfverdomstol hade

ovisserligen redan
år 1407 förmått konung Erik XIII att i Åbo inrätta en så
kallad landträtt, hvars ledamöter utgjordes af de i landet bo-
ende riksråden, biskopen, lagmannen, häradshöfdingarna, fog-
darne och några ledamöter af domkapitlet, och som årligen
kort före midsommartiden höll sina sammanträden; men denna
landträtt hade icke längre bestånd, än så länge Erik XIII
innehade kronan. Den upphörde snart. På samma sätt gick
det äfven med den af Erik XIV år 1560 instiftade konun-
gens nämnd, som hade sitt säte i Stockholm, men hvars le-
damöter hvart tredje år skulle draga omkring i hvar lands-
ända i de förnämsta städer särdeles vid de stora marknaderna
och der döma konungs-dom. Det var först konung Gustaf
II Adolf, som i landets rättsvård införde en varaktig förbätt-
ring genom instiftandet af hofrätterna i Stockholm (1614)
för Sverige, och i Åbo (den 15 Juni 1623) för Finland. En-
ligt den äldsta rättegångsordningen dömde hofrätterna å konun-
gens vägnar, hvarföre de som voro missnöjde med hofrättens
dom icke fingo genom något vädjande, utan genom ödmjuk bö-
neskrift anmäla sitt besvär hos konungen direkte. Numera,
sedan äfven lagmansrätterna upphört, utgöra hofrätterna andra
eller mellersta instansen i rättegångsärender.
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Abo hofrätt, som d. 31 Oktober 1623 hade sitt första
sammanträde, och sedan dess endast med några afbrott tillföljd
af krig varit i verksamhet, omfattar förnärvarande med sin
jurisdiktion Åbo och Björneborgs, Nylands samt Tavastehus
län. Under densamma lyda rådstufvurätterna i samtliga i nyss-
nämnda län befintliga städer, äfvensom 19 domsagor, hvilka
tillsammans innefatta 83 tingslag.

Enligt senast fastställda arbetsordning af den 10 Januari
1870 har hofrätten två ordinarie sessioner om året, den ena
från den 14 Januari till och med den 31 Maj, samt den an-
dra från d. 1 Oktober till någon af dagarne näst före jul.
Åbo hofrätt sammanträder derunder hvarje helgfri dag å fyra
divisioner. Under sommarmånaderna Juni- September tjenst-
göra endast två divisioner. I hofrätt utgöra fem ledamöter
domfört antal; dock må fyra dömma i mål, som ej gå å lif,
ifall minst tre om domslutet äro ense.

Löneförmånerna, hushyremedel och taffelpenningar inbe-
räknade, utgöra för presidenten 17,200 mark, vicepresidenten
8,400 mark, 7 hofrättsråd, enhvar 7,200 mark, 9 assessorer
å 5,600 mk, sekreteraren och advokatfiskalen hvardera 3,000
mk, protonotarien och vice advokatfiskalen hvardera 2,200 mk,
7 notarier å 1,800 mk, 2 extra fiskaler a 1,800 mk, aktua-
rien och registratorn hvardera 1,600 mk, samt 6 kanslister
å 1,400 mark. Såsom tillfällig inkomst åtnjuta dessutom pre-
sidenten och ledamöterna andelar i revisionsskillingar, samt
betjeningen lösen för expeditioner.

Hofrättens stat, hvari förutom lönerna äfven ingå arvoden
för adjungerade ledamöter, finsk- och rysk translator, extra
betjente och vaktmästare, samt ljuspenningar, expensemedel
m. mÄ, stiger inalles till 186,764 mark 4 penni.

Åbo hofrätt är förlagd i Åbo stad, och har sin lokal i
f. d. akademihuset derstädes.

Sedan Åbo hofrätts stiftelse ha följande der varit presidenter:
Friherre Nils Bjelke, 1623—1630, f 1636.
Bror Andersson Rålamb, 1630—1632, f 1647.
Friherre Jöns Kurek, 1632, f 1652.
Friherre Erik Gyllenstjerna, 1654, f 1657.
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Friherre Erik Sparre, 1658, f 1673.
Friherre Ernst Johan Creutz, 1674, f 1684.
Grefve Anders hennartsson Torstenson, 1685, f 1686.
Grefve Robert hichtone, 1687, f 1692.
Grefve Gabriel Falkenberg, 1693—1703, f 1714.
Grefve Otto Wilhelm Wellinck, 1705, f 1708.
Grefve Johan Creutz, 1719, f 1726.
Friherre Gustaf Funck, 1728 (tillträdde ej embetet). f 1736.
Friherre Samuel Akerhjelm, 1728—1739, f 1768.
Grefve Karl Frölich, 1739—1743. f 1754.
Friherre Otto Reinhold Strömfelt, 1743, f 1746, tillträdde

icke embetet.
Petter Silfversköld, 1747, f 1758.
Adam Fredenstjerna, 1758—1768, f 1772.
Friherre Johan hagerffycht, 1768, f 1774.
Friherre Gabriel hejonhufvud, 1775—1780, f 1789.
Friherre Germund Karl Cederhjelm, 1780—1788, f 1789.
Fredrik von Post, 1788—1795, f 1805.
Georg Wilhelm hode, 1796, f 1799.
Karl Arvid Hallenborg, 1799, f 1803.
Friherre Adolf Tandefeldt, 1805, f 1822.
Friherre AdolfFredrik von Willebrand, 1822—1832, f 1845.
Erik Wallensköld, 1832—1840, f 1846.
Karl Fredrik Richter, 1840, f 1858.
Karl Robert Procopé, 1858, f 1868.
Gustaf Fredrik Rotkirch, 1868.

Vice presidenter:
Jöns Nilsson Jacobsköld, 1623, f 1633.
Olof Bure, 1633—1640, f 1655.
Erik Gete, 1640—1645, f 1646.
Friherre Svante Horn, 1645, f s. å.
Friherre Svante Sparre, 1648 (tillträdde ej embetet), -f* 1652.
Arvid Horn till Wuorentaka, 1648 (tillträdde ej embetet),

f 1653.
Israel hagerfelt, 1650—1654, f 1684.
Johan Munck, 1654, f 1663.
Friherre Gustaf Grass, 1663—1685, f 1694.
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Nils Tungel, 1685, f 1693.
Simon Ruuth, 1694, f 1701.
Sven hejonmarck, 1701—1721, f 1728.
härs Brommenstedt, 1721, f 1723.
Anders Munsterhjelm, 1723—1747, f 1748.
Johan hagerflycht, 1747'—1768 (se ofvan bland presidenterne).
Karl hagerborg, 1769, f 1770.
härs Stierneld, 1770, f 1776.
Johan Ignatius, 1776, f 1788.
Karl Arvid Hallenborg. 1788—1799 (se presidenter).
Erik Walleen, 1799—1809, f 1818.
Arvid von Cedervald, 1809, f s. å.
Karl Gustaf Feuerstern (Sylvius), 1811, *f 1822.
Erik Johan Pomoell, 1822, f 1825.
Karl Adam Avellan, 1825—1833, sedan president i Wasa

hofrätt.
Karl Fredrik Richter, 1833—1840 (se ofvan presidenter.)
Berndt Fredrik Finkenberg, 1840—1847, f 1853.
härs Gustaf von Hellens, 1847, f 1850.
Karl Robert Procopé, 1850—1858 (se ofvan presidenter).
Georg Adolf Tihleman, 1858, f 1871.
Klas Adam Wahlberg, 1871.

2. Kejserliga Wasa hofrätt.
(Nikolaistad.)

Denna hofrätt instiftades af konung Gustaf 111 och in-
vigdes högtidligen på Stockholms slott den 28 Juni 1776.
Hofrätten fick sitt säte i Wasa stad, hvarest för densammas
räkning uppfördes ett prydligt hus, der det första samman-
trädet egde rum d. 1 November 1786. Oberördt af den brand,
som den 3 Augusti 1852 öfvergick Wasa, qvarstod hofrätts-
huset och användes till sitt fordna ändamål, ända till dess
hofrätten, d. 1 Aug. 1862 flyttade till sitt nuvarande resi-
dens i Nikolaistad eller nya Wasa. Det gamla hofrättshuset
ombyggdes härefter till en kyrka för Mustasaari landsförsam-
lings behof.
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Wasa hofrätts jurisdiktion omfattar de begge länen Wasa
och Uleaborg. Derunder lyda, förutom rådstufvurätterna i
dessa läns städer, 15 domsagor om tillsammans 54 tingslag. Ar-
betsordningen för Wasa hofrätt är densamma som för Åbo
hofrätt, endast med den skillnad att under den ordinarie ses-
sionstiden hofrätten här endast sammanträder å 2, och under
ferierna å en division.

Staten för Wasa hofrätt stiger till 112,576 mark om
året. Presidentens löneförmåner utgöra 17,600 mark, hvarje
af de 3 hofrättsrådernas 7,200 mk; hofrättsassessorernas (fem)
5,600, notariernes (4) 1,800 m. o. s. v.

Presidenter i Wasa hofrätt:
Friherre Arvid Fredrik Kurck, 1775—1781, f 1810.
Grefve Karl Bonde, 1781—1788, f 1791.
Grefve Karl Johan Gyllenborg, 1788—1791, f 1811.
Johan Gustaf von Carlsson, 1792—1794, f 1801.
Georg Wilhelm hode, 1795—1796, sedan president i Åbo.
Friherre Axel Kristian Reuterholm, 1796, *f 1811.
Erik Johan Bergenheim, 1811, f 1816.
Friherre Karl Fredrik Rotkirch, 1817, f 1832.
Karl Adam Avellan, adl. Adlerstjerna, 1833—1841, f 1857.
Ernst Fredrik Bränder, 1841—1856, f 1860.
Johan William Forsman, 1856—1862.
Selim Ekbom, 1862.

Vice presidenter:

Adolf Fredrik Silfversparre, 1778, f 1784.
Per Zacharias Ahlman, 1792, f 1802.
Karl Hisinger, 1802, f 1805.
Henrik Ervast, 1818, f 1838.

3. Kejserliga Wiborgs hofrätt.
(Wiborg.)

Finlands tredje hofrätt inrättades af Kejsar Nikolai I
medelst manifest af d. 19 Juni 1839 och invegs till sin be-
stämmelse den 1 derpå följande November. Dess jurisdiktion
omfattar landets trenne östligaste län Wiborg, S:t Michel och



31

Kuopio. Dernnder lyda rådstufvnrätterna i nämnde läns stä-
der samt 23 domsagor, fördelade i 79 tingslag.

Wiborgs hofrätt sammanträder under den ordinarie ses-
sionstiden å tre, men under ferierna å en, eller då omständig-
heterna så påfordra å två divisioner.

Löneförmånerna utgöra för presidenten 18,000 mark, de
fem hofrättsråden, enhvar 7,600 mk, 8 assessorer å 6,000 mk,
sekreteraren och advokatfiskalen å 3,400 mk, vice advokat-
fiskalen 2,400 mk, notarierna (4) och extra fiskalerna (2)
2,000 mk, kanslisterna (3) a 1,400 mk, och translatorn för
ryska och tyska språken 2,286 mk. Hela staten, expence-
medel m. m. inberäknade, uppgår till 159,638 mark.

Presidenter i Wiborgs hofrätt.
Grefve Karl Gustaf Mannerheim, 1839, f 1854.
Friherre Otto Reinhold af Schultén, 1854—1863 (se senatorer):
Karl Edvard Gadd, 1863—1868.
Harald Victor Wilhelm Furuhjelm, 1868—1869, f 1872.
Klas Gabriel Nordenheim, 1869.

4. Kejserliga Öfverkrigsdomstolen för
finska militären och lotsverket.

(Helsingfors.)

På grund af senatens derom gjorde hemställan anbefallte
Kejsar Alexander I att en öfverkrigsdomstol i Finland skulle
inrättas, hvilken egde att upptaga och afgöra alla de tillfö-
rene under svenska styrelsen till generalkrigsrätten hörande
mål och ärenden, äfvensom besvär och klagomål öfver rege-
ments krigrätternas utslag (Kejs. kungörelsen af 4 Maj 1816).
Såsom obehöflig indrogs öfverkrigsdomstolen år 1831, men
återupprättades ånyo genom kejserliga kungörelsen af d. 12
December 1836. Under öfverkrigsdomstolens jurisdiktion lades
vid sistnämnde tillfälle äfven det finska lotsverket på grund
af dess militära organisation.

Öfverkrigsdomstolen utgöres af en generalsperson, såsom
ordförande, och sex ledamöter, nemligen två stabsofficerare, en
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öfverauditör samt tre för tillfället inkallade kaptener eller ma-
rinofficerare af lika rang. Sedan de nuvarande ständige leda-
möterna afgått kommer öfverkrigsdomstolen framdeles att sam-
mansättas på så sätt, att inspektören för finska militären deri
öfvertager ordförande befattningen, samt fem finska officerare
vid hvarje särskildt tillfälle inkallas för att jemte öfveraudi-
tören vara ledamöter (K. kungör, af l:sta Mars 1860).

Öfverauditören tillkommer, förutom ledamotsbefattningen
i domstolen, att vid sammanträdena föredraga målen, bestrida
protokollsföringen och uppsätta expeditionerna. Vid öfverkrigs-
domstolen är en särskild krigsfiskal anställd såsom åklagare.

Öfverkrigsdomstolens lokal är i huset n:o 42 Nylands-
gatan.

Ordförande i Öfverkrigsdomstolen.
Ileribert Konrad Reuterskjöld, generalmajor, t. f. 1816,
f 1821.

Gustaf Adolf Ernroth, generalmajor, t. f. 1821—1826, f
1848.

Grefve Alexander Stewen-Steinheil, generalmajor, t. f. 1826
—1831, f 1841.

Arvid Abraham Finckenberg, generalmajor, 1836—1838.
Ivan Tschepurnoff, generalmajor, 1839, f 1848.
Friherre Anders Edvard Ramsay, 1848—1856, sedermera

general af infanteriet, generaladjutant m. m.
Grefve Magnus Wilhelm Armfelt, generalmajor, 1857.

5. Underdomstolar.
A. Häradsrätter.

"Underrätt å landet är häradsrätt,'•. Häradsrätten utgö-
res af häradshöfdingen såsom ordförande samt ett antal bisittare,
hvartill häradshöfdingen eger utse redlige och förståndige män
i hvart tingslag, hvilkas hemvist äro så belägne att allmogen
må kunna med bekvämlighet anlita dem i tjensteärender. Hä-
radshöfdingen skall vara bosatt inom domsagan. Bisittare i
häradsrätten utgöra nämnden, hvilken ej är domför med min-
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dre än att fem ledamöter äro tillstädes. "När dom skall fäl-
las, underrätte häradshöfding nämnden om saken, och de skäl
deri äro, så ock hvad lag i detta fall säger. Varder nämnd
ifrån häradshöfding skiljaktig, gälle den mening som nämnden
faller på, och svare den för dom sin. Äro ej alle i nämnden
ense; stånde vid det som häradshöfding rättvist pröfvar.r) Hä-
radstingen skola hållas två gånger om året, nemligen om vin-
tern, emellan slutet af Januari, eller början af Februari och
sista dagen i April månad, samt om hösten, emellan första da-
gen i September och den tjuguförsta i December månad. Dock
må vintertingen äfven senare slutas och hösttingen tidigare
begynnas på en eller annan ort, der det utan olägenhet ske
kan. Häradshöfding åligger att inom föreskrifven tid insända
förteckning öfver tingsterminerna till hofrätten, genom hvars
försorg' samtliga förteckningar sedan i ett sammanhang offent-
liggöras i landets officiela tidningar. Förutom förenämnde s.
k. lagtima ting kan, när undersökning i brottmål angående
fängslig person af målsegande, allmän åklagare eller guvernör
begäres, eller också då kärande parten sådant åstundar samt
derföre ikläder sig kostnaderna, särskildt ting, urtima ting,
af häradshöfdingen utsättas, och böra kronans befallningshaf-
vande i så fall härom i tid underrättas. Vid tingen böra kro-
nofogde och länsman alltid vara närvarande och tillhandagå
rätten i det som till deras embete hörer.

Domsagornas antal i Finland utgör 57 och tingslagens
(_= häradsrätternas) 216. Förteckning uppå dem meddelas i
Bih. N:o 6.

Aflöningen för häradshöfdingarne utgöres, förutom af en
obetydlig kronolön (400 mark), till största delen af tingsgäst-
ningsspannmålen, som direkte uppbäres af menigheten. En-
dast Lappmarkens domsaga bildar häri ett undantag, i det nå-
gon tingsgästning der ej erlägges, utan bestrides domarens hela
aflöning af kronan.

B. Ågodelningsrätter.
"Till befrämjande af storskiftens och ägodelningars skynd-

samma afslutande skola de derunder uppkommande stridighe-
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ter om rågångar, ägoutbyten m. m. samt i allmänhet sådana
tvister, som af ägodelningar hafva sin upprinnelse eller der-
med ega oskiljaktig gemenskap och för desammas afslutande
äro hinderliga, af kompromiss- eller äg o delningsrätt upptagas
och afdömas." Ägodelningsrätten utgöres af ordförande och
två ledamöter, hvilka genom val utses af jordegarne. Ordfö-
randen bör vara en i utöfningen af domareembetet bepröfvad
man. Till ledamöter kunna välfräjdade personer i allmänhet
utses, utan afseende å stånd och värdighet; dock må ej någon
kronobetjent dertill förordnas. Sekreterare sysslan besattes af
ordföranden. I särskildt förutsedda fall bör länelandtmätaren
vid ägodelningsrättens sammanträden tillstädesvara för att gran-
ska landtmätares kartor och förrättningshandlingar samt ut-
låtande i ämnet afgifva. Besvär öfver ägodelningsrätts utslag
böra ställas till kejsaren, och få inom 60 dagar inlemnas till
länets guvernör, som eger att efter föregången granskning in-
sända dem till senatens justitie-departement. Ägodelningsrät-
tens ordförande och ledamöter åtnjuta ej annan aflöning än
skjuts och dagtraktamente, som af vederbörande sakägare be-
strides. (Kejs. Eegl. af 15 Maj 1848.)

Wiborgs läns ägodelningsr ätt. För Wiborgs län sär-
skildt finnes en ständig ägodelningsrätt inrättad, bestående af
ordförande, som utnämnes af kejsaren, samt tre ledamöter, af
hvilka länelandtmätaren är en och de tvenne öfrige utses af
länets jordegare. Sekreteraren tillsättes af Wiborgs hofrätt.
Såväl ordföranden som sekreteraren åtnjuta lön å allmän stat,
den förre 3,600 mk och den senare 1,200. Ledamöterna äga
att beräkna sig dagtraktamente, samt, likasom äfven ordföran-
den och sekreteraren, skjutslega vid förefallande sammanträ-
den. Hvad i öfrigt är stadgadt i afseende å ägodelningsrät-
ternas åligganden är äfven gällande för denna rätt.

C. Eådstufvurätter.
Eådstufvurätteme utgöra allmänna underdomstolar i stä-

derna och bestå af borgmästare såsom ordförande samt råd-
män såsom bisittare. Borgmästaren utnämnes af kejsaren ef-
ter anstäldt val af stadens borgerskap och förslag, som af
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magistraten upprättas samt till senatens justitie - departement
insändes. Eådmän utses genom enahanda val, som borgmä-
stare, och erhålla sin fullmagt af länets guvernör. "Eådstuf-
vurätt vare domför, der tre i rätt sitta." Dess sammanträden
skola hållas hvarje vecka, måndag, onsdag och lördag, samt
ifall så erfordras äfven oftare. Såväl antalet rådmän som se-
kreterare och öfrig betjening vid rådstufvurätterne beror af
hvarje stads särskilta stat. Stadsfiskalerna utgöra allmänna
åklagare. De utnämnas af prokuratorn, sedan magistraten för
denne anmält hvilka personer, som sökt sysslan, samt tillika
afgifvit utlåtande öfver deras lämplighet. I landet finnas för
närvarande 31 rådstufvurätter, af hvilka 11 underlyda Åbo-,
9 Wasa- och 11 Wiborgs hofrätt. I en del städer (såsom Hel-
singfors) sammanträder rådstufvurätten på flere afdelningar
(se för öfrigt under rubriken städernas styrelser).

Anm. Genom kejserliga förordningen af d. 27 April
1868 indrogos de sedan äldre tider existerande hagmansrät-
ter, Kämnär srätter, och Riddare synerätter från och med
d. 1 Januari 1869, samt genom kejs. förordningen af d. 14
Januari sistnämnde år äfven Slottsrätterna, hvilkas verk-
samhet upphörde d. 1 Mars 1869.

6. Till Ekonomie-Departementet hörande allmänna
verk, styrelser och stater.

1. Greneralguvernements Kansliet.
(Helsingfors.)

För generalguvernörens behof finnes i Helsingfors ett kan-
sli, bestående af två expeditioner för skriftvexlingen uti de
generalguvernements embetet tillhörande ärender. Kansliet fö-
restås af en kanslidirektor, med rang i femte rangklassen.
Vid hvardera expeditionerna tjenstgöra en expeditionschef, en
adjoint och en kanslist. Öfriga tjenstemän vid kansliet äro
en registrator, en translator, en kassör och en arkivarie. Kan-
sliets lokal är Nikolaigatan n:o 6 och hålles öppen hvarje
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helgfri dag kl. 11—2. Löneförmånerna utgöra i ett för allt
för kanslidirektorn 12,000 mark, hvardera expeditionschefen
7,000, hvardera expeditionschefsadjointen 4,000, registratorn
2,800, translatorn 4,000, kassören, arkivarien och kanslisterna
enhvar 2,000 mark.

Chefer för generalguvernements kansliet:
Henrik Elving, 1810—1829, f 1857.
Karl Merlin, 1830—1835, f 1855.
Ernst Bernhard von Weissenberg (Witte), 1835—1840,

f 1842.
Friherre Casimir von Kothen, 1840—1846 (se senatorer).
Mauritz Wilhelm Nordenheim, 1846—1854 (se senatorer).
Friherre Karl Edvard Walleen, 1854, f 1856.
Samuel Henrik Antell, 1856—1858 (se senatorer).
Klas Herman Molander, 1858—1865 (se senatorer).
Robert Isidor Örn, 1865.

2. Verk och stater lydande under
Civil-Expeditionen.

a. länestyrelserna och landtstaten.
Läneindelningen i Finland kan sägas ha sin uppkomst i

landets eröfring och kristnande af svenskarne. Hvarje af de
trenne korstågen (1157, 1249 och 1293) skapade här ett skildt
höfdingadöme, hvars hufvudort eller residens (Åbo, Tavastehus,
Wiborg) ännu i dag förblifvit länestyrelsens säte. Sjelfva
benämningen län är ett minne af medeltidens feodala inrätt-
ningar och härleder sig ur de då, isynnerhet under unions-
tiden, brukliga förläningarna af slott med kringliggande om-
råden (slottslän). Länets styresmän eller landshöfding arne
voro ursprungligen också hufvudsakligast militärbefälhafvare
samt betraktade sina civilt administrativa åligganden såsom
underordnade bisaker. Det var först 1634 års regeringsform,
som i detta afseende införde en förändring, i det den afskilde
det militära befälet ifrån länestyrelsen, hvilken sistnämnda ge-
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nom landshöfdinge-instruktionen af d. 8 Januari 1635 fullstän-
digt blef omorganiserad. Vid detta tillfälle indelades Finland
i fem län, neml. 1 Abo och Björneborgs län med Åland.
2 Wiborgs, Nyslotts och Kymmenegårds län, 3 Tavastland
och Nyland, 4 Österbotten och 5 Kexholms län. De vig-
tigaste förändringar, som under tidernas lopp inträffade med
länsindelningen, voro sedermera följande: Är 1721 afträddes
största delen af Kexholms län och en stor del af Wiborgs
län till Eyssland. Af de återstående delarna af dessa län, äf-
vensom af delar af Nyland och Tavastland bildades ett nytt
län Kymmenegårds län. Konung Gustaf 111 vidtog en ny
länereglering år 1775, o till följd hvaraf länens antal ökades
till sex, nemligen 1 Abo och Björneborgs, 2 Nylands och
Tavastehus, 3 Kymmenegårds, 4 Savolaks, 5 Wasa och
6 Uleåborgs län. Sedan Kejsar Alexander I eröfrat Fin-
land och dermed åter förenat Wiborgs län (1811) blef länens
antal härigenom sju, och fortfor att vara så intill år 1831,
då en ny klyfning och reglering af länen verkställdes. Lä-
nens o antal och benämning blef tillföljd häraf: 1 Nylands l.
2 Abo och Björneborgs län med Åland, 3 Tavastehus l.
4 Wiborgs 1., 5 S:t Michels 1., 6 Kuopio 1., 7 Wasa l. och
8 Uleåborgs l. Med undantag af mindre gränsregleringär
(den vigtigaste af d. 2 November 1868) ha länen öfverlmfvud-
taget sedan dess förblifvit oförändrade. Länens styresmän,
som förut kallades landshöfdingar, fingo genom kejs. förord-
ningen af 10 April 1837 namn af guvernörer, utan att läne-
styrelsen i öfrigt dock undergick någon omorganisation.

Guvernören, som på anmälan af senatens ekonomie-depar-
tement omedelbart utnämnes af kejsaren, är pligtig att bo i
den stad, som är utsedd till säte för länestyrelsen. Han bör
vaka öfver att ordning och säkerhet i länet upprätthållas och
befrämjas, att de honom underlydande tjenstemän oqh betjen-
te fullgöra sina skyldigheter, att brott och missgerningar
upptäckas och till undersökning vid domstol anmälas, att gäl-
lande stadganden angående mått, mål och vigt uti handel och
allmän rörelse noggrant efterlefvas, att allmänna vägar och
broar äfvensom gästgifverier för resandes behof underhållas
m. m. Hvarje år skall guvernören omedelbarligen till kej-
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såren afgifva en berättelse om länets tillstånd och förvaltning,
samt likaledes årligen till senatens ekonomie-departement in-
sända en redogörelse om landthushållningen, handeln och öf-
riga näringar i länet. Hvart femte år skall en utförligare
berättelse i samma ämne och till samma auktoritet afgifvas.
Dessutom åligger det guvernören bland annat att trenne gån-
ger om året på bestämda tider insända till senaten berättelse
om årsvextens beskaffenhet, m. m. Af förberörda berättelser
bör generalguvernören jemväl erhålla bestyrkta afskrifter.

I hvarje län har guvernören sig till biträde en landsse-
kreterare och en landskamrerare, hvilka tjenster besättas af
kejsaren, efter af senaten upprättadt förslag samt guvernörens
i länet hörande. Landssekreteraren, som förestår landskan-
sliet, handlägger och föredrager mål och ärender, som höra
till den civila förvaltningen och rättsvården; de kamerala ären-
derna åter, eller sådana som angå debitering, uppbörd och redo-
görelse af räntor och utskylder till kronan, skattläggning, jordran-
sakning m. m. handläggas i landskontoret, hvars föreståndare
är landskamreraren. Öfriga tjenstemän vid länestyrelsen äro:
landträntmästaren, som emottager och qvitterar alla levere-
ringar af allmänna medel, samt verkställer utbetalningar, vice
landssekreteraren, vice landskamreraren, länebokhållaren,]
landskanslisterne, landskontoristerne samt translatorerne
för finska och ryska språken. I Nylands, Åbo och Björne-
borgs samt Wiborgs län finnas två vice landssekreterare och
vice landskamrerare samt en landträntmästaradjoint. Nu om-
nämnda tjenstemän utnämnas af senatens ekonomie-departement
efter af guvernören upprättadt förslag, med undantag af lands-
kanslisterne, landskontoristerne och translatorerne, hvilka ome-
delbart tillsättas af guvernören.

Länen indelas i administrativt hänseende i härader eller
fögderier och länsmans distrikt. I hvarje härad finnas en
kronofogde och en häradsskrifvare, hvilka efter af guvernö-
ren upprättadt förslag utnämnas af senatens ekonomie-depar-
tement. Kronofogden handhar och redovisar för kronouppbör-
den inom häradet, verkställer utmätningar, har uppsigt öfver
att kronans utarrenderade lägenheter och militieboställen or-
dentligen vidmakthållas och vårdas, att allmänna vägar och
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broar blifva i rattan tid enligt lag byggda och underhållna
m. m. Härads skrifvåren tillhör att för häradet upprätta spe-
cial-jordebok, att förrätta årliga mantalsskrifningar, att verk-
ställa uträkning och debitering af kronan tillfallande räntor
och utskylder å landet, att öfver uppbörden författa såväl
summarisk- som specialräkning och insända dem till guvernö-
ren m. m.

Häraderna indelas i länsmansdistrikt. I hvarje sådant
finnes en kronolänsman, som medelst konstitutorial tillsättes
af guvernören. Angående hvilka som äro kompetenta till krono-
länsmanstjenster stadgar kejs. förordn. af d. 11 Juli 1857.
Kronolänsman åligger att i sitt distrikt noggrannt vaka öfver
allmän ordning och säkerhet, att befordra förbrytelser till
lagligt åtal, att efterspana förrymda och misstänkta personer,
hålla noggrann tillsyn öfver gästgifverier och skjutsningen,
öfver vägar och broar m. m. Under kronolänsmannens lyd-
nad stå brofogden och skallfogden, hvilka utgöra polisbetje-
ningen på landet. De tillsättas af guvernören och kunna
jemväl af honom skiljas från tjensten, när de befinnas oskick-
liga eller försumliga.

Häradens antal utgör i Finland 51 och länsmansdistrik-
tens 249. I de skilda länen finnas

Häradenas storlek och folkmängd äro mycket olika. Det
folkrikaste häradet är Ilmola härad i Wasa län med en be-
folkning af 59,526 invånare: det folkfattigaste åter Lapp-
markens härad, som endast räknade 6,476 invånare. Beträf-
fande storleken åter innefattar sistnämnde härad 1,052 geo-

Städer. Köpingar. Härader. L^^J 8

Nylands län 4 — 4 25.
Åbo och Björneborgs län 6 2 10 47.
Tavastehus „

2 — 6 27.
Wiborgs „ 5 — 9 37.
S:t Michels

„
3 — 4 22.

Kuopio „
2 1 6 25.

Wasa „ 7 1 6 32.
Uleåborgs

„
4 1 6 34.

Summa 33 5 51 249.
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grafiska qvadrat mil eller närmare en sj ettedel af Finlands
areal, medan deremot Piikie härad i Äbo län, som är det
minsta i landet, endast utgör 18,5 geografiska qvadrat mil.
Se för öfrigt tabell 5.

Löneförmånerna utgå i de skilda länen till olika belopp.
Guvernörerne åtnjuta enhvar 8000 mark i lön, samt dessutom
taffelpenningar och hyresmedel, så att deras samtliga löneför-
måner variera emellan 16,000 å 22,000 mark. Landssekre-
terarne uppbära i lön 3,600 mark samt dessutom i alla län
expeditionslösen, utom i Wiborgs län, i ersättning hvarföre
landssekreteraren der åtnjuter 5,600 mark i taffelpengar. Lands-
kamrerarnes aflöning är 4,800 mark; landträntmästarens 4,000
mk (i Nylands, Åbo och Wiborgs län 4,800 mk), vice lands-
sekreterarens och vice landskamrerarens 2,000 mk o. s. v.
Kronofogdarna uppbära i lön, resepengar och skrifvarhjelp
3,000 mark (i några härader i Uleåborgs län 3,200 mk), hä-
radsskrifvarne 1,800 mark, och kronolänsmännen 800 mark,
utom i distrikten närmast läneresidenserna och vid allmänna
strandvägen emellan Åbo och S:t Petersburg, der 100 mark
för länsmännen tillkomma i resepenningar. Efter 10 års tjenst
ökas länsmännens, lön med 100, och efter 5 års ytterligare
tjenst med andra 100 mark.

Förteckning öfver landshöfdingar och guvernörer under
innevarande århundrade:

Nylands och Tavastehus län förenade till 1831.
Friherre Johan Henrik Munck, 1790—1810, f 1817.
Gustaf Fredrik Stjernvall, 1810, f 1815.
Gustaf Hjärne, 1816—1828, sedermera geheimeråd och fri-

herre, f 1845.
Karl Klick, 1828—1831, f 1837.

Nylands län:
Grefve Gustaf Magnus Armfelt, 1832—1847, f 1856.
Johan Mauritz Nordenstam, 1847—1858.
Samuel Henrik Antell, 1858—1862.
Friherre Wlaäimir Alfons Walleen, 1862—1869, f 1870
Theodor Thilén, 1869.
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Tavastehus län:
Karl Klick, 1831, f 1837.
Johan Fredrik Stichaeus, 1831—1841, f 1853.
Friherre Otto Rehbinder, 1841—1863.
Friherre Samuel Werner von Troil, 1863, f 1865.
Klas Herman Molander, 1865—1869.
Hjalmar Nordenstreng, t. f. 1869.

Ibo och Björneborgs län:
Ernst Gustaf von Willebrand, 1790—1806, f 1809.
Friherre Knut von Troil, 1806— 1816, f 1825.
Grefve Karl Erik Mannerheim, 1816—1826.
Erik Wallenius, 1826—1828, sedermera adlad Wallensköld

och president i Åbo hofrätt.
Adolf Broberg, 1828—1831, f 1849.
härs Gabriel von Haartman, 1831—1841, f 1859.
Anton Cronstcdt, 1842—1856.
Karl Fabian Theodor Langenskiöld, 1856—1857, f 1863.
Friherre Johan Axel Cedercreutz, 1858, f 1863.
Grefve Karl Magnus Creutz, 1863.

Wiborgs län:
Karl Johan Stjernvall, 1812, f 1815.
Karl Joha?i Walleen, 1816—1820, sedermera prokurator m. m.
Friherre Fredrik Wilhelm Klinkowström, 1820—1825.
Karl August Ramsay, 1825—1834, f 1855.
Grefve Karl Gustaf Mannerheim, 1834—1839, sedan pre-

sident i Wiborgs hofrätt, f 1854.
Fredrik Stewen, 1839—1844, f 1851.
Friherre Casimir von Kothen, 1844—1853.
Alexander Thesleff, 1853, f 1856.
Bernhard Indrenius, 1856—1866.
Kristian Theodor Oker-Blom, 1866.

S:t Michels län, (till år 1831 Kyimnenegårds län).
Herman Johan hode, 1793—1810, f 1817.
Fredrik Adolf Jägerhorn, 1810—1812, f 1817.'
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Anders Gustaf Langenskiöld, 1812—1827, f 1853.
Adolf Broberg, 1827—1828, f 1849.
Erik Wallenius, 1828.
Abraham JoachimMolander, adl. Nordenheim, 1828—1837,
f 1847.

Friherre Otto Boije, 1840—1847, f 1865.
Alexander Thesleff, 1847—1853.
Karl Fabian Theodor hangenskiöld, 1853—1856.
Friherre Samuel Werner von Troil, 1856—1863.
Theodor Thilén, 1863—1869.

Kuopio län (förut Savolaks och Karelens län).
Anders Johan Ramsay, 1791—1803, f 1811.
Olof Wibelius, adlad af Wibeli, 1803—1809, f 1823.
Friherre Simon Wilhelm Carpelan, 1809—1810, f 1814.
Gustaf Aminoff, 1810—1827, f 1836.
Karl Klick, 1827—1828, f 1837.
härs Sackleen, 1829—1837, f 1870.
Adolf Ramsay, 1837—1854, f 1859.
Berndt Federley, 1854—1855, f 1863.
Knut Furuhielm, 1855—1862.
Samuel Henrik Antell, 1862—1867.
Johan August von Essen, 1867.

Wasa län:
Karl Fredrik Krabbe, 1794—1805, f 1811.
Magnm Wanberg, 1805—1808, f 1817.
Friherre Karl Konstantin de Carnall, 1808—1822, f 1832
Herman Wärnhjelm, 1822, f 1830.
Grefve Gustaf Magnus Armfelt, 1830— 1832, f 1856.
Grefve Karl Gustaf Mannerheim, 1832—1834, f 1854.
Karl Olof Cronstedt, 1834—1845.
John Bergenheim, 1845, f 1847.
Berndt Federley, 1847—1854.
Alexander von Rechenberg, 1854, f 1858.
Otto von Blom, 1858—1861.
Friherre Karl Gustaf Wrede, 1861.
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Uleåborgs län:
Samuel af Forselles, 1800—1802, f 1814. (Tjensten sköt-

tes af efterträdaren såsom vikarie.)
Adolf Edelsvärd, 1802, f 1804.
Jakob Daniel hänge, 1805, f 1808.
Nils Fredrik von Schoultz, t. f., 1808. f 1816.
Karl Ehrenstolpe, 1809—1820, f 1826.
Samuel Fredrik von Born, 1820—1826, f 1850.
Abraham Stjernschantz, 1826—1834, f 1864.
Robert Wilhelm hagerborg, 1834, f 1849.
Alexander havonius, 1849—1862.
Georg von Alfthan, 1862.

b. Städernas styrelser.
I de flesta af landets städer utöfvas styrelsen af magi-

strater, som subordinera under länets guvernör. Magistraten
utgöres, likasom rådstufvurätten, af borgmästare och rådmän,
hvilka i hvardera rätten äro gemensamma. Sättet för deras
utnämning är redan i det föregående omnämndt. Magistraten
tillhörer att med största flit söka befordra hvad som länder
till stadens gagn och förkofran, att vaka öfver att ordning
och skick der upprätthållas, förvalta stadskassan, ha om hän-
der stadens drätselverk m. m. Förutom i Helsingfors, Åbo
och Wiborg, der särskilta poliskamrar äro inrättade, tillkom-
mer magistraten i de öfriga städerna äfven handhafvandet af
polisen. I Helsingfors, Åbo, Wiborg och Uleaborg finnas tvenne
borgmästare, en justitie och en politie; ide öfriga städerna en.
I Sordavala, Mariehamn och Idensalmi äro i st. för magistra-
ter organiserade ordningsrätter, bestående af ordningsman och
några bisittare. Ordningsrätten handlägger de å orten före-
kommande hushållnings- och politimål, samt eger domsrätt i
mål, som angå vissa mindre förbrytelser.

De nu gällande förordningarna rörande magistratens och
rådstufvurättens sammansättning äro utfärdade för: Helsing-
fors d. 21 Juni 1869, Åbo d. 7 December 1868 och 26
April 1870: Wiborg d. 11 Oktober 1869. Uleaborg d. 22
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Februari 1869, Nikolaistad d. 12 April 1869 och Björne-
borg d. 13 Juli 1870. (Se Finlands författn. Sami. för
nämnde år.)

Kejserliga förordningen af den 18 Mars 1856 föreskrif-
ver de allmänna grunderna för städernas reglering och bebyg-
gande. I detta afseende indelas de i fyra klasser, nemligen:

första klassen: Helsingfors, Åbo och Wiborg.
andra klassen: Uleaborg, Nikolaistad, Tavastehus, Kuo-

pio, Björneborg, Kristinestad, Brahestad, Nystad och Gamla
Karleby.

tredje klassen: Jakobstad, Eaumo, Lovisa, Borgå, Fre-
drikshamn, Nykarleby och Tammerfors.

fjerde klassen: S:t Michel, Willmanstrand, Ekenäs, Kex-
holm, Nyslott, Sordavala, Kaskö, Torneå, Kajana, Jyväskylä,
Heinola, Nådendai och Joensuu.

Yid anläggning af nya städer eller reglering af äldre
skall stadsplanen indelas i qvarter, med rymliga gator och
torg, samt afdelas genom esplanader af minst 60 alnars bredd.
Gatorna böra vara minst 30 (undantagsvis 20) alnar breda.

Statistiska tabeller rörande städerna, se tabb. 7—ll.

Förteckning öfver städernas borgmästare under innevarande
århundrade.

K. T. Sederholm, P. B. 1857Helsingfors
—1858.G. hitzelles, J. B. *).

F. Mattens, P. B. *) till 1811.
J. A. Strömberg, J. B. till

1844.

K. E. Strömberg, P. B. 1859
—1865.

H. J. W. Zilliacus, P. B.
J. J. Saurén, P. B. 1812—

1828.
1866.

ibo:J. A. hogren, P. B. 1829—
1848. K. J. Sacklén adl. Edelsköld,

G. A. Cavonius, J. B. 1845
—1856.

P. B. 1805—1809.
A, Öhman, J. B. 1805—1814.

K. G. Brummer, P. B. 1849
—1856, och J. B. 1856.

E. J. Synnerberg, P. B. 1809
—1816.

*) J. B. -=Justitie Borgmästare; P. B. _=Politie Borgmästare.
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G. F. Sjöstedt, J. B. 1816
—1824.

C. Sacklén, P. B. 1816—
1825, och J.B. 1825—1831.

K. D. Wirzenius, P. B. 1825
—1830.

K. E. Gadd, P. B. 1831—
1833.

h. R. Forssell, J. B. 1833
—1841.

h. Kekoni, P.B. 1834—1860.
A. J. Lignell, J. B. 1841—

1860.
K. J. A. Grönholm, J. B.

1860.
F. E. h. Bronikowsky, T. B.

1861—1868.
H. Höckert, P. B. 1869.

Wiborg:
J. Europaeus, 1816—1822.
P. Ekmark, J. B. 1822—

1859.
/. Buchman, P. B. 1822—

1838.
A. Sattler, P. B. 1838—1843.
A. W. Stråhlman, P. B. 1843

—1844.
J. H. Mennander, P. B. 1845.
S. 11. Antell, P. B. 1845—

1854.
R. J. Örn, P. B. 1855—1865.
A. R. Frey, J. B. 1859.
F. W. Poppius, P. B. 1866.

Lovisa:
J. Carlstedt, 1790—1810.

M. Flodberg, 1810—1836.
F. Morberg, 1837—1850.
A. Juselius, 1851.

Uleaborg:
O. hilljedahl, till 1812.
11. II Hasselblatt, 1812—

1829.
A". J. Heikel, 1830—1835.
A. Appelgren, 1836—1846.
K. G. Bergstedt^Sil—lBQ6.
J. F. Gummerus, J. B. 1869.
S. W. Nyländer, P. B. 1869.

Wasa sedan 1862 Nikolaistad
F. A. Björkman,
J. Högman, till 1823.
//. G! Zidén, 1824—1833
J. Neuman, 1834—1849.
G. Withander, 1850—1864
K. O. Elfving, 1865.

Björneborg:
K. Mörtengren, 1791—1811.
C. Johnsson, 1813—1831.
G. 11. Ignatius, 1832—1844.
K. A. Wahlberg, 1845—

1859.
A. W. Montin, 1860—1866.
A. 11. Alm, 1867—1869.
E. Molander, 1870.

Raumo:
J. E. Norrmén, 1782—1819.
C. Grönholm-Carlsson, 1820

—1859.
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Friherre S. v. Knorring, 1859
—1863.

A. Nyberg, 1864—1868.
F. A. Törnroth, 1869.

Torneå:
N. G. Ekholm, 1794—1809.
E. Cajanus, 1810—1836.
J. Castrén, 1839—1847.
F. J. Cederman, 1848—1869.
K. J. Boström, 1869.

Borgå:
A. J. Orraeus adl. Orrhjelm,

1792—1809.
G. Js Enckell, 1809—1819.
E. Åkeson, 1820—1833.
K. U. Cederhvarf, 1833—

1845.
K. A. Schybergson, 1846—

1861.
K. M. Holm, 1862.

Ny Karleby:
C. J. Stenman, 1796—1820.
F. Calamnius, 1820—1836.
J. Hceggström, 1837—1850.
A. W. Montin, 1851—1860.
E. J. Höckert, 1860—1870.
T. A. Wilander, 1871.

Gamla Karleby:
A. Söder lund,
H. P. Winge, 18 —1836.
G. N. Spolander, 1837—

1854.
B. K. Roos, 1854—1864.
A. F. Ottelin, 1865—1868.
M. Jaatinen, 1869.

Nystad:
C. C. Ekman, 1795—1816.
J. R. Sarin, 1817—1834.
P. G. Randelin, 1835—1858.
J. W. Råbergh, 1859.

Ekenäs:
F. Ringbom, 1800—1813.
K. G. Foeder, 1816—1827.
A. J. Skragge, 1828—1830.
K. M. Kiellin, 1831—1858.
F. E. h. Bronikowsky, 1859

—1861.
K. H. Råbergh, 1861.

Kristinestad:
D. Mattens, 1774—1822.
A. J. Roos, 1823—1841.
J. H. Mennander, 1842—

1845.
M. Hasselblatt, 1845—1860
J.W.hindbohm, 1861—186.2
K. Aspelund, 1863.

Nådendai:
G. Hellsten, 1789—1810.
A. J.Achrenius, 1811—1820
H. Renvall, 1821—1829.
A. R. Gadelli, 1829—1852
K. J. hindholm, 1853—1857,
G. Pettersson, 1858—1862
A. G. Roos, 1863—1870.
F. W. Kurtén, 1870.

Jakobstad:
h. P. Häggström, 1785—

1817.
K. J. Heikell, 1818—1830
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C. Chydenius, 1831—1836.
G. Tengström, 1836.

Fredrikshamn:
B. Fabritius, 1797—1812.
D. F. Mallen, 1812—1828.
C. G. Aspelund, 1829—1852.
J. C. Hornborg, 1853—1863.
G. F. Utter, 1865—1868.
G. H. Lilius, 1868.

Willmanstrand:
P. Maslén, 1804—1827.
E. J. Åkerblom, 1828—1870.
R. A. B. Schogster, 1870.

Tavastehus:
J. Selin, 1819—1820.
G. A. Lagerblad, 1821—

1833.
O. G. Utter, 1834—1846.
A. J. Thermén, 1847.

Nyslott:
J. von Baumgarten, 1816—

1823.
E. Elfvengren, 1824—1853.
J. Mölsä, 1855—1870.
G. F. Lagerstam, 1871.

Brahestad:
C. Mentzer, 1767—1805.
M. Wilander, 1806—1815.
A.F. Westman, 1816—1828.
G. Gummerus, 1828—1844.
F.J. Nyländer, 1844—1854.
C. Hildén, 1854—1865.
S. W. Nyländer, 1866—1869.
K. W. Nysten, 1870.

Kajana:
C. G. Flander, till 1822.
G. A. Weckman, 1822—1827.
A. Durchman, 1828—1844,
A. F. Flander, 1844—1865.
O.A.Ståhlberg, 1866—1869,
G. Chydenius, 1869—1870
H. Wiklund, 1871.

Kaskö:
J.D. Warnberg, 1817—1822,
R. Tengström, 1822—1856,
B. Hellsten, 1857—1859.
G. hånghjelm, 1859—1860
G. W. Lindström, 1861.

Kuopio:
J.F.Sundberg, 1818—1831.
G. Lindberg, 1831—1844.
K. G.Bergstedt,lSU—lS<H.
N F. Perander, 1847—1854.
A. Rudbäck, 1854—1862.
A. V. Westzynthius, 1862—

1870.
K. J. B. Fabritius, 1870.

Tammerfors:
F. A. Sacklén, 1830—1866
F. W. Prokopé, 1867.

Kexholm:
J. Fransen, 1795—1801.
C. Tavast,
J. Grenqvist,
F. Dreijer, 1811—1821.
C. J. Avelin, 1821—1822.
S. Méron, 1822—1852.
H. Hallonblad, 1852—1861
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J. J. Hallonblad, 1862—
1871.

J. W. Lindbohm, 1870—
1871.

Joensuu: S:t Michel:
G. Ehnberg, 1860—1871.
J. A. Nysten, 1871.

J. Nygren, 1864.

Jyväskylä: Heinola:
J. Kränk, 1862—1869. K. A. Grahn, 1866

Städerna ha här blifvit upptagne i den ordningsföljd, som
vid senaste landtdagar iakttagits inom borgarståndet, och enligt
hvilken de ända till och med år 1870 förekommit i statskalendern.

c. Poliskamrar.
Poliskamrar äro inrättade i städerna Abo (genom kejs.

förord, af 17 December 1816), Helsingfors (k. förord, af 21
Februari 1826), och Wiborg (k. f. af' 7 Juni 1836). I de
tvenne sistnämnda städerna är polisen omorganiserad, genom
senare förordningar af 6 Maj 1861 och 15 Juni 1871. Po-
liskamrarna, som subordinera under länets guvernör, ega att
vaka öfver ordning och skick i stadens polis. Den dem förut
tillagda domsrätt i mindre brottmål upphäfdes genom k. förord.
af 4 Aug. 1869.

Såsom föreståndare för poliskammarn finnas i Helsingfors
två polismästare, en polismästare (militärpolismästare), och
en under- eller civilpolismästare, samt i hvardera af de \>egge
andra städerna en polismästare.

Polismästarne utnämnas till och skiljas från sin befatt-
ning af generalguvernören (k. förord, af 5 Nov. 1866).

I Helsingfors utgöres poliskammaren för närvarande af
polismästare (aflöning 8,400 mark), underpolismästare (5,400
mark), tvenne af guvernören i samråd med magistraten ut-
sedde ledamöter (å 600 mk i arvode), en sekreterare (af-
lön. 2,000 mk), 2 notarier (ä 1,200 mk) och 2 kanslister
(a 600 mk). Den omedelbara polisuppsigten i staden bestri-
des af 3 kommissarier (å 1,600 mk), 8 öfverkonstaplar (ä 920
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mk.) samt 40 ordinarie och 16 extra ordinarie konstaplar (å
800 mk). Till underhållet af stadens polis betalar finska stats-
verket årligen 54,000 mk och Helsingfors stad 24,800 mk,
deraf 12,800 utgår ur fonderna för brandverket.

Staten för polisen i Wiborg uppgår till 29,600 mk, deraf
staden erlägger 8,000 mk och finska statsverket resten. Po-
lismästarens löneförmåner utgöra 7,000 mk, sekreterarens 2,000,
1 kommissarie 1,600, 3 andra kommissarier å 1,400 mk och
16 konstaplar å 800 mk.

d. Kommunalstyrelser på landet.
Genom Kejs. Förordningen af d. 6 Februari 1865 orga-

niserades kommunalförvaltningen på landet. Hvarje församling
utgör för sig en särskild kommun, densamma dock obetaget
att om den så önskar förena sig under gemensam förvaltning
med en eller flere andra församlingar. Beslutande rätten i
kommunen utöfvas af kommunalstämman, i hvilken
välfrejdad medlem af kommunen, utan åtskilnad af trosbekän-
nelse, som eger finsk medborgares rättigheter, har att sjelf
öfver sig och sitt gods råda, är förbunden att till kommunen
utgöra skatt, ej häftar för flera än nästföregående års kom-
munalutskylder, ej står under annans husbondevälde, och ej
heller är att såsom försvarslös anses,'" eger att deltaga. Vid
omröstning tillkommer hvarje medlem så många röster, som
honom vid taxeringen blifvit påförda skattören. Till kommu-
nalstämmans åtgörande höra i allmänhet alla ärenden som angå
allmänna ordningen och hushållningen i kommunen, såsom ut-
taxering af medel och upptagande af lån för kommunens behof,
folkskolors inrättande, hälsovård, fattigvård, vägbyggnad, åt-
gärder till hämmande af eldsvådor, val af ombud till utförande
af kommunens angelägenheter m. m. Verkställande myndig-
heten inom kommunen samt förvaltningen af dess angelägenhe-
ter uppdrages åt kommunalnämnden, bestående af ordförande,
vice ordförande samt minst fem ledamöter, hvilka å kommu-
nalstämma utses. Guvernör, domhafvande, kronofogde och
kronolänsman, äfvensom personer, som af kommunen äro aflö-
nade, äro icke valbara till förestående befattningar i nämnden.
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Kommunalförvaltningen på landet hade enligt författnin-
gens ordalydelse bordt vara genomförd i hvarje församling,
med undantag af Lappmarken, senast den 6 Februari 1868.
Det var dock församlingarne tillåtet att anhålla om förläng-
ning af tiden hos guvernören, hvilken efter omständigheterna
kunde bevilja en sådan förlängning ända till år 1878. För
närvarande finnas kommunalstyrelser organiserade i alla för-
samlingar i Nylands, Tavastehus och S:t Michels län. I Åbo
och Björneborgs län sakna endast Nagu moderkyrko, samt
Gustafs, Iniö och Hiitis kapellförsamlingar, äfvensom i Wi-
borgs län endast Högland samt Korpiselkä församlingar kom-
munalstyrelse, och i Uleåborgs län är densamma införd öfver-

allt utom i Kuolajärvi samt Lappmarkens härad, hvarest blott
Kittilä församling eger organiserad kommunalförvaltning. I Kuo-
pio län deremot är kommunalförvaltningen införd ännu endast
i följande församlingar: Kuopio, Tuusniemi, Eautalampi, Suo-
nenjoki, Wesanto, Tohmajärvi, Pelgjärvi, Kihtelysvaara, Eno,
Pielisjärvi, Nurmis, Juuka, Eautavaara och Nilsiä.

e. Öfverstyrelsen för Medicinalverket och Collegium
medicum.

Då behofvet af en särskild styrelse för medicinalverket
i Finland gjorde sig gällande efter landets skillsmässa från
Sverige, anbefalte kejsar Alexander I medelst förordning af
d. 26 November 1811, att i Åbo stad skulle inrättas ett Colle-
gium medicum, åt hvilket vården och inseendet öfver medi-
cinalärenderna anförtroddes uppå de grunder som för det lik-
nämnda verket i Sverige varit utstakade och fastställde. Col-
legium medicum, som den 2 Januari 1812 trädde i verksam-
het, har sedermera blifvit närmare organiseradt genom instruk-
tionen af d. 8 Febr. 1816, samt kejs. förordningarne af 26
Juni 1827 och 7 April 1830. Tillika med universitetet fort-
for medicinalstyrelsen att ha sitt säte i Åbo ända till dess
den brand, som öfvergick sistnämnde stad, föranledde hvarde-
ras förflyttande till Helsingfors (i Oktober 1828).

Öfverstyrelsen för medicinalverket utgöres af en general-
direktör och collegium medicum, hvilket sistnämnde består
af generaldirektören såsom ordförande och samtlige professorer
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i medicinska fakulteten vid universitetet såsom ledamöter. Ge-
neraldirektören är troman och utnämnes af kejsaren. Han
bör vid landets universitet ha aflagt behöriga lärdomsprof och
vunnit medicine-doktors grad. Honom tillkommer inseendet öf-
ver vaccinationen, sjukhusen, sjukvårdsinrättningarne, dårvårds-
anstalterna och apotheken i landet, samt bör han i sådant än-
damål årligen anställa inspektionsresor och derunder hvarje
gång besöka åtminstone hälften af landet. Om folködande
farsoter på vissa orter eller mera allmänt i landet förspörjas,
så bör generaldirektören vidtaga de verksammaste åtgärder
till sjukdomens tidiga hämmande. Likaledes bör generaldirek-
tören omsorgsfullt befordra djurläkar-konsten. Samtlige läkare
och veterinärer i landet stå under hans inseende, och äro ovill-
korligen skyldige att efterkomma hvad han i kraft af lag
dem anbefaller. Till alla å landets civila stat upptagna lä-
karetjenster, hvilka af kejsaren eller senatens ekonomie-depar-
tement besättas, upprättar generaldirektören förslag. Vid hvarje
års utgång skall generaldirektören afgifva till senaten fullstän-
dig berättelse om medicinalverkets beskaffenhet och hvad som
blifvit tillgjordt med afseende å allmänna hälsovården i landet.

""Collegium medicum tillhör att besörja läkares, kirurgers,
badares, apotekares, provisorers och barnmorskors legitimering
samt afgifva utlåtande i sådana medico-juridiska mål, som till
medicinal-styrelsens pröfning öfverlemnas.'" Sagde collegium
sammanträder på generaldirektörens kallelse, så ofta ärendena
det fordra. För att besluten skola ha laglig kraft böra utom
ordföranden minst fyra ledamöter vara närvarande. Är någon
af ledamöterna hindrad att bevista sammanträdet kan ordföran-
den för tillfället adjungera någon annan legitimerad läkare.

Tjenstemän vid öfverstyrelsen för medicinalverket äro se-
kreteraren, hvilken åligger att föra diarier öfver alla till
öfverstyrelsen inkommande mål, som icke angå räkenskapsver-
ket, samt att vid collegii medici sammanträden besörja protokolls-
föringen och uppsätta expeditionerna; kamreraren, som gran-
skar de inkommande räkningarna samt omhänderhar och redo-
visar för de till medicinalstyrelsen inflytande allmänna medel;,
kanslisten, hvilken biträder sekreteraren och kamreraren samt
ombesörjer renskrifningen, samt tre extra ordinarie läkare,
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att begagnas till lediga medicinaltjensters bestridande och att
vid uppkomna farsoter biträda ordinarie läkare. Alla nu
nämnda tjenstemän, utom kanslisten, tillsättas på generaldirek-
törens förslag af senatens ekonomie-departement. Kanslisten
antages af collegium medicum. Förutom kamreraren och kan-
slisten skola de samtlige innehafva medicinedoktors- eller licen-
tiatsgrad. Vid medicinalöfverstyrelsen äro dessutom anstälde
fem extra läkare, hvilka förnämligast användas vid vården
öfver dem, som äro behäftade med venerisk smitta.

Löneförmånerna vid medicinalöfverstyrelsen äro för gene-
raldirektören 8,600 mark, äldste ledamoten i collegium medi-
cum arvode 1,040 mark, 5 ledamöter d:o 700 mark, sekrete-
raren 3,200 mk, kamreraren 3,400 mk, kanslisten 1,000 mk,
3 extra ordinarie läkare ä 1,040 mark, till hyresmedel och
expenser 2,400 mk m. m. Hela staten för medicinalverket i
Finland steg år 1871 till 1,106,648 mark 81 penni.

Medicinalöfverstyrelsens lokal är för närvarande å finska
riddarhuset, nedra våningen, ingången från Eegeringsgatan. Den
hålles öppen för allmänheten alla helgfria dagarfrån kl. 10 till 2.

Ordförande i Collegium medicum samt (efter 1828) general-
direktörer:

Gabriel Erik von Haartman, 181], f 1815.
Gabriel von Bonsdorjf, 1815—1825, f 1831.
Johan Agapetus Törngren, t. f. 1826—1833, f 1859.
Karl Daniel von Haartman, 1833—1855.
Lars Henrik Törnroth, 1855—1863, f 1864.
Knut Felix von Willebrand, t. f. 1863.

f. Medicinalstaten.
1. Provincial- och Stadsläkare m. m.

Ungefär ett århundrade förflöt efter finska universitetets
stiftelse, utan att vårt land hade några andra vetenskapligt
bildade läkare, än den ende medicine professorn i Åbo. Först
år 1744 inrättades provincialläkare tjensterne, och Finland er-
höll år 1750 en sådan i Helsingfors. År 1753 tillkom en annan
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för Åbo län och år 1754 en tredje i Kymmenegårds län. De
aflönades till en början af länens invånare och antogos med
vilkor att de skulle vara mäktige det finska språket.

Sedan dess ha de offentliga läkare befattningarnes antal
betydligt stigit, såsom synes af följande öfversigt:

Då understundom två eller flere läkaretjenster bestridas
af en person, följer att antalet i statskalendern upptagne prakti-
serande läkare vanligen är något mindre, än nu uppräknade
läkaretjenster. År 1870 funnos enligt finska läkaresällskapets
handlingar 119 vederbörligen legitimerade läkare i landet;
men deri äro inberäknade äfven såväl sådane, som öfvergått
på andra banor (t. ex. prester, universitetslärare), som äfven
åldrige pensionerade läkare. Antalet läkare, som idkade egent-
lig praktik, var derföre sagde år endast ungefär 100. Detta
utgör en läkare på vid pass 17,800 invånare.

Löneförmånerna för provincialläkarne utgöra: egentlig lön
2,000 mark, hvilken hvart femte år förhöjes med 25 %, till
dess lönen är fördubblad, samt resepenningar, varierande allt-
efter distriktens storlek emellan 1,000 och 1,400 mark. Pro-
vincialläkaren i Helsingfors åtnjuter dessutom 800 mark i hy-
resmedel. Stadsläkarne aflönas af städerna, enhvar efter den
i stadens budget fastställda staten.

2. Sjnkvårdsanstalter.
Allmänna länesjukhus och lasarett, i hvilka sjuka perso-

ner emottagas för att under sjukdomstiden njuta läkarevård,
läkemedel och underhåll, finnas inrättade i samtliga läneresi-
densstäder samt dessutom i Tammerfors, Joensuu, Sordavala,
Jyväskylä och på Åland. Deras förvaltning är bestämd ge-
nom kejs. förordningen af d. 29 November 1859. Ibland dessa
bör särskildt omnämnas

Allmänna sjukhuset i Helsingfors, med hvilket univer-
sitetets klinikum år 1860 förenades. Denna anstalt (instrukt.

1811. 1820. 1840. 1860. 1872.
Provincialläkaretjenster . . 12. 25. 24. 50. 51.
Stadsläkare 12. 9. 10. 25. 27.
Slotts, sjukhus m. fl. läkare 12. 24. 26. 27.
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af Igß 1861) är afsedd såväl för vården af sjuke från Nylands
län, som för medicine studerandes vid universitetet praktiska
utbildning, och består af fem afdelningar *), den medicinska,
kirurgiska, pathologisk-anatomiska, accouchements samt syfili-
tiska afdelningen. De fyra förstnämnda förestås af medicine
professorerne i de liknämnda vetenskaperna, samt den sist-
nämnda af en särskild direktor. Förutom förenämnde, tjenst-
göra ytterligare vid sjukhuset tre assistentläkare och 4 ama-
nuenser, af hvilka amanuenserne och tvenne af assistentläkarne
erhålla fria husrum och ved å sjukhuset. Sängarnes antal ut-
gör 350 deraf 255 frisängar och antalet vårdade sjuke har
varit år

Staten för allmänna sjukhuset i Helsingfors utgjorde
1871: 198,982 mark deraf 167,430 mark erlades af staten,
4,352 mark utgingo af räntan ur enskilta (Nybergska- och
Julinska) donationer, 1,800 mark betalades af universitets apo-
thekaren för rättigheten att till sjukhuset lemna medikamen-
ter, 1,600 mark erlades af universitetet samt återstoden in-
flöt genom legosängsafgifter af betalande sjuka. Aflöningarne
utgöra för enhvar af de professorer, som äro afdelningsföre-
ståndare 1,400 mark, för direktorn för syfilitiska afdelningen
4,000 mark, för assistentläkarne, enhvar 2,400 mark, samt
dessutom för den af dem som ej har boningsrum å sjukhuset
600 mark i hyresmedel, amanuenserne å 400 mk, en prest 480
mk, kamreraren 1,400 mk, sysslomannen 1,400 mk, instruk-
tionsbarnmorskan 1,200 mk, uppsyningsmannen 600 mk, hvar-
till komma löner åt skjuksköterskor, betjening m. m. All-
männa sjukhuset är i gårdarne 33 och 37 vid Unionsgatan.

*) En sjette afdelning för ögonsjuke kommer med det första att
öppnas.

1865. 1866. 1867. 1868. 1869.
Medicinska afdelningen .

Kirurgiska d:o
Pathologisk-anatomiska d:o
Accouchements d:o . .

.

Syfilitiska d:o

682.
617.
165.
324.
939.

827.
564.
177.
396.
911.

725.
572.
176.
451.

1,092.

884.
659.
199.
493.
970.

602.
596.
122.
342.
887.

Summa 2,727. 2,875. 3,016. 3,205. 2,549.
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Vid länesjukhusen, som förestås af en slotts- och lasa-
rettsläkare, åtnjuter denne i lön och hyresmedel 2,800 mk,
samt sysslomannen i lön 1,200 mk. Vid de öfriga sjukhusen
uppbära de der tjenstgörande läkarne arvoden till mindre belopp.

Lappviks sjukhus invid Helsingfors utgör en kuranstalt
för sinnessjuka personer, och står tillika med hospitalet å
Sjählö i Nagu socken, under inseende af en särskild styrel-
se, direktionen för dårvården. I denna direktion äro che-
ferne för senatens civil- och ecklesiastikexpeditioner samt ge-
neraldirektören för medicinalverket ledamöter. Ä Lappviks
sjukhus emottagas sinnessjuka för att botas, då hopp är om
deras återställande. I Sjählö åter intagas till förvaring så-
dana dårar, hvilkas tillstånd icke medgifver hopp om bättring.
Lappviks anstalt är bestämd att inrymma plats för 90 sjuke
och Sjählö för 60. Antalet har dock stundom måst öfverskridas.
Begge inrättningarne underhållas dels af direkta bidrag (50,000
mark) af statsverket, dels af särskilta sedan äldre tider dertill an-
slagna hemmansräntor och kronotionde spanmål, hvilket allt inbe-
räknas i medicinalverkets stat. Läkarvården å Lappviks sjukhus
handhafves af en öfverläkare eller direktor, som utom fria bo-
ningsrum å anstalten, åtnjuter 4,000 mark i aflöning samt en
underläkare med 685 mark i arvode. Sysslomannen har förutom
fria boningsrum, ved m. m. 1,600 mark i aflöning. Sysslo-
mannen å Sjählö innehar Fogdby hemman såsom boställe, samt
åtnjuter derjemte 1,200 mark i aflöning (se för öfrigt tab. 12).

3. Vaccinatörer, vaccinatriser och barnmorskor.
Koppympningen infördes i Finland första gången år 1754

och vaccinationen år 1802. Nu mera finnas i landet å all-
män stat uppförde 75 å 80 vaccinatörer och vaccinatriser,
hvilka inom bestämda distrikt samt under provincialläkarnes
och presterskapets tillsyn utöfva vaccinering till förekommande
af koppsmitta. Vaccinering bör anställas från medlet af Maj
till slutet af September, likväl med undantag af rötmånaden,
och eger vaccinatör att ur de i landet inrättade vaccindepo-
terna utbekomma nödigt vaccinämne. Sådana depoter finnas
för närvarande till ett antal af fem; men komma, sedan de
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nuvarande föreståndarne afgått, att inskränkas till två, nem-
ligen Helsingfors och Åbo. De läkare som äro föreståndare
för vaccindepoterna åtnjuta 800 märk i årligt arvode.

Undervisning i barnförlossningskonsten meddelas å all-
männa sjukhuset af accouchements afdelningens föreståndare och
assistentläkaren åt de för detta ändamål inskrifne barnmorske
eleverna. Efter afslutad kurs underkastas eleverna offentligt
förhör inför Collegium medicum, få der sin legitimation och
aflägga tjensteed. För närvarande finnas i landet endast nå-
got öfver 200 examinerade barnmorskor, deraf ungefär trefjer-
dedelar äro bosatta i städerna. De ojemförligt flesta förloss-
ningar å landsbygden verkställas utan examineradt biträde.

4. Djurläkare.
På collegii medici derom gjorda framställning inrättades

genom kejs. brefvet af 19 Oktober 1824 en veterinäranstalt i
Finland, som förestods af en med allmänna medel aflönad ve-
terinärlärare. Anstalten indrogs sedermera och den härige-
nom uppkomna lönebesparingen blef använd till reseunder-
stöd åt personer helst af allmogen som i främmande länder
ville utbilda sig till djurläkare. Derjemte inrättades (kejs.
brefvet -^ 1838) en djurläkaretjenst i hvarje län. Tjen-
sterna sköttes mot arvode ända till dess kejs. förordningen
af 28 Jan. 1868 ställde dem på ordinarie stat. För närva-
rande finnas i landet 8 länedjurläkare, och tre extra djur-
läkare, af hvilka en är anställd vid medicinalöfverstyrelsen
och de två öfriga äro stationerade den ena i Björneborg och
den andra i Jyväskylä. Djurläkarne ha frihet att sjelf be-
reda de läkemedel som af dem föreskrifvas till sjuka djurs bo-
tande, samt äro jemväl berättigade att drifva hofslageri. Af
staten åtnjuta länedjurläkarne samt den vid medicinalöfversty-
relsen anställde djurläkaren enhvar 1,200 mark i aflöning
och hvardera af de två öfriga djurläkarne 1,000 mark.

5. Apothekare.
Apotheken i landet äro dels stam-apothek, dels perso-

nela. De senare äro enligt kejserliga förordningen af 31
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Mars 1857 indelade i sex klasser, alltefter storleken af den
årliga skatt, som de erlägga till kronan. Första klassens apo-
thek betala 1,200 mark, andra d:o 800 mark, tredje 600 mark,
4:de 400, s:te 300 och sjette 200 mark. Stam-apotheken der-
emot äro skattefria.

Den nu gällande medicinaltaxan är af d. 16 Sept. 1866
och har genom kungörelserna af 21 April 1868 och 26 Okt. 1869
undergått vissa ändringar. Öfverträder apothekare vid medika-
ments försäljning de i taxan fastställda priser, är han sin apothe-
karrätt förlustig. Hvarje år skall en allmän visitation å apo-
theket anställas af provincialläkaren, som sänder det dervid
förda protokollet till generaldirektören.

De, som utbilda sig för apothekaryrket, böra vid apothek
tjenstgöra såsom lärlingar i 3 å 6 år, derefter aflägga farma-
cie studerande examen, samt efter ytterligare minst 4 års tjenst
i apothek, provisor- eller apothekar-examen. Sistnämnda exa-
men försiggår offentligt inför collegium medicum. De som be-
reda sig härför få begagna sig af universitetets farmaceutiska
laboratorium (Fabiansgatan 35), som står under farmakologie
professorens inseende.

För närvarande finnas i landet 81 apothek, deraf 35 stam-
(provincial-, stads-, universitets - apothek) samt 46 personela
apothek, förutom en mängd filialapothek eller apothekslådor.

För apothekare och farmaceuter finnas en särskild pensions-
kassa med reglemente stadfästadt d. 19 Maj 1864 och 17 Jan.
1871. Kassans tillgångar uppgingo vid 1871 års bokslut till
något öfver 150,000 mark.

g. Postdirektionen.
(Helsingfors.)

Postinrättningens i Sverige och Finland uppkomst och
första utbildning härleder sig ifrån drottning Kristinas för-
myndares regering. Eedan under Gustaf II Adolfs tid hade
fråga härom uppstått, men saken kom ej till verkställighet
förrän rikskanslern Axel Oxenstjerna år 1635 skickade från
Tyskland till Sverige en viss Änders Wechel, för att orga-
nisera postväsendet i sistnämnde land. Ordinarie poster in-
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rättades nu genom kungliga förordningen om postbuden af d.
20 Februari 1636, hvilken förordning redan i April s. å. sat-
tes i verket. Den första postlinien med bestämda poststatio-
ner i Finland blef den ifrån Åbo öfver Tavastehus och Hel-
singfors till Wiborg, hvilken synes ha blifvit färdig år 1638.
Härpå följde postlinien emellan Åbo (öfver Åland) och Stock-
holm, samt emellan Wiborg, Nyen och Eeval, samt sist (år
1644) den ifrån Åbo norrut till Torneå och Sverige. En nog-
grannare organisation erhöll postverket genom general-postord-
ningen af d. 2 Januari 1643. Enligt densamma subordinerade
postverket under kansli kollegium samt stod under närmaste
tillsyn af en öfverpost-direktör, som tillika var ledamot i
sagde kollegium. Den för öfverpost-direktören år 1704 ut-
färdade instruktionen fortfor med obetydliga förändringar att
vara gällande långt iii på följande århundrade.

Efter år 1808 stod postverket uti hvarje län under lands-
höfdingens uppsigt, till dess en särskild poststyrelse eller post-
direktion för Finland organiserades, till en början (d. 9 Sept.
1811) på försök, samt sedermera (kejs. kung. d. 5 Oktober
1816) såsom stadigvarande. De ännu gällande instruktionerna
för postdirektionen, postmästarne och postinspektorerne äro af
den 8 Februari 1817.

Postdirektören, som på senatens anmälan om yppad le-
dighet omedelbart utnämnes af kejsaren, åligger att tillse att
posterna inom landet bibehållas vid jemn och obehindrad gång;
att postkontoren vederbörligen underhållas samt att nya inrät-
tas å orter, der detta pröfvas förmånligt; att till postförvaltnin-
gen och postföringen antagas skickliga och pålitliga personer
samt att oduglige och försumlige lagligen åklagas; att de me-
del, som till postverkets underhåll erfordras, behörigen och
sparsamt användas; att, hvad om postväsendets befordran blif-
vit med utländska makter belefvadt, iakttages m. m. Samt-
lige tjenstemän och betjente vid postdirektionen och poststa-
ten stå under hans uppsigt och äro skyldige att efterkomma
hvad han å tjenstens vägnar anbefaller.

Öfrige tjenstemän vid postdirektionen äro: sekreteraren,
som har uppsigt öfver kansliet, föredrager de till direktionen
inkomna mål och ärenden, som icke höra till kamrerarens hand-
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läggning, samt uppsätter expeditionerna; kamreraren, hvilken
tillkommer inseendet öfver allt, som angår uppbörden af post-
medel och redogörelsen för dem, äfvensom tjenstemännens vid
postverket aflöning och öfriga anslag till verkets underhåll;
tidningsexpeditören, som emottager prenumerationer å de tid-
ningar och periodiska skrifter, hvilka genom postverket hållas
allmänheten tillhanda, samt reqvirerar dem från vederbörligt
håll; translatorn för ryska språket; registratorn, som förer
diarierna m. m.; två kopister, samt å postkammarkontoret
revisorn och kammarskrif våren. Sekreterare- och kamre-
raretjensterna tillsättas af kejsaren efter af postdirektören upp-
rättadt förslag, som insändes till senaten; de öfriga tjensterna
af senatens ekonomie-departement efter enahanda förslag, med
undantag endast af kopist- och kammarskrifvare-befattningar-
ne, hvilka utan förslag besättas af postdirektören.

Lönebeloppen utgöra i ett för allt för postdirektören 9,400
mark, för sekreteraren och kamreraren hvardera 3,600 mark,
expeditören och translatorn hvardera 2,600, revisorn 2,000 mk,
registratorn 1,200 samt kammarskrifvarén och de båda kopi-
sterna enhvar 1,000 mark. Sekreteraren och kamreraren till-
falla dessutom sportler, den förre genom lösen för expeditio-
ner, samt den senare genom procent af försålda postfrimärken.

Totalutgifterna för postverket i Finland stego år 1870
till 509,369 mark 52 penni. Uppbörden vid samtliga post-
anstalterna utgjorde samma år 465,450 mark 22 penni, samt
3,772 rubel 27 kopek silfver i ryskt mynt. Inkomsterna ha
i allmänhet varit otillräckliga att betäcka utgifterna, hvarföre
statsverket vanligen fått tillskjuta medel, såsom år 1868:
50,000 mark,' år 1869: 63,000 mark och 3,000 rubel, samt
år 1870: 25,000 mark. Dessa kostnader ha dock å andra
sidan till fullo uppvägts af den de flesta embetsverk och
myndigheter förunnade fribrefsrätten.

Postdirektionens lokal är i posthuset, Nikolaigatan 6, en
trappa upp, och hålles öppen alla helgfria dagar kl. 11—2.

Postdirektörer:
Gustaf Wilhelm Ladau, 1811, f 1833.
Alexander Wulffert, 1833, f 1855.
Akates Ferdinand Gripenberg, 1856, f 1872.
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h. Poststaten.
Vid ingången af år 1872 funnos i Finland 39 postkon-

tor samt 30 postexpeditioner, förutom postexpeditionen å jern-
vägen. Följande siffror ådagalägga tillökningen i antalet post-
anstalter, posttjenstemän och betjening sedan år 1808:

Posten befordrades till och med år 1845
o genom postbön-

der med undantag endast af linien emellan Åbo och S:t Pe-
tersburg. Numera verkställes postföringen dels med gästgif-
vareskjuts, dels å jernväg samt dels med ångfartyg. Endast
postföringen öfver Åland emellan Finland och Sverige bestri-
des på gamla sättet af postbönder, som besitta posthemman
och å desamma derföre åtnjuta vissa förmåner. Under sena-
ste år har en vinterpostförbindelse medelst ett svenska kro-
nan tillhörigt ångfartyg, som gemensamt underhålles af de
begge länderna, blifvit inrättad emellan Eckerö och Grisslehamn.
Postporto för bref inom Finland utgör 20 penni, då väga-
längden icke öfverstiger 200 verst, i annat fall 40 penni lo-
det. I öfrigt iakttages angående brefvens vigt att bref som
väga öfver ett lod till och med ett hälft annat lod, debite-
ras såsom för halftannat lod, bref emellan 1| och 2 lod,
såsom för 2 lod, bref emellan 2 och 3 lod såsom för 21 lod
o. s. v. Till orter inom Eyssland och Sverige utgör porto

År 1808

Postkontor.

33.

Postexpedi-
tioner.

Tjenstemän
vid verket.

33.

Postiljoner
och vakt-
mästare.

15.
„

1817 38. 46. 64.
„

1837 36. 52. 76.
„ 1857 39. 66. 106.
„

1863 39. 3. 69. 109.
„ 1865 39. 8. 77. 110.
„

1866
„ 1867
„

1868
„ 1869
„

1870

39.
39.
39.
39.
39.

18.
20.
22.
23.
28.

87.
93.
96.
98.

105.

110.
112.
112.
112.
112.

„
1871 39. 31. 114. 117.



61

40 penni lodet. Närmare uppgifter såväl härom, som om porto
till öfriga länder ingå i hvarje års statskalender. Är 1871
infördes korrespondenskort å 8 penni, dock tillsvidare endast
för brefvexlingen inom Finland.

Antalet ifrån Finlands samtliga postkontor och postexpe-
ditioner afsända bref utgjorde under nedannämnde år:

Af de år 1870 afsända 1,075,112 brefven voro 984,992
till orter inom Finland och Eyssland samt 90,120 till utrikes
länder. Närmare uppgifter om antalet afsända bref ifrån
hvarje postkontor ingå i tab. 13.

Löneförmånerna utgöra för postförvaltaren i Helsingfors
5,200 mark, för postförvaltarne i Åbo och Wiborg 3,400 mark,
postförvaltaradjointen i Helsingfors 3,100 mark, postförvaltarne
i Björneborg, Borgå, Fredrikshamn, Kuopio, Lovisa, Nikolai-
stad och Tavastehus 2,600 mark, postförvaltarne i Torneå och
Eckerö 2,280 mark, postförvaltarne i S:t Michel och Tammer-
fors 2,200 samt för postförvaltarne i de öfriga postkontoren
från 1,400 till 1,800 mark. Till hvarje postkontor äro dess-
utom anslagne expenser och, der kronan icke upplåtit skild
lokal, hushyresmedel. Kostnaderna för postexpeditionerna bero
af lokala förhållanden och vexla ifrån 300 till 2,100 mark.
Vid de större postkontoron finnas anställde postexpeditörer
samt kontorsskrifvare, de förre med 1,600 mark och de senare
med 930 mark i aflöning, utom i Helsingfors, Åbo och Wi-
„borg der expeditörernas löneförmåner äro något högre. För-
utom aflöning å stat åtnjuta vederbörande posttjenstemän sport-
ler genom lösväskor, tidningsarvoden m. m.

i. Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna.
(Helsingfors.)

Äfven detta embetsverk räknar sin begynnelse från år
1811. Den 3 September nämnde år utfärdade nemligen kejsar

1845. 1855. 1865. 1870.
Privata bref .

Fribref . . .
283,994.
202,622.

558,314.
327,284.

714,592.
201,358.

841,943.
233,169.

Summa 486,616. 885,598. 915,950. 1,075,112.
Härtill komma varupaketter —

„ korsbandsförsändningar —

23,651. 31,668.
— 27,622.



62

Alexander I kungörelse om inrättandet af ett intendentsem-
bete för Finland, hvilket ombetroddes de åligganden, som förut
tillhört öfver-intendentsembetet i Stockholm, och till en början ut-
gjordes af två tjenstemän, en intendent, som tillika var arkitekt,
och en konduktör. Intendentsembetet eller, såsom det senare
benämndes, intendentkontoret för allmänna byggnader erhöll
förändrad och ökad stat genom instruktionen af d. 15 Mars
1825, samt åtskilliga derefter utkomma kejserliga bref. Den
nu gällande instruktionen, hvarigenom verket ombildades till
en öfver styrelse för allmänna byggnaderna i Finland är
af d. 27 Oktober 1865. Enligt densamma utgöres öfversty-
relsen af en öfverdirektör, såsom chef, en öfverarkitekt, tre
första, tre andre, och fyra tredje arkitekter samt på extra
stat en sekreterare och en kamrerare. Öfverstyrelsens ålig-
ganden äro: att då sådant infordras afgifva utlåtande till sty-
relsen i alla byggnadsfrågor, samt med råd och upplysningar
i byggnadsärender tillhandagå offentliga auktoriteter och me-
nigheter, att uppgöra ritningar och kostnadsförslag till all-
männa byggnader eller å dem skeende reparationer och för-
ändringar; att på vederbörande menighets ansökning uppgöra
samt granska och, när så erfordras, omarbeta ritnings- och
kostnadsförslag till sådana kommunala byggnader, hvilkas rit-
ningar böra underställas kejsarens pröfning; att handha till-
syn och vård om kronans hus och byggnader, då de icke
särskildt äro ställde under annat embetsverks förvaltning; att
årligen före d. 1 December till senaten inkomma med förslag
till de byggnadsarbeten, hvilka för kronans räkning det föl-
jande året böra utföras; att gå i författning om verkställande
af de arbeten, som på grund af förenämnde förslag blifvit bi-
fallne, samt att afgifva berättelse om öfverstyrelsens verksam-
het, tillika med redovisning öfver de till dess förfogande ställda
medels användning.

Ofverdirektören, som på senatens anmälan utnämnes
af kejsaren, har inseendet öfver ärendernas gång vid verket,
samt eger i alla vid öfverstyrelsen förekommande frågor en-
sam beslutande rätt. Yppa sig skiljaktiga meningar, skola
de öfriga ledamöternas yttranden likväl i protokollet anteck-
nas, och detta, i händelse saken bör underställas kejsaren,
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åtfölja öfverstyrelsens underdåniga skrifvelse i ämnet. För
öfrigt åligger alla tjenstemän och betjente vid byggnadsver-
ket att efterkomma öfverdirektörens befallningar och föreskrif-
ter i tjensten.

Öfver arkitekten, som, efter af öfverstyrelsen kungjord
ansökningstid samt upprättadt förslag, utnämnes af kejsaren,
granskar de från länebyggnadskontoren ingångna redavisnin-
gar i afseende å byggnadsmedlens användande, handhar när-
maste tillsyn öfver öfverstyrelsens bibliotek och öfriga sam-
lingar, samt är i öfverstyrelsens sammanträden sjelfskrifven
ledamot. Vid öfverdirektörens frånvaro, sjukdom eller vid
uppkommande ledighet förestår öfverarkitekten hans tjenst.

Förste arkitekterne utarbeta till deras behandling öf-
verlemnade ärender samt handha närmaste tillsynen öfver kro-
nans byggnader inom Nylands och Tavastehus län, äfvensom
öfver alla i landet till lots- och båkinrättningen hörande bygg-
nader och anstalter m. m.

Andra och tredje arkitekterne åligger att biträda öf-
verarkitekten och förste arkitekterne vid deras göromål. Ibland
andra och tredje arkitekterne utses dessutom föreståndarne för
länebyggnadskontoren, af hvilka i landet finnas sex, nem-
ligen ett i hvarje läneresidensstad med undantag af i Hel-
singfors och Tavastehus. Länebyggnadskontoren stå under öf-
verstyrelsens inseende samt ha ledningen af de inom länet
för kronans räkning förefallande nybyggnads och reparations-
arbeten äfvensom närmaste tillsynen öfver kronans der befint-
liga hus och byggnader.

Sekreteraren förer öfverstyrelsens diarium, är vid sam-
manträdena • protokollist, uppsätter och kontrasignerar expedi-
tionerna samt handhar vården om arkivet. Kamreraren är
öfverstyrelsens kassör, granskar de inkomna räkenskaperna,
upprättar hufvudboken för föregående året samt håller inven-
tarium öfver öfverstyrelsens möbler och effekter m. m.

Vid öfverstyrelsen tjenstgöra dessutom mot arvode extra
arkitekter. För att härtill blifva antagen måste den sökande
förete bevis öfver fullständigt afslutad arkitekts kurs vid Hel-
singfors tekniska realskola eller annat likartadt utländskt läro-
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verk, samt derefter inför öfverstyrelsen undergå inträdes-
förhör.

Löneförmånerna utgöra för öfverdirektören 9,000 mk, öf-
verarkitekten 5,600 mk, förste arkitekterna a 4,400 mk, an-
dre arkitekterne a 2,800 mk, tredje arkitekterne a 2,400 mk,
sekreteraren 1,800 mk och kamreraren 1,200 mk. Förestån-
darne för länebyggnads kontoren åtnjuta dertill, utom öfriga
löneförmåner, arvoden, de i Åbo och Wiborg hvardera 1,000
mk, samt enhvar af de i Wasa, Uleåborg, Kuopio och S:t Mi-
chel 800 mk.

Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna lokal är Eege-
ringsgatan n:o 3 och hålles öppen kl. 10—1 på dagen.

Intendenter och (efter 1865) öfverdirektörer :

Charles Bassi, 1811—1824, f 1840.
Karl Ludvig Engel, 1824, f 1840.
Ernst Bernhard Lohrmann, 1841—1867, f 1870.
Karl Albert Edelfelt, 1867, f 1869.
Axel Hampus Dalström, 1869.

k. Öfverstyrelsen för pressärenderna.
(Helsingfors.)

Genom 1772 års regeringsform upphäfdes den under fri-
hetstiden af mösspartiet såsom grundlag genomdrifna tryckfri-
hetsförordningen af år 1766. Dess bestämningar fortforo dock
i allmänhet att vara gällande i den nya af Gustaf Illår 1774
utfärdade pressförfattningen, ända till dess konungen åren 1780,
1785 och 1787 af åtskilliga förhållanden fann sig* föranlåten
att väsendtligen inskränka tryckfriheten. Boktryckarne blefvo
ansvarige för hvad genom deras tryckerier publicerades samt
erhöllo sålunda censurrätt och monopol på förläggande. Detta
förhållande fortfor sedermera att endast med kortare afbrott
vara gällande till år 1808. Af derefter utkomna förordningar
må märkas den af d. 2 Augusti 1823, hvarigenom stadgades
att prokuratorn skulle granska utrikes tryckta böcker, som
infördes till Finland, och afgöra om de i landet fingo försal-
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jas eller icke. En fullständigt organiserad censur inrättades
först genom k. förordningen af d. 14 Oktober 1829, "för att",
såsom orden i ingressen till sagde förordning lyda, "vinna nö-
dig likhet emellan de för storfurstendömet Finland hittills gäl-
lande särskilta stadganden angående censuren och bokhandeln,
samt de för Wåra öfriga stater i samma ämne gifna nådiga
förordnanden, och i afsigt att derigenom afböja de olägenhe-
ter, som af stridiga stadganden för särskilda delar af riket
uti ett för det hela lika beskaffadt ämne kunde uppkomma."

Censurinrättningen utgjordes af en censur-komité i Helsing-
fors med tillförordnade särskilta censorer i vissa städer. Hela
inrättningen subordinerade under en censur-öfverstyrelse i Hel-
singfors, hvars ledamöter voro vice kanslern för universitetet
såsom ordförande, samt chefen för senatens kansli-expedition
och prokuratorn såsom bisittare. K. förordningen af d. 23
Mars 1857 förändrade sedermera förhållandet så, att högsta
afgörandet i censurmål, som rörde tidningar och periodiska
skrifter, tillkom generalguvernören. Så organiserad existerade
censuren till dess H. M. Kejsaren på landtdagen i Helsingfors
1863—1864 afgaf till ständerna en proposition om tryckfri-
het och vilkoren för dess begagnande, hvilken antogs och,
med några af ständerna i underdånighet såsom önskningsmål
framställda ändringar, genom kejs. kungörelsen af den 18 Juli
1865 anbefalldes till efterrättelse, att gälla från och med in-
gången af år 1866 till härpå följande landtdags slut. Då
ständerna emellertid på landtdagen 1867 icke ansågo sig kunna
antaga det förändrade förslag till presslag, som då framställ-
des, upphäfdes åter tryckfriheten och en ny förordning om
pressangelägenheterna utfärdades d. 31 Maj 1867. Sistnämnda
förordning är med vissa ändringar och tillägg (k. förordn. af
1 Maj 1871) den nu gällande.

Öfverstyrelsen för pressärendena, som inrättades 1865 och
hvars nu gällande instruktion är af d. 31 Maj 1867, eger att
öfvervaka alla pressförhållanden i landet för beifrandet af tryck-
frihetsbrott och hindrande af förgripliga skrifters utspridande.
Af öfverstyrelsen måste tillstånd sökas att anlägga boktryc-
keri (endast i stad) och bokhandel, samt att utgifva tidning
och periodisk skrift m. m. Öfverstyrelsen för pressangelägen-

5
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heterna består af ordförande, som på anmälan af senatens ple-
num förordnas af kejsaren, samt två ledamöter, hvilka af se-
natens plenum utnämnas på ordförandens förslag. I mindre
vigtiga mål är öfverstyrelsen fullsutten med två medlemmar,
så framt desse äro ense om beslutet. Censureringen af böc-
ker och tidskrifter verkställes af pressöfverombudsmannen och
pressombudsmännen, af hvilka sistnämnde tre äro anställde i
Helsingfors samt en i hvarje af de landsortsstäder, der bok-
tryckerier äro inrättade eller tidningar utgifvas.

Löneförmånerna eller arvodena äro: för ordföranden 7,000
mark, två ledamöter a 3,000 mk, öfverombudsmannen 9,600
mk, sekreteraren 3,200 mk och kanslisten 1,200 mk. Om-
budsmännerna åtnjuta i skilda städer arvoden till olika belopp.
Hela staten för öfverstyrelsen för pressangelägenheterna upp-
går (enligt förordn. af 1867) till 59,000 mark.

Ordförande i pressöfverstyrelsen:

Adolf Edvard Arppe, 1866.

1. Tillförordnade Inspektören öfver Fängelserna.
Fångvården.

(Helsingfors.)

Inspektören öfver fängelserna, hvars befattning ännu en-
dast är provisionel, tillsättes och entledigas af senatens eko-
nomie-departement, på civil-expeditionens anmälan. Den för
honom tills vidare fastställda instruktionen är af d. 16 Mars
1869. Enligt densamma åligger det fängelse-inspektören, som
bör ha sin station i Helsingfors, att i allmänhet ha tillsyn öf-
ver fängelserna i Finland, vaka öfver de gifna reglementer-
nas noggranna efterlefnad, samt "isynnerhet egna uppmärk-
samhet åt disciplin, själavård och undervisning, sundhetsvård,
beklädnad, förplägning och allt annat, som rörer fångarnes un-
derhåll, desses sysselsättande med arbete" m. m. och eger
fängelseinspektören att meddela guvernörerna sina anmärkningar
i förberörde hänseenden, eller ock anmäla dem inför senaten.
Förslag till förbättringar i fängelseväsendet eger fängelsein-
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spektören likaledes att till senaten aflemna. Hvarje år bör
han för vinnande af kontroll samt tillvägabringande af nödiga
förbättringar i fängelseinrättningarne företaga en embetsresa en-
ligt af honom förut uppgjord och af senaten gillad plan. Öf-
ver dessa resor skall fängelse-inspektören sedermera afgifva
berättelse till senaten, hvarförutom honom åligger att hvart
femte år dit aflemna en detaljerad berättelse om fängelsere-
formens fortgång i Finland och resultaterna deraf.

Enligt kejs. förordningen af d. 26 November 1866 om
verkställighet af frihetsstraff, som gäller för landets alla straff-
anstalter, samt äldre för särskilta dylika anstalter utgifna in-
struktioner, kunna fängelseinrättningarne i Finland indelas i:

1. Allmänna straffanstalter, der sådana gröfre förbry-
tare förvaras, hvilka blifvit dömde att undergå tukthus- eller
svårare arbetsstraff. Dylika finnas till ett antal af fyra för
manliga, samt en för qyinliga fångar. De förstnämnde äro:
straffängelset i Abo, å den såkallade Kakolabacken, med
reglemente af 6 Aug. 1861; provisionela straffängelset i
Tavastehus eller å Kronoborg med samma reglemente, som
föregående; provisionela straffängelset i S:t Michel samt
provisionela straffängelset i Kuopio. I de två förra an-
stalterna förvaras straffångar af mankön, som äro dömde till
fängelse på viss tid; i de två senare åter hållas lifstidsfån-
gar, hvilka hitflyttats från Sveaborg, der de förut höllos i
förvar. I sistnämnde tvenne fängelseinrättningar tillämpas
reglementet af d. 2 Februari 1863. Straffångar och s. k. be-
kännelsefångar af qyinnokön förvaras å kr ono spinnhuset i
Willmanstrand, som tillika är en. korrektionsinrättning för
försvarslösa qvinnor från Wiborgs, S:t Michels och Kuopio
län, och för hvilket reglementet är utfärdadt d. 20 Febr. 1823.

2. Korrektionsinrättningarne, i hvilka försvarslösa per-
soner, oftast sådana, som tidigare blifvit afstraffade för brott
och derefter såsom lösdrifvare irrat kring landet, hållas i
förvar. De äro: korrektionsinrättningarne i Pantsarlaks
vid Wiborg (reglem. af d. 17 Dec. 1839), å Luosta utmark
i Eautavaara kapell af Nurmis socken, samt kr ono spinnhuset
i Abo (regi. af 20 Febr. 1823). De två förstnämnde äro för
manliga fångar, den i Wiborg för personer från de tre syd-
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liga länen, samt den i Nurmis för personer från det öfriga
landet. Kronospinnhuset i Åbo utgör åter förvaringsort för
försvarslösa qvinnor, endast med undantag af dem, som ännu
förvaras å Willmanstrands straffanstalt, derifrån de dock äro
föreslagna att förflyttas hit.

3. Fängelseinrättningen i Kexholm, som är afsedd föt
s. k. bekännelsefångar af mankön, eller sådana personer, som
hållas till allmänt arbete och derunder förmanas att bekän-
na förbrytelser, hvarom de äro nära öfvertygade, men icke
helt och hållet förvunne. För denna exceptionela inrättning
är reglemente utfärdadt d. 6 Aug. 1861.

4. Läns- och häradsfängelser, af hvilka de förra fin-
nas i hvarje läneresidensstad och de senare, som endast äro
filialafdelningar af länsfängelserna, i Kastelholm på Åland,
i Kajana samt i Kittilä i Lappmarken. I dessa fängelser
förvaras förbrytare, som blifvit dömde till så kalladt "enkelt
fängelse", eller frihetsstraff utan tvångsarbete till kronan. För
dessa inrättningar gäller reglementet af d. 25 Okt. 1824.

5. Stadshäkten böra enligt 35 kapitlet Eådstufvubal-
ken i gamla stadslagen och kongl. brefvet af 27 Nov. 1798
af hvarje stad byggas och underhållas. De utgöra förvarings-
orter för personer, som inom städerna begått brott, intill dess
deras sak blifvit slutförd af domstol. Fångar, som förvaras
i stadshäktet, underhållas af staden. Endast städerna Åbo
och Helsingfors ha häri skaffat sig någon lindring, den förra
genom kongl. brefvet af d. 14 Juni 1790 och den senare sta-
den genom k. utslaget af 9 Maj 1817 och k. brefvet af d.
22 Jan. 1828. Genom åberopade förordningar äro dessa begge
städer befriade från skyldigheten att bekosta fångarnes trakta-
mente, ehuru icke från underhållet af fängelse och bevakning.

6. Tingslagshäkten böra egentligen enligt 1734 års lag
(Byggn. Balk. 26 kap. § 4) finnas vid hvarje tingsställe.
Detta är dock endast fallet i Kuopio län, der hvarje kommun
har ett sådant häkte: i de öfriga länen förekomma de endast
undantagsvis. De äro afsedda att utgöra förvaringsställen för
ransakningsfångar, så länge deras mål förehafves vid härads-
rätten.
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I de tre förstnämnda slagen af fängelser höllos under
året 1870 i förvar följande antal fängslade:

Ofvanstående tal hänföra sig icke till någon bestämd tid-
punkt af året, utan beteckna samtliga år 1870 i de nämnda
fängelserna förvarade fångar, såväl dem, som under årets lopp
afgått från inrättningen, som dem hvilka deri intagits. Om
det verkliga antalet samtidigt fängslade personer i dessa an-
stalter saknas senare uppgifter, än från år 1865, då kommit-
terade för uppgörande af förslag till en provisionel fängelse-
reform funno deras antal vara:

Af de i de allmänna straffanstalterna förvarade 483 man-
liga fångarne voro 135 från Wasa län, 123 från Åbo och
Björneborgs län, 61 från Nylands län, 44 från Tavastehus län,
40 från Uleåborgs län, 39 från Wiborgs län, 23 från Kuopio
län, 16 från S:t Michels län och 2 från Eyssland. Af de 164
qvinliga fångarna åter voro 39 från Åbo och Björneborgs län,
28 från Tavastehus län, 19 från Nylands län, 19 från S:t Mi-
chels län, 17 från Wasa län, 15 från Wiborgs län, 14 från
Uleåborgs län och 13 från Kuopio län.

Statens kostnader för fängelserna och fångvården upp-
gingo i 1870 års budget till 567,993 c mark 58 penni. Aflö-
ningarne utgjorde i Straffängelset i Abo för direktören, utom

Straffängelset i Äbo
Provis. straffängelset i Tavastehus .

„ „ i S:t Michel .

382.
341.
118.

„ „ i Kuopio . .

Kronospinnhuset i Willmanstrand .

Korrektionsinrättningen i Wiborg .

„ i Nurmis .

Kronospinnhuset i Abo
Fängelseinrättningen i Kexholm . .

88.
352.
187.
105.
110.
31.

i de allmänna straffanstalterna för männer 483 häktade.
„

_

„ „
qvinnor 164'

„

„ korrektionsinrättningarne „ männer 295 „

„ „ „ qvinnor 77 „■
„ läne- och häradshäktena „ mankön 326 „

„ „ „ „ qvinkön 116 „
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fri bostad och vedbrand, 2,800 mk, bokhållaren, jemte rum
och ved, 1,200 mk, predikanten i arvode 1,200 mk, och lä-
karen i d:o 600 mk; Straffängelset i Tavastehus för upp-
syningsmannen, fria husrum, ved och ljus samt kontant 2,000
mk, bokhållaren 1,900 mk, predikanten 920 mk, läkaren 520;
Straffängelset i Kuopio, en fångbefälhafvare eller kapten,
i ett för allt 5,720 mk, en fältväbel 1,822 mk, 9 underoffi-
cerare å 1,270 mk, en predikant, arvode 720 mk och en lä-
kare d:o 720 mk; Krono spinnhuset i Willmanstrand, en
spinnhusinspektor, jemte fria husrum, ved och ljus, 1,743 mk,
en predikant 1,480 mk, en läkare 1,000 mk, en väfmästa-
rinna och en spinnmästarinna, hvardera Jemte fria rum, ved och
ljus, 480 mk; Kronospinnhuset i Abo, en uppsyningsman,
förutom fria husrum och ved, 850 mk, en predikant 600 mk,
en läkare 600 mk, en spinnmästarinna, jemte fri bostad och
ved, 300 mk; Korrektionsinrättningen i Wiborg, en upp-
syningsman, fri bostad, ved och ljus samt 685 mk, en bok-
hållare 457 mk och samma förmåner i öfrigt, en prest 971
mk, en läkare 742 mk; Korrektionsinrättningen å Luosta
i Nurmis, en befälhafvare fria husrum, ved och ljus samt
1,600 mk; en bokhållare, med fullkomligt enahanda löneför-
måner; en fältskär, fria husrum, ved och ljus samt 1,000 mk;
en arbetsledare, fria rum, ved, ljus och 1,200 mk; en snickar-
verkmästare jemte fria rum, ved och ljus 600 mark, en smedje-
verkmästare, samma förmåner i öfrigt och 800 mark; fängel-
set i Kexholm, en direktör, förutom fria husrum, ved och
ljus, 2,400 mk, en predikant 2,060 mk, en läkare 600 mk.
Vid alla dessa anstalter finnas dessutom ett antal vaktmästare,
fångknektar m. m. Straffängelset i S:t Michel är inhyst i
samma hus med länehäktet och har gemensam tjensteperso-
nal med detta.

Tillförordnad inspektör för fängelserna:

Adolf Grotenfelt, hofrättsråd, 1869.
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m. Statistiska embetsverket.
(Helsingfors.)

Några år efter det tabellverket blifvit infördt i Sverige
och Finland (1749) inrättades i Stockholm en kommission
öfver tabellverket (1756), hvars åliggande var att utarbeta
sammandrag af mortalitets- och folkmängdstabellerna för hela
riket samt att till hvarje riksdag inlemna berättelse om folk-
mängdsförhållandena. Sedan förbindelsen med Sverige upp-
hört öfverlemnades A^ården om det finska tabellverket åt kam-
mar-expeditionen i senaten, som upprättade sammandragen
och offentliggjorde dem i landets officiela tidningar. Med un-
dantag af berörde sammandrag förblefvo de i statens arkiver
under årens lopp insamlade rika materialierna till befolknings-
statistiken, likasom till landets statistik öfverhufvud, för det
mesta obegagnade och utan nytta för statsekonomin. Olä-
genheten sökte styrelsen afhjelpa genom att tid efter annan
uppdraga åt enskilde (Eadloff, Böcker, Eein) utarbetandet af
Finlands statistik eller särskilta delar och brancher deraf. Med
nationalekonomins tilltagande betydelse och ingripande i stats-
mekanismens alla former gjorde sig dock fordringarne på ett
permanent statistiskt embetsverk alltmera oafvisbara. Sedan en
särskild för detta ändamål tillsatt komité (i December 1861)
aflemnat underdånigt förslag i ämnet, inrättades slutligen ge-
nom kejserl. brefvet af d. 4 Oktober 1865 en Statistisk
Byrå för Finland, som till en början ställdes på provisorisk
fot. Genom kejs. förordningen af d. 28 Juni 1870 blef det
statistiska embetsverket fullständigt organiseradt och består
nu af två afdelningar:

Statistiska Central-kommissionen, eller den rådplägande af-
delningen, som utgöres af cheferne för följande embetsverk:
Finska Banken, General - tulldirektionen, Öfverstyrelsen för
landtmäteriet, Öfverstyrelsen för medicinalverket, Forststyrel-
sen, Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna och
Bergsstyrelsen, äfvensom af prokurators-adjointen, referendarie
sekreteraren i senatens jordbruks-expedition, inspektören för
fängelserna samt professorerne i nationalekonomin och allmänna
historien vid universitetet. Föreståndaren för statistiska by-
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rån är likaledes ledamot i kommissionen samt föredrager der-
städes ärenderna och förer protokollet. Statistiska Centralkom-
missionens åligganden äro: att uppgöra plan till en fullstän-
dig statistik öfver Finland; att granska och afgifva utlåtande
om formulär för insamlandet af statistiska uppgifter; att fö-
rekomma dubbla eller flerfaldiga uppgifters insamlande i samma
ämne; att aflemna yttranden och förslag i dessa ämnen till
styrelsen m. m. Statistiska Centralkommissionen, hvars le-
damöter icke åtnjuta något arvode, sammanträder på ordfö-
randens kallelse så ofta behofvet sådant påkallar. Ordföran-
den utnämnes af senaten för en tid af ett eller par år i sender.

Statistiska Byrån, eller den verkställande afdelningen, ut-
göres af en föreståndare, som utnämnes af senaten, en kan-
slist, hvilken efter af föreståndaren kungjord ansökningstid och
sedan denne afgifvit yttrande öfver de sökande, likaledes ut-
nämnes af senaten, samt, mot arvode aflönade, en kopist och
två eller, ifall af behof, flere räknarebiträden, hvilka anta-
gas af föreståndaren. Statistiska byråns åligganden äro: att
insamla och i ett statistiskt arkiv förvara statistiska uppgif-
ter rörande landet; att utarbeta samt ombesörja utgifvandet
af fortgående öfversigter af hvarje särskild gren af landets
statistik; att till regeringen samt andra myndigheter aflemna
infordrade upplysningar rörande statistiska förhållanden; att
ombesörja det internationela utbytet af officiela statistiska pu-
blikationer; att i ett särskildt bibliotek hålla tillgängliga de
för statistiska forskningar och för arbetet inom statistiska by-
rån nödiga verk, tidskrifter och kartor m. m.

Statistiska byråns arbeten ha utkommit såväl å svenska
som finska språket, de förra under titel: Bidrag till Fin-
lands officiela statistik, de senare: Suomenmaan Wiralli-
nen Tilasto.

Löneförmånerna vid statistiska byrån utgöra för förestån-
daren 6,000 mark och för kanslisten 2,400 mark. Till af-
löning af kopist och räknarebiträden samt expenser finnes ett
anslag af 4,400 mk. Samtliga kostnaderna för byrån, inberäk-
nadt hyra för lokal och vaktmästararvode, stiga till 14,400 mk.

Statistiska byråns lokal är Alexandersgatan n:o 26, tre-
dje våningen, och hålles öppen kl. 10—2 på dagen.
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Ordförande i statistiska Central-kommissionen:
Claes Wilhelm Gyldén, öfverdirektör för landtmäteriet, 1870,
f 1872.

Föreståndare för statistiska byrån:
Gabriel Rein, t. f. 1865, f 1867.
Karl Emil Ferdinand Ignatius, 1868.

3. Under Finans-Expeditionen stående
verk och stater.

a. Finlands Bank.
(Helsingfors.)

Då vid Borgå landtdag fråga förevar om afhjelpandet af
de oredor, som uppstått i landets penningeverk genom flere
särskilta såväl ryska som svenska obestämdt och vilkorligen
om hvarandra cirkulerande myntslag, framhöllo ständerna en-
hälligt, såsom enda botemedlet mot detta onda äfvensom
enda sättet att gifva Finland ett godt och säkert mynt, inrät-
tandet af en national-, vexel- och lånebank, som borde stäl-
las under kejsarens beskydd samt ständernas garanti och sty-
relse. Sedan äfven finska regeringskonseljen gjort underdånig
anmälan i ämnet, biföll Kejsar Alexander I till en sådan in-
rättning och utfärdade d. 12 December 1811 reglementet för
vexel-, låne- och depositionskontoret i Storfurstendömet Fin-
land. Grund- eller primitiva fonden för den nya inrättningen
bildades genom ett förskott af statsmedel, till ett belopp af
en miljon rubel banko assignationer. Kontoret erhöll sedelut-
gifningsrätt, ehuru till en början inskränkt till småsedlar på
20, 50 och 75 kopek banko. Genom Kejs. Kungörelsen af
d. 21 April 1840 samt instruktionen af d. 18 November s. å.
omorganiserades Finlands Bank, såsom inrättningen nu be-
nämndes, hvarjemte i sammanhang med den då försiggående
myntrealisationen bankens rätt att utgifva sedlar utvidgades
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och sedlar af 3, 5, 10 och 25 rubel silfvers valör utsläpp-
tes i rörelsen, hvaremot de föregående småsedlarne indrogos
allt efter som de hunno invexlas mot silfver. Sedermera un-
dergick banken (d. 13 April 1859) ytterligare en ny, efter
tidens fordringar lämpad organisation. Då Finland genom kejs.
manifestet af 4 April 1860 erhöll en förändrad myntenhet
under benämning af "Markka", erhöll banken rättighet att
på denna myntenhet slå kopparskiljemynt, samt utgifva sed-
lar å 1 (numera indragna g. kejs. kung. af 18 Jan. 1870), 3,
12, 20, 40 och 100 mark. Banken stod ursprungligen under
öfverinseende af senatens ekonomie-departement, hvilket efter
behof och omständigheterna egde meddela sådana föreskrifter,
som för bankens ordning, säkerhet, bestånd och förkofran voro
nödiga och tjenliga. Hvarje år emellan d. 7 och 14 Januari
verkställdes revision af bankens tillstånd och förvaltning, un-
der uppsigt af en ledamot i senatens ekonomie-departement,
af en kamrerare och en kammarförvandt i senaten samt i när-
varo af fyra deputerade, dem senaten årligen utsåg från hvarje
af landets fyra stånd. Detta fortfor till utgången af år 1867.
Vid nämnde års landtdag erbjöd nemligen H. M. Kejsaren i
nådig proposition åt Finlands ständer att öfvertaga förvaltnin-
gen af och ansvarigheten för primitiva och hypotheksfonderna
i banken, hvilka derefter gemensamt och uteslutande skulle
bära namn af Finlands bank. Då ständerna, i underdånig
skrifvelse af d. 25 Maj s. å~ samtyckt till berörde nådiga
proposition, utfärdades d. 9 December 1867 den nu gällande
förordningen om styrelsen och förvaltningen af Finlands bank.

Inseendet öfver bankens förvaltning utöfvas på grund
häraf af ständerne genom fyra vid hvarje landtdag valde
bankfullmägtige, en för hvart stånd. Bankfullmägtige utse
sjelfve ibland sig ordförande samt ega i öfrigt att följa den
instruktion, som ständerna för dem upprättat. Vid landtdag
väljer äfven hvarje stånd bland sina medlemmar en revisor,
och skola de fyra revisorerne årligen granska bankens förvalt-
ning och räkenskaper. Ifall revisorerne anse sig ha skäl till
anmärkningar, så delgifvas dessa bankfullmägtige, hvilka der-
öfver böra infordra bankdirektionens skriftliga förklaring och
jemte eget yttrande insända handlingarne till senatens ekono-
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mie-departement. Om senaten och bankfullmägtige stanna i
samma beslut, afgöres saken i enlighet dermed; i motsatt fall
öfverlemnas ärendet till kejsarens eget afgörande. Bankfull-
mägtiges äfvensom revisorernas åligganden upphöra med näst
påföljande landtdags slut, såvida de icke derunder blifvit till
samma befattningar ånyo valde.

I bankens förvar och under direktionens förvaltning fin-
nas dessutom fonder, som tillhöra finska stats- och militie-ver-
ken. Dessa fonder stå icke under ständernas kontroll och in-
begripas icke heller i berättelserna öfver bankens ställning.

Enligt kejs. förordningen af d. 8 November 1865 utgör
metalliskt mynt det enda lagligen gällande i Finland. Ban-
kens sedlar gå och gälla såsom betalningsmedel i allmänna
rörelsen följaktligen endast på grund af det förtroende banken
åtnjuter. Banken är också skyldig att vid anfordran inlösa
sina sedlar mot silfver. För att intet afbrott häri må kunna
inträffa, är det föreskrifvet att i bankens förvar städse måtte
finnas en metallisk valuta, som inberäknadt med bankens
ostridiga fordran hos dess agenter på utrikes ort äfvensom
utländska statspapper och obligationer uppgår till minst sju
femtondedelar af den utelöpande sedelstocken. Om kurs eller
andra förhållanden gifva anledning att befara en större ut-
tagning af metallisk valuta, böra bankfullmägtige tillse att
nödiga åtgärder vidtagas, som hindra bankens metalliska kassa
att nedsjunka till 8 miljoner mark. Är densamma i behof
af förstärkning, eger regeringen på bankfullmägtiges derom
gjorda framställning samt å ständernas vägnar upplåna för
statsverkets räkning högst 8 miljoner mark och öfverlåta dem
till bankens disposition, emot återbetalningsskyldighet inom
stadgad tid.

Finlands banks ändamål är att "dels upplåna fruktlöst
liggande kapitaler, dels genom vanliga bankoperationer och
lånebidrag till landets invånare afhjelpa enskildes penningebe-
hof, understödja och befordra jordbrukets, handelns, fabrikers
och näringars uppkomst och förkofran, samt för menigheter
och associationer underlätta företag af allmänna byggnader
och andra nyttiga anläggningar, äfvensom att, i sammanhang
härmed, bereda enhet och säkerhet i landets penningeväsende.
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Förutom utgifning och inlösen af sedlar omfattar bankens verk-
samhet således: uppköp och försäljning af obligationer, stats-
papper och vexlar; lån mot inteckning i fast egendom eller
mot pant eller hypothek af lös egendom; diskontering af vex-
lar; kassa-kreditiv- samt upp- och afskrifningsräkning; emot-
tagning af depositioner, m. m.

För underlättandet af penningeomsättningen i landsorterna
har banken särskilda vexelkontor i städerna Åbo (1840) *)
Nikolaistad (1840), Kuopio (1840), Wiborg (1842), Uleåborg
(1842), S:t Petersburg (1859) och Björneborg (1861), samt
agenter i Tammerfors (1861), Kexholm (1866) och Sordavala
(1866). Banken försäljer vexlar och anvisningar icke blott
på nu nämnda vexelkontor, utan också på åtskilliga större
utrikes handelsplatser, i hvilka banken antagit ombud, de der
äfven äro berättigade att under vissa vilkor utställa vexlar
på banken. Dessa ombud äro för närvarande (Febr. 1872)
följande: Hrr N. M. Eothschild & Sons i London, de Eothschild
fréres i Paris, Haller, Söhle & Comp. i Hamburg, Stockholms
Enskilda Bank i Stockholm, Gebroeders Hooglandt i Amster-
dam, Mendelssohn & Comp. i Berlin, Privatbanken i Köpen-
hamn, Westberg & Comp. i Eiga, samt Piehl & Fehling i
Ltibeck.

Bankens förvaltning omhänderhas af bank odirektionen,
som består af en bankodirektör såsom ordförande, hvilken
omedelbarligen utnämnes af kejsaren, samt tre andra banko-
direktörer såsom ledamöter, hvilka likaledes utnämnas af
kejsaren, men först efter förslag af ständernas bankofull-
mägtige. Af bankodirektörerne bör en vara jurist, samt en
ega kännedom af kamerallagfarenheten och räkenskapsverket.
Bankodirektionen sammanträder alla söcknedagar kl. 10 f. m.,
utom under årets två första veckor, då revision pågår. Minst
tre ledamöter böra deltaga i besluten; dock kunna ärender
samt lån, hvilka icke öfverstiga 12,000 mark, afgöras af två
ledamöter, ifall desse i alla delar om beslutet sig förena. Ban-
kodirektionen bör utan tidsutdrägt meddela bankofullmägtige

*) Årtalet inom parenthes efter stadens namn utmärker tiden då
vexelkontoret eller agenturen inrättades.
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månadsförslagen öfver bankens ställning samt eger att af dem
emottaga de föreskrifter, som för bankens ordning, säkerhet,
bestånd och förkofran kunna blifva nödiga.

Bankens tjenstemän äro för öfrigt en sekreterare, en om-
budsman, en notarie, en registrator, en kanslist, 4 kam-
rerare, 6 bokhållare, 3 kontorsskrifv are, 4 kassörer, en
penningeräknare och en nummertryckare, förutom vaktmä-
stare. Vid hvarje af bankens underlydande kontor tjenstgöra
en bankokommissarie och en kassör, förutom i S:t Petersburg
och Åbo, der dessutom tillkomma en kontorsskrifvare, samt i
den förra staden 2 penningeräknare. Af nu uppräknade tjen-
stemän tillsättas bankommissarierne, sekreteraren, ombudsman-
nen, förste, andre och tredje kamreraren samt första kassören
i banken af kejsaren, efter det bankodirektionen upprättat
förslag och bankofullmägtige afgifvit. utlåtande deröfver. De
öfriga tjenstemännen och betjeningen utses af bankodirektionen.

Under åren 1866—1870 har bankens ställning varit
följande:

*) Med detta års början inberäknas äfven primitiva eller grund-
fonden i tillgångarne och skulderna. Dessförinnan fördes densamma
under särskild räkning.

D.31
Dec.
år

1866
1867
1868
1869

Tillgångar. Skulder. Grund/ond. Reservfond. unvm

36,135,411. 29,366,056. 4,063,056. 6,769,354. 10,832,410.
37,689,677. 30,154,304. 4,134,329. 7,535,373. 11,669,703.
47,001,925.*) 34,658,937. 4,150,000. 8,192,988. 12,342,988.
49,593,346. 38,618,483. 4,150,000. 6,824,863. 10,974,863.

1870 53,412,577. 42,110,396. 4,150,000. 7.152,181. 11,302,181.

Tillgångarne ha bestått i

År. Metallisk ~ , Utestående Ö/nqa c
, . realiserbar 7 „ *-nJ° Summa,valuta. 7 . lan. - ttllganqar.valuta. * *

1866
1867

8,959,407. 6,648,755. 20,424,620. 102,629. 36,135,411.
7,807,666. 9,012,413. 20,813,950. 55,648. 37,689,677.

1868 9,599,331. 15,129,370. 21,691,435. 581,789. 47,001,925.
1869
1870

10,113,869. 20,008,556. 19,054,859. 416,062. 49,593,346.
12,974,420. 23,459,847. 16,875,988. 102,322. 53,412,577.
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I bankens passiva eller skulder intar naturligtvis den
utelöpande sedelstocken främsta rummet. Denna steg den
sista December

Omsättningen vid banken och samtliga dess kontor uppgick

Att penningeomsättningen vid banken under senare år
varit i nedåtgående torde, åtminstone till en del, ha sin
förklaring i den konkurrens, som åt detta håll uppstått ge-
nom föreningsbankens i Finland organisation och tilltagande
rörelse.

Af bankens årliga behållning eller netto vinst, som
1868 steg till 860,295 mk, år 1869 till 1,056,098 mk och
år 1870 till 1,276,206 mark, afgår, på grund af emellan
regeringen och ständerne afslutad öfverenskommelse, ett årligt
anslag af vid pass 179,000 mark till bestridande af kostnaden
för dårvården, för realskolorna och för särskilda anstalter till
jordbrukets upphjelpande.

Löneförmånerna och arvodena utgöra för bankofull-
mägtige, om de förut varit bosatte i Helsingfors, enhvar 6,000
mark, men, ifall de för fullmägtigbefattningens skull måst dit
inflytta, 8,000 mark för de tre första, och 6,000 mark för
de följande åren. Bankofullmägtiges sekreterare åtnjuter i
arvode 2,100 mk. Af de egentliga tjenstemännen i banken
har ordföranden i lön, taffelpengar m. m. 9,400 mk, samt
hvarje af de tre direktörerne 8,000 mk, ombudsmannen och
sekreteraren hvardera 4,800 mk, notarien 2,800 mk, registra-
torn och kanslisten hvardera 1,800 mk, förste kamreraren och

år 1866 till 21,856,852 mark.
„

1867
„ 23,705,419 „

„
1868

„ 28,369,791 „

„
1869

„ 32,900,275 „

„
1870

„ 36,618,034 „

år 1865 till 522,219,961 mark.
„ 1866 „ 472,530,650 „

„
1867

„ 394,988,802 „

„ 1868 „ 351',689,380 „

„
1869

„ 340,461,986 „

„ 1870 „ 335,218,231 „



79

förste kassören *), hvardera 6,200 mk, de tre öfriga kamre
rarne, enhvar 4,000 mk, 6 bokhållare å 2,400 mk, 3 kontors-
skrifvare å 1,800 mk, andre kassören*) 3,800 mk, vexel-
kassören*) 3,600 mk, biträdande kassören*) 2,600 mk, pen-
ningeräknaren 1,020 mk, nummertryckaren 980 mk o. s. v.
Vid bankens underlydande kontor åtnjuter i Abo, direktören
6,200 mk, kassören 3,200 mk och kontorsskrifvaren 1,600
mk; i S:t Petersburg, bankokomissarien 12,000 mark, kas-
sören 8,000 mk och kontorsskrifvaren 4,000 mk samt i Wi-
borg, bankokomissarien 7,800 mk och kassören 3,600 mk.
I hvarje af städerna Nikolaistad, Uleåborg, Kuopio och
Björneborg åtnjuter bankokomissarien i löneförmåner 5,800
mk och kassören 3,000 mark. Arvodena för bankens agen-
ter utgöra i Tammerfors 3,200 mark, samt i hvardera af stä-
derna Kexholm och Sordavala 1,200 mark.

Förteckning å Finlands ständers Bankofullmägtige
Robert August Montgomery, juris professor, (för adeln)

1868. •

Johan Wilhelm Rosenborg, juris professor (för prestastån-
det) 1868, f..1871.

Karl Adolf Öhrnberg, justitie rådman i Helsingfors (för
borgareståndet) 1868.

Karl Gustaf Borg, universitets-lektor (för bondeståndet) 1868.
Gabriel Mauritz Wcenerberg, referendarie sekreterare (t. f.

för prestaståndet) 1871.

Ordförande i bankodirektionen (sedan 1840).
Johan Gustaf Winter, 1840—1841, f 1854.
Karl Wilhelm Trapp, 1841—1845 (1853), f 1856 (se se-

natorer).
Axel Ludvig Bom, 1845—1853 (1856), (se senatorer).
Axel Federley, t. f. 1853, f 1854.
Robert Trapp, t. f. 1854—1856 (se senatorer).
Frans Ivar Edelheim, 1856—1858, (se senatorer).
Wilhelm Blidberg, 1858, f 1861.

*) I kassörernas löneförmåner inbegripas äfven missräkningspengar.
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Karl Isak Björkman, 1862, f 1866.
Victor von Haartman, 1866—1870 (se senatorer).
August Wilhelm Florin, 1870.

b. General-Tulldirektionen.
(Helsingfors.)

Tullverkets anor gå i Finland långt in i medeltiden och
äro måhända lika gamla, som sjelfva handelns. Någon gemen-
sam centralmyndighet, som skulle omhänderhaft uppsigten öf-
ver Sveriges och Finlands, eller hvardera landets särskildt, tull-
uppbörd, synes dock ej ha existerat i äldre tider; utan torde
de af styrelsen tillsatte tullnärerne skött sina tjenster, enhvar
i sin stad lydande under kronans der förordnade höfvitsmän.
Understundom voro tullinkomsterne förpaktade åt enskilte per-
soner, som tillföljd deraf sjelfve omhänderhade uppbörden.
Eedan på 1400-talet, och sannolikt tidigare, särskilde man
emellan stora%tullen (sjötullen) och lilla tullen (landttul-
len). Den senare uppbars vid stadsportarne af landvägen an-
kommande föror och blef under Gustaf II Adolfs regering
närmare reglerad. Efter Finlands skilsmessa från Sverige
afskaffade Kejsar Alexander I landtullarne för alltid. Hvad
den så kallade stora tullen åter beträffar hade den under
svenska tiden sedan år 1577 tidtals gemensamma styresmän
för hela riket, tidtals stod den under kammarkollegiums upp-
sigt och tidtals var den utarrenderad åt enskilta aktieegare.
Då Finland erhöll sin egen regering, ställdes sjötullkamrarne
tillsvidare (kejs. kungör, d. 24 November 1809) under lands-
höfdingarnes inseende. Sedan emellertid en inom landet till-
satt komité utarbetat förslag i ämnet, samt regeringskonseljen
och generalguvernören deröfver afgifvit utlåtande, utfärdades
d. 18 Februari 1812 förordningen om och reglementet för
tullstyrelsen i Storfurstendömet Finland. Nämnde reglemente
hade gällande kraft till år 1839, då den nuvarande instruk-
tionen (af 28 Maj 1839) för tullverket utkom.

Enligt instruktionen handhas styrelsen öfver tullverket i
Finland af general-tulldirektionen under senatens öfverinseende.
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General-tulldirektionen utgöres af en öfverdirektör, såsom
ordförande, hvilken på senatens anmälan omedelbart utnäm-
nes af kejsaren, samt två assessorer, hvilka efter af tulldirek-
tionen upprättadt förslag, som af senaten blifvit pröfvadt, till-
sättas af kejsaren. Den ene af assessorerne är tillika adjoint
hos öfverdirektören. Vid general-tulldirektionen äro dessutom
anställde en sekreterare, en kamrerare och en advokatfiskal,
hvilka tjenster tillsättas af senatens ekonomie-departement ef-
ter vederbörligen af tulldirektionen kungjord ansökningstid och
upprättadt förslag, äfvensom en kammarförvandt, två kan-
slister och tre kammarskrifvare, hvilka, sedan erforderliga
ansökningar inkommit, utnämnas af direktionen.

General-tulldirektionen, som på öfverdirektörens kallelse
sammanträder så ofta ärenderna fordra, är domför med ordförande
och två ledamöter. Brister vid något tillfälle domfört antal
ledamöter, må sekreteraren, kamreraren och advokatfiskalen
uti direktionen adjungeras. General-tulldirektionen eger vaka
deröfver att tullmedel och andra till tullverkets redovisning
hörande medel behörigen indrifvas, att lurendrejerier och tull-
försnillningar förekommas, att föreskrifterna om laga sjöfart
strängt efterlefvas samt att tullverkets tjenstemän och betjente
icke åsidosätta hvad dem enligt lag åligger. Ärenden, som
angå tillämpning af de för tullverket gällande stadganden,
eller eljest röra tullväsendet, må, i anledning af tullkamma-
res förfrågningar eller enskilda personers ansökningar och kla-
gomål, af direktionen upptagas samt enligt lag och hvarje
saks särskilda beskaffenhet behandlas. Hvarje månad skall
direktionen insända till senatens ekonomie-departement ett sum-
mariskt sammandrag öfver tullverkets inkomster för föregående
månad. Derjemte upprättas ett enahanda sammandrag öfver
hela årets inkomster och utgifter, hvilket följande år innan
d. 1 Maj insändes likaledes till senatens ekonomie-departement.
Till sagde departement skall dessutom innan årets slut inskic-
kas tullverkets hufvudbok för föregående år jemte dertill hö-
rande räkenskaper och handlingar. Slutligen åligger det ge-
neral-tulldirektionen äfven att årligen till senaten afgifva be-
rättelser om landets sjöfart och handel, åtföljda af persedel-
extrakter öfver in- och utförda varor m. m.

G
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Öfverdirektören är kejsaren och kronan närmast ansva-
rig för tullverkets behöriga styrelse. Med senatens tillåtelse
bör han, då så är nödigt, företaga embetsresor, samt derun-
der göra sig underrättad om tullkamrarnes tjenstemäns och
betjentes förhållande i tjensten. Förmärkes hos dem uppsåt-
lig vårdslöshet och missbruk eger öfverdirektören på stället
vidtaga de åtgärder, som äro nödiga till återställande af ord-
ning och skick, samt, i fall så fordras, skilja felaktig tjenste-
män eller betjent från tjenstens utöfning och utse annan per-
son att bestrida densamma tills vidare, eller till dess gene-
ral-tulldirektionen hunnit afgöra saken. Af assessorerna har
adjointen inseendet öfver göromålen i direktionens kansli, samt
andre assessorn inseendet öfver kammarkontoret. Kansliet
förestås af sekreteraren, som vid direktionens sammanträden
föredrager ärenderna (utom kameral- och räkenskaps-ärender)
och förer protokollet. Kamreraren granskar alla från tull-
kamrarne insända journaler och räkenskaper, uppgör summa-
risk räkning öfver tullverkets inkomster och utgifter samt
förslag öfver handelsbalansen med åtföljande sammandrag af
inkomma persedelextrakter m. m. Kameral- och räkenskaps-
ärenderna föredragas af honom inför direktionen, hvarföre han
äfven uppsätter och kontrasignerar expeditionerna derom. Ad-
vokatfiskalen åligger vaka öfver behandlingen vid domsto-
larne af alla mål rörande lurendrejeri, tullförsnillning och seg-
lationsbrott. Dylika mål inom Helsingfors tullkammare distrikt
eger advokatfiskalen utföra vid rådstufvurätten i nämnde stad.
Mål inom andra tullkammardistrikt, som ej af honom vid un-
derrätt blifvit utförde, skall han göra sig noga underrättad
om, hvarjemte han är berättigad att, då dessa mål i besvärs-
väg dragas under hofrätten, dit insända sina påståenden. Ad-
vokatfiskalen eger äfven sjelf göra beslag och anställa visi-
tation efter lurendrejadt gods.

Tulluppbörden vid Finlands samtliga tullkammare och
tullstationer har under hvarje af nedanstående år varit:
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Samtliga utgifterna för tullverket i Finland uppgingo
enligt 1870 års stat till 664,360 mark 16 penni.

Aflöningen åt embets- och tjenstemännen vid general-tull-
direktionen utgör för öfverdirektören 9,400 mark, förste as-
sessorn, som tillika är öfverdirektörsadjoint 6,000 mk, andre
assessorn 4,800 mk, sekreteraren, kamreraren och advokat-
fiskalen enhvar, utom tjensten åtföljande sportler, 2,600 mk,
kammarförvandten 2,000 mk, samt kanslisterne och kammar-
skrifvarne, enhvar 1,000 mark.

General-tulldirektionens lokal är i senatshuset, södra fly-
geln, nedra våningen, ingången till höger, och hålles öppen
alla helgfria dagar kl. 10—1.

Öfverdirektörer i general-tulldirektionen:
Gustaf Hjärne, 1812—1816, sedermera friherre, vice ord-

förande i senaten m. m.

År. Importtull. Export-
tull.

Lots- och
Båkinrätt-
ningsme-

del.

t» co
CDOs—'•5—'•

oo rus ______'
ö so i3 S»lig*
er 1 CTS "»

O: O: ■» ~

Summa tull-
uppbörd.

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

5,816,727
5,554,358
4,796,253
4,988,353
5,212,448
6,258,455
6,868,865
7,278,150
6,458,264
5,811,515
4,877,454
4,848,215
5,008,536
6,088;566
5,515,990

204,537
263,587
223,728
195,981
183,489
190,302
207,510
252,783
211,159
301,682
259,584

1,545
1,676
5,906
4,952

48,763
72,063
73,608
77,371
84,942
90,741
96,058

110,401
93,895

120,429
109,661
198,050
225,027
229,309
217,778

56,266
88,469
77,723

252,501
220,849
501,455
534,634
616,998
569,787
671,596
567,285
520,599
541,229
615,451
582,951

6,126,293
5,978,477
5,171,312
5,514.206
5,701,728
7,040,953
7,707,067
8,258,332
7,333,105
6,905,222
5,813,984
5,568,409
5,776,468
6,939,232
6,321,671

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
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Klas Gripenberg, 1816—1822.
Jakob Snellman, 1822—1828, f 1832.
Julius Konrad Antell, 1828—1831, f 1835.
Kristian Avellan, 1831—1841, f 1848.
Berndt Federley, 1841—1847, sedermera guvernör och senator.
Gustaf Enckell, 1848, f 1849.
Frans Olof af Brunér, 1849—1855, sedan senator m. m.
Johan August von Bom, 1855—1865, sedan friherre och

senator.
Konstantin Wikman, 1865.

c. Tullstaten.
Tullstaten lyder under general-tulldirektionen och är förde-

lad på tre tulldistrikter, nemligen det vestra distriktet, in-
nefattande landets vestraakust från Nystad norrut, det södra di-
striktet, som utgöres af Åland och största delen af kuststräckan
vid finska viken, samt det östra distriktet eller Wiborgs läns
kuster och kusterna vid Ladoga. Närmaste inseendet öfver tull-
kamrarne och tullbevakningen inom hvarje distrikt tillkommer
distrikt chefen, som på chefens för Finans-expeditionen i senaten
framställning tillförordnas af generalguvernören. För tullupp-
börden finnas tullkamrar inrättade i alla landets sjöstäder *),
samt dessutom i Eckerö och Degerby på Åland samt Eaja-
joki vid ryska gränsen. Finska tullexpeditioner äro inrät-
tade i S:t Petersburg, Tavastehus och vid jernvägen, hvarför-
utom vid ryska gränsen och Ladoga följande tullbevaknings
stationer finnas inrättade l:o vid landtgränsen: Systerbäck, Ra-
jajoki och Liipola i Kivinebb socken, Raasuli och Sirkiän-
saari i Eautus, Wirdilä i Salmis samt Leppäniemi i Suo-
järvi socken, och 2:o vid Ladoga: Kexholm, Sordavala,
Polio i Salmis, Saunasaari i Metsäpirtti kapell, Sortanlaks
i Pyhäjärvi samt Heinisimaa i Kronoborgs socken. Utom
den vid dessa stationer förlagda tullbetjeningen finnes dessutom

*) Till sjöstädernas antal hänföras här äfven Kuopio, Joensuu
och Nyslott, sedan desse numera genom Sainia kanal stå i direkt sjö-
kommunikation med utlandet.
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en så kallad rörlig gränsebevakning. På landtgränsen mot
Sverige äro likaledes tullbevakningsplatser inrättade i Tor-
neå, Pekanpää och Alkkula. Dessutom finnas på kuststräc-
kan emellan städerna och hörande till dessas tulldistrikt sär-
skilda tullbevakningar, såsom i Kemi *), Eäfsö, Beckholmen
och Fagerholmen utanför Åbo, Utö, Hästö-Busö, Hangö, Por-
kala, Pörtö, Aspö, Trångsund, Björkösund m. fl.

Till förekommande af olaga segling, landning, lastning
och lossning handhafves kustbevakning medelst tullverket till-
höriga fartyg, bestående af 2 ångfartyg, 2 ångslupar, 1 tull-
jakt, 2 patrulljakter samt 25 patrullslupar, de sistnämnde stå-
ende under tullkamrarnes direkta uppsigt.

För tullverkets tjenstemän och betjente är reglemente
utfärdadt d. 28 Maj 1839. Den nuvarande tulltaxan förStorfurstendömet Finland är utfärdad d. 29 Juli 1869 och
har sedan d. 15 September s. å. varit i gällande kraft.

Hvarje tullkammare omfattar ett särskildt bestämdt di-
strikt. Inom detta distrikt har tullförvaltaren inseende öf-
ver tullbeA^akningen i hela dess vidd, och är inför tullstyrel-
sen närmast ansvarig för efterlefnaden af hvad lag derom bju-
der. I tullkammare, der kontrollör finnes, må tullförvalta-
ren och kontrollören sig emellan fördela göromålen. Vid tull-
kamrarne i Helsingfors, Åbo, Wiborg, Uleåborg och Björne-
borg finnas dessutom packhusinspektorer, samt vid dessa och
några andra större tullkamrar till biträde åt tullförvaltarne
kontorsskrifvare. Tullbetjeningen utgöres af uppsyningsmän
och vaktmästare.

Tullstaten bestod år 1870 af 3 Tulldistriktchefer, 29
Tullförvaltare, 23 andra tjenstemän vid tullkamrarne, 9 gränse-
och 2 tullfiskaler, samt 259 vid tullkamrarne och stationerna
tjenstgörande uppsyningsmän och vaktmästare. Befälet och
besättningen å tullverkets fartyg och slupar utgjorde omkring
150 personer. Hela den vid tullverket, general-tulldirektionen
inberäknad, tjenstgörande personalens antal var således unge-
fär 500.

*) Numera genom förordn. af d. 17 Jan. 1872 bestämd att för-
ändras till en särskild tullkammare för Kemi nya stad.
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Aflöningen utgör för distriktcheferna, inberäknadt rese-
penningar m. m. 7,200 mark. Tullförvaltarnes lön varierar
emellan 1,600 och 2,400 mark, hvartill komma expencer,
skrifvarhjelp samt rodd- och båtlega till olika belopp (emel-
lan 150 a 300 mark). De åtnjuta dessutom tillsammans med
öfriga tjenstemän och betjente vid tullkamrarne en procent af
behållna tullinkomsterna för året. I Petersburg uppgå finska
tullförvaltarens direkta löneförmåner af staten till 12,540 mark.
Packhusinspektorernes kronolön utgör 2,200 mk, kontrollörer-
nes 1,800 mk och kontorsskrifvarnes 720 mk. Gränsefiskalerne
vid bevakningen mot Sverige uppbära 1,200 mk i aflöning
och de på gränsen mot Eyssland emellan 2,080 och 2,640 mk.
Tullfiskalerne i Sordavala och Kexholm åtnjuta i ett för allt
hvardera 1,440 mark.

Uppgifter rörande landets, samt de särskilta städernas
handel och sjöfart ingå i tabellerne 14—24.

d. Kartasigillata-kontoret.
(Helsingfors.)

Stämpelafgiften eller skyldigheten att i föreskrifna fall
använda stämpladt papper, infördes i Sverige och Finland år
1660, men upphäfdes redan år 1664. Är 1686 beviljades
den för andra gången och har sedan dess fortfarit. Den nu
gällande förordningen angående stämpelpappersafgiften i Stor-
furstendömet Finland är utfärdad d. 9 December 1867 och
finnes såsom bilaga intagen i statskalendern. Kartasigillata-
kontoret, som har att ombesörja stämpladt pappers förfärdi-
gande, äfvensom stämpling af de i landet förfärdigade spel-
kort, utgöres af en kamrerare och en kassör, hvilka efter
kungjord ansökningstid tillsättas af senatens ekonomie-depar-
tement. Kamreraren och kassören åligger att föra räkning
och dagböcker öfver det stämplade pappret, afsända remisser
deraf på guvernörernes rekvisitioner, afgifva redovisning der-
öfver m. m.

Inkomsterna af kartasigillata ha blifvit beräknade i stats-
förslagen
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Utgifterna för kartasigillata-kontoret, aflöningar och kost-
naderna för pappret inberäknade, ha dersammastädes under
senaste år upptagits till vid pass 30,000 mark. Löneförmå-
nerna utgöra för kamreraren 4,000 mark och för kassören
2,800 mark, hvartill komma för den sistnämnde 600 mark i
arvode för stämplingen af postfrimärken och 200 mark för
stämplingen af kort.

Kartasigillata-kontorets lokal är i senatshuset, vestra flygeln,
bottenvåningen, och hålles öppen alla söckendagar kl. 10—1.

e. Öfverstyrelsen för lots- och fyrinråttningen och
Lotsstaten.
(Helsingfors.)

Af ålder ha i Finlands kustorter funnits särskilta hem-
man, hvilkas innehafvare haft sig ålagd lotsnings-skyldighet.
Under Gustaf II Adolfs regering förunnades dessa hemmans-
egare eller "styrmän", som de kallades, frihet från vissa ut-
skylder samt dertill ännu något spannmålsanslag af staten,
hvaremot de synes varit förbundne att utan afgift lotsa så-
väl kronans, som enskiltes fartyg. Under drottning Kristinas
regering tillbakakallades sagde hemmans frihet och i dess
ställe utfärdades (1641) en förordning, hvarigenom "fri styrning
i svenska och finska skären" förbjöds och lotsarne berättiga-
des att af alla fartyg, som anlitade dem, erhålla betalning.
En senare förordning af år 1674 anbefallde alla skeppare att
i skärgården bruka lots, samt utsatte böter för dem, som
utan att dertill vara berättigade, läto begagna sig såsom lot-
sar. Det första utförliga reglemente och instruktion för lots-

?ör Iår 1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

till[ 440,000
420,000
475,000
475,000
494,000
465,000
477,000

mar
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verket utfärdades d. 19 September 1696 och deri omnämnes
redan såsom chef för verket lotsinspektören i Stockholm. De
under svenska tiden sedermera efterhand utkomna författnin-
gar rörande lotsverket kunna här förbigås. Den äldsta, Fin-
land ensamt rörande förordning om båk- och lotsinrättnin-
gen utfärdades af kejsar Alexander I d. 17 Maj 1812 i Wilna;
den nu gällande är af d. 9 Maj 1870. Den har erhållit yt-
terligare tillägg genom instruktionen af 19 Oktober 1870 och
kungörelsen af 3 Maj 1871.

"Lots- och fyrinrättningen i Finland står under inse-
ende och förvaltning af en öfverstyrelse, hvilken, liksom in-
rättningen i öfrigt, är organiserad på militärisk fot och i så-
dant hänseende ställd under generalguvernörens i landet öfver-
befäl, men i administrativt och ekonomiskt afseende lyder un-
der ekonomie-departementet i senaten." Öfverstyrelsen utgöres
af en chef eller lotsdirektör, som åtminstone bör ha öfver-
ste värdighet och som på generalguvernörens anmälan utnäm-
nes af kejsaren, samt en adjoint med öfverstelöjtnants grad,
hvilken på lika sätt tillsättes, sedan lotsdirektören vid inträf-
fad ledighet derom gjort hemställan. Vid öfverstyrelsen tjenst-
göra dessutom en sekreterare, som bör ha aflagt domareexa-
men och en kamrerare, hvilka beggedera, efter vederbörligen
af lotsdirektören upprättadt förslag, utnämnas af senaten, samt
en kanslist, en kopist och en ingeniör för fyrinrättnin-
garne, hvilka af lotsdirektören antagas till sina befattningar.

Lotsdirektören tillkommer inseendet öfver lots- och fyrin-
rättningens tjenstemän och betjente och bör han för detta än-
damål årligen, efter af senaten utverkadt tillstånd, verkställa
inspektionsresor. Honom åligger att, der han så pröfvar nö-
digt, inlemna förslag till inrättande af nya fyrbåkar eller an-
dra för sjöfartens betryggande nyttiga anstalter, till förän-
dringar i sättet för fyrningen, till öppnande af nya farleder
m. m. Om hvarje förändring, som till följd häraf vidtages,
bör han inberätta till marin-ministerium i kejsaredömet, samt
dessutom lemna sjöfarande underrättelse medelst kungörelse i
Finlands officiela tidningar. Dersammastädes skola likaledes
genom lotsdirektörens försorg införas underrättelser angående i
främmande länder inrättade fyrbåkar m. m. Är lotsdirektö-
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ren af sjukdom eller annan orsak hindrad att sin tjenst för-
rätta, förestås densamma af adjointen. Sekreteraren har till-
synen öfver kansliet och arkivet, eger att anmäla och före-
draga till öfverstyrelsen inkomna mål och ärender samt att
uppsätta och kontrasignera expeditionerna. Är sekreteraren i
kansli mål af annan tanke än lotsdirektören, blir den sist-
nämndes beslut gällande; men sekreteraren är under tjenste-
manna-ansvar skyldig att tillkännagifva sin åsigt samt sig till
protokollet reservera. Kamreraren har närmaste befattning
med öfverstyrelsens kammar- och räkenskapsverk, handhar dess
kassa samt afgifver redogörelse till senatens ekonomie-depar-
tement öfver de till öfverstyrelsens och lotsdirektörens dispo-
sition ställda anslag.

Lotsstaten utgöres af tolf officerare, nemligen en major,
två kaptener, tre stabskaptener, fyra löjtnanter och två under-
löjtnanter, samt 750 betjente, nemligen 54 åldermän, 223 äl-
dre och 219 yngre lotsar samt 254 lärlingar, förutom fyrbe-
tjeningen, hvarom nedan. Dessa äro fördelade på åtta di-
strikter eller lotsfördelningar *), nemligen:

Af lotsverkets officerare, med undantag af underlöjtnan-
terne, utses åtta till fördelningschefer, enhvar för ett lotsdi-
strikt. De öfrige officerarne och de begge underlöjtnanterne
tjenstgöra vid lotsstyrelsen.

*) Den åttonde eller Saima-Kallavesi lotsfördeluing inrättades ge-
nom kejs. instruktionen af 19 Oktober 1870.

Wiborgs lotsdistrikt .

Antal lots-
stationer.

. 9.

Lotsbetjenin-
gens antal.

154.
Helsingfors

„

Ekenäs
„

Åbo „o 57

Ålands
„

. 13.

. 14.

. 14.

. 18.

119.
94.

105.
91.

Wasa
„ . 14. 81.

Uleåborgs „

Saima-Kallavesi „

. 16.
. 9.

86.
20.

Summa 107. 750.
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Lots är förpligtad att då han anlitas till tjenst bl. annat
ha med sig ett på svenska, finska, ryska, franska och engelska
språken affattadt sammandrag af gällande stadganden rörande
lotsinrättningen äfvensom taxa, hvarefter lots- och båkpenningar
erläggas. "Lotsbåt förer såsom kännetecken en röd duk i mid-
ten af seglet samt hvit flagg, fästad under rodd vid en stång
af tre alnars längd i båtens framstam samt under segling på
masttopp eller spritnock, der den bäst kan synas."

För tryggande af sjöfarten i Finska och Bottniska viken
samt Östersjön underhöllos vid Finlands hafskuster år 1871
följande fyrar; i finska viken från vester mot öster: Hangö-
udd fyrbåk, Gustafsvärn hamnfyr, Porkala fyrbåk och Söder-
skärs fyrbåk; i Östersjön Utö fyrbåk, Lågskär fyrbåk, Eckerö
hamnfyr, och Hellmans hamnfyr i närheten af Signilskär,
samt i Bottniska viken fr. söder mot norr: Skälskärs fyrbåk,
Enskärs fyrbåk, Norrskärs fyrbåk, samt fyrfartyget Snipan i
norra Qvarken. Oberäknadt fyrbetjente och manskap å sist-
nämnde fartyg utgjordes betjeningen å de öfriga fyrarne till-
sammans af 7 fyrmästare, 8 äldre fyrvaktare och 16 yngre
fyrvaktare. Ä fyrfartyget Snipan tjenstgöra en fyrskeppare, en
fyrvaktare, en styrman, 4 matroser och en kock (Instr. 23
Nov. 1870). Under byggnad äro för närvarande två nya fyr-
båkar vid Marjaniemi i trakten af Uleåborg och vid Ulko-
kalla i Kalajoki sockens skär, hvarjemte fyrbåkar vid Säbb-
skär i närheten af Eäfsö och på Vargö gaddar utanför Niko-
laistad äro anbefallda att inrättas. Förutom nu uppräknade fyr-
båkar funnos vid Finlands hafskuster ytterligare 35 kännings
bakar samt ungefär 100 å klipporna eller på stränderna anbragta
sjömärken. Antalet flaggremmare och prickar till farleder-
nas utmärkande, som af lotsarne utsattes, var 2,829 *).

Löneförmånerna utgöra för lotsdirektören 9,400 mark,
adjointen 6,000 mark, sekreteraren 4,000 mark, kamreraren
2,600 mk, kanslisten 1,400, kopisten 1,000 och ingeniören
för fyrinrättningarne 1,200 mark. Lotsverkets officerare ha
i aflöning, majoren 3,800 mk, kaptenerne hvardera 3,000 mk,

*) I nu anförda siffror inbegripes icke Saima-Kallavesi lotsfördel-
ning och ej heller Ladoga.
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stabskaptenerna a 2,400, löjtnanterna å 2,000 mk och un-
derlöjtnanterna 1,800 mark. De officerare, som tillika äro
fördelningschefer, åtnjuta till underhåll af båt och expencer
dessutom 400 mark. För lotsbetjente utgör kronolönen, ål-
derman 320, äldre lots 240, yngre lots 200 och lärling 100
mark. Härtill komma hyresmedel för dem, som ej åtnjuta fri
bostad af kronan, arvoden för underhåll af flaggremmare och
prickar (dessa arvoden i staten beräknade inalles till 20,000
mark om året) samt gratifikationer. Fyrmästarne aflönas med
1,000 å 1,200 mark, äldre fyrvaktarne med 500 mark och
yngre fyrvaktarne med 400 mark, förutom smärre anslag till
ved, ljus m. m. Fyrskepparen å Snipan aflönas med 2,300 mk,
fyrvaktaren med 1,000 mk och styrmannen med 600 mark,
samt åtnjuta fritt uppehälle ombord.

Lotsstyrelsens lokal är i senatshuset, östra flygeln, andra
våningen, och hålles öppen kl. 10—2 på dagen.

Lotsinspektörer och lotsdirektörer:
Nathanael Gerhard af Schultén, förut öfverdirektör vid lots-

verket i Sverige, 1816—1822 (se senatorer).
Abraham Arvid Finckenberg, 1823—1840, f s. å.
Alexander Wallrond, krigsguvernör på Sveaborg, t. f. 1840,
f 1848.

Mikael Lermantoff, d:o d:o t. f. 1849—1853.
Boris Nordmann, 1853.

f. Bergsstyrelsen.
(Helsingfors.)

Under föreningen med Sverige bildade hela Finland en-
dast ett bergslag eller bergmästardistrikt, hvilket likasom öfriga
dylika distrikt i det förstnämnda landet stod under inseende af
bergskollegium i Stockholm. Finlands bergsstat utgjordes då
af fyra tjenstemän: bergmästaren, bergskommissarien, öfvermas-
mästaren och bergsmekanikern. Detta fortfor äfven efter 1809,
ända tills förordningen af d. 3 Oktober 1821 gaf Finland en
ökad bergsstat, emedan, såsom orden falla, "bland näringar hvilka
befordra statens styrka och välmåga bergverksrörelsen inta-
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ger ett utmärkt rum uti länder, der vidsträkta skogar och obe-
gagnade strömfall erbjuda medel för idoga medborgares verk-
samhet", samt "den härintills för finska bergshandteringen till-
varande embets- och tjenstemanna personalen är otillräcklig
för en utvidgad bergverksrörelse, så väl i afseende å malmers
upptäckande och förädling, som styrelsen öfver de dervid fö-
refallande arbetens drift och gång." I spetsen för bergsstaten
ställdes härigenom en öfverintendent, sedermera kallad inten-
dent. De fyra förut varande tjensterna bibehöllos och åt-
skilliga nya tillkommo dessutom. Det senaste reglementet för
bergsstyrelsen i Finland af den 3 Oktober 1871, hvilket med
innevarande års början blifvit satt i verket, har deremot åter
inskränkt personalen vid bergsstaten, så att den utgöres af en
intendent, en bergmästare, en öfvermasmästare, en bergs-
proberare, och två bergsingeniörer.

Intendenten, som på anmälan af senatens ekonomie-de-
partement utnämnes af kejsaren, har det allmänna inseendet öf-
ver bergsstyrelsens verksamhet. Han bör årligen låta anställa
geognostiska undersökningar för upptäckandet af nyttiga malmer
och mineralier; bör söka införa förbättrade arbetssätt och inrätt-
ningar vid tackjerns- och stångjernstillverkningen, äfvensom
vid vaskningen af ädla metaller, m. m. Under intendentens
uppsigt stå tillika kontrollverket för guld, silfver och tenn,
samt myntverket. Hvarje år skall intendenten, förutom an-
dra redogörelser, insända till senaten fullständig berättelse om
bergshandteringéns tillstånd och förkofran. Bergmästaren till-
hörer förrättandet af markscheider mätningar samt omvårdnaden
om grufbrytningen, sjö- och myrmalmstägter, vaskerier af ädel
metall och mineralier, utfärdandet af mutsedlar samt yerkställ-
ningen af besigtningar, syner och skattläggningar. Öfvermas-
mästaren tillhör vården om tackjerns-, stångjerns- och ståltill-
verkningen samt kopparhandteringen. Bergsproberaren förestår
bergsstyrelsens laboratorium och verkställer kemiskt-analytiska
undersökningar af bergarter och malmer. Han är tillika fö-
reståndare för kontrollverket och kontrollör för de i Helsing-
fors tillverkade arbeten af guld, silfver och tenn. Bergsinge-
niörerne biträda bergmästaren och öfvermasmästaren, samt verk-
ställa i öfrigt de uppdrag intendenten lemnar dem.
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Värdet af metalltillverkningen i Finland har i Bergssty-
relsens berättelser angifvits under nedanstående år till föl-
jande belopp:

De i senare kolumnen anförda talen, eller netto vär-
dena, representera det egentliga värdet af den inhemska bergs-
produktionen, sedan nemligen från bruttovärdet afdragits kost-
naderna för använda utländska råämnen, såsom bergsmalmer,
stenkol o. s. v.

Produktionen af ädla metaller utgjorde år 1870: Guld
ur 18 invid stränderna af Ivalajoki elf inom Enare Lappmark
anlagda vaskerier 18,706 gramm eller 44 skålpund och Silfver
16 skalp. 19 lod, som erhöllos vid ett på försök anställdt ar-
bete att ur den i skarnhögarne vid Orijärvi koppargrufva fö-
rekommande blyglansen utdraga dess halt af silfver*). An-
gående koppar, tenn och jern tillverkningen se tabb. 25 & 26.

Kontrollverket för guld,- silfver- och tennarbeten inrät-
tades genom kejs. kungörelsen af d. 19 Februari 1810, och blef
sedermera genom kejs. brefvet af d. 16 Juli 1834 förenadt med
bergsstyrelsen. Det förestås, såsom ofvan anfördes, af bergs-
proberaren. Beloppet af kontrolleradt guld, silfver och tenn
har utgjort:

*) År 1871 steg guldproduktionen vid Ivalajoki till 55,122 gramm
(af 22| karats finhet), motsvarande i det närmaste 129 skalp. 22 lod.
Ivalajoki guldförande alluvial lager upptäcktes år 1868 af en på sta-
tens bekostnad utrustad expedition till lappmarken. För guldletning
och vaskning inom nämnde landskap utfärdades härpå den 8 April
1870 särskilta stadganden.

Ar. Brutto värdet. Netto värde.
1866
1867
1868
1869
1870

6,718,499 mark.
5,977,108 „

6,201,148 „

8,788,546 „

7,203,501 „

4,106,057 mark.
3,699,987 „

3,783,187 „

6,165,866 „

?

År.
1835
1836
1837

Guld,
qvintin.
3,672.
3,973.
6,060.

Siltver,
lod.

38,632.
38,181.
41,920.

Tenn,
skålpund.
1,384.
1,308.
1,138.
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Löneförmånerna utgöra för intendenten 8,000 mark, berg-
mästaren, öfvermasmästaren och bergsproberaren, enhvar 5,000
mark och hvardera bergsingeniören 2,000 mark.

Bergsstyrelsens lokal är i huset n:o 20 vid Fabiansgatan,
nedra våningen, och är öppen emellan kl. 10—1 på dagen.

1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

4,008.
4,364.
4,300.
3,882.
3,976.
4,251.
4,200.
4,134.
4,501.
5,024.
5,161.
5,545.
5,580.
5,699.
5,615.
5,989.
6,603.
7,467.
8,605.
8,759.
8,265.
8,091.
7,669.
9,492.
9,577.
9,755.
9,679.
9,181.
7,719.
5,719.
5,884.
9,540.

10,203.

41,139.
39,981.
40,874.
41,718.
46,644.
46,831.
45,640.
43,381.
42,841.
49,147.
54,929.
51,438.
55,820.
55,492.
50,728.
53,055.
44,386.
53,136.
60,398.
59,222.
52,502.
46,719.
41,130.
48,662.
46,870.
43,582.
40,978.
37,974.
31,872.
21,880.
20,076.
28,094.
27,192.

989.
934.
964.
844.

1,064.
1,371.

948.
1,191.
1,239.
1,056.

972.
1,022.
1,094.
1,138.
1,505.
1,036.

986.
1,298.
1,657.
1,100.

867.
647.
709.
301.
473.
106.
178.
36.

124.
253.
174.
35.
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Öfverintendenter och intendenter:
Nils Nordenskiöld,, 1824—1831 och 1833—1855, f 1866.
Gustaf Laurell, 1855—1868.
Walfrid Brehmer, t. f. 1868.

g. Myntverket.
(Helsingfors.)

Sedan Finland genom nådiga manifestet af d. 4 April
1860 erhållit ett särskildt mynt, samt detsammas prägling,
halt och utseende närmare blifvit bestämde genom kejs. för-
ordningarna af d. 12 Juni 1860 och 8 Maj 1861, uppfördes
på statsverkets bekostnad i Helsingfors ett mynthus. Präg-
lingen af skiljemynt vidtogs derstädes redan om hösten 1864,
ehuru den egentliga myntfabrikationen först år 1865 kan sä-
gas ha tagit sin början. Sistnämnde år den l:sta Mars ut-
färdades också den för myntverket gällande instruktionen.

Myntverket står under bergstyrelsens inseende och för-
valtas af en direktor, hvilken på senatens framställning ut-
nämnes af kejsaren, och en underdirektor, som af senatens
ekonomie-departement utses.

Myntstyckena äro:
Silfver 2mark, hvaraf 47,24 präglas af ett skålpund rent silfver.

„
1

~ „ J4,48 ~ ~ ~

„ 50 penni.
OfS

Koppar, 10 penni, 5 penni och 1 penni.
Legeringen i två och en mark's styckena är 86,8 procent

silfver och 13,2 procent koppar; i 50 och 25 penni's styckena
åter, 75 procent silfver och 25 procent koppar. Beräknadt
efter det metriska systemet innehåller den finska marken
4,499093 gramm rent silfver och är således i det närmaste
lika med en franc, som nominelt utgör 4,5 gramm rent silf-
ver. Differensen är icke större, än att den helt och hållet
faller inom det i Finland vid myntningen tillåtna remedium
af 0,003.
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Mynttillverkningen har, sedan den påbegynts och intill
begynnelsen af innevarande år (1872), utgjorts af:

Direktorn för myntverket åtnjuter i lön och öfriga för
måner 7,000 mark och underdirektorn 4,000 mark.

Mynthuset är beläget å södra delen af Skatudden vid
stranden af södra hamn, i närheten af nya ryska kyrkan.

Direktor vid myntverket:
August Fredrik Soldan, 1865.

h. Manufaktur-Direktion.
(Helsingfors.)

För att regeringen bättre skulle kunna följa med fabriks-
och manufakturindustrins utveckling i landet inrättades i Hel-
singfors (år 1836) en manufakturdirektion, för hvilken sär-
skilda instruktioner finnas utfärdade d. 7 December 1842 och,
den nu gällande, d. 29 December 1858. Direktionen utgö-
res af en ordförande, under namn af intendent för manufak-
turerna, hvilken af senaten utses bland embets-, tjenste- och ve-
tenskapsmän i Helsingfors, samt två ordinarie ledamöter, hvilka
likaledes utnämnas af senaten på direktionens framställning.
Minst en gång om året samt oftare, då vigtiga frågor sådant
erfordra, eger direktionen att förstärka sig genom inkallan-
det af två tekniskt bildade män bland landets jernverksegare
och fabrikanter, hvilka då för tillfället taga säte och stämma
i direktionen.

Valör. Antal myntstycken. Varde i 3rnf
~„ /2 mark. 1,526,000. 3,052,000.lark siltver . . 4,608,000. 4,608,000.

. 150 penni. 3,504,000. 1,752,000.alfver skiljemynt 2,462,000. ölöJöOO.
(10 „ 2,419,000. 241,900.

[oppar skiljemynt {5 „ 5,242,000. 262,100.
[1 „ 11,546^000. 115,460^

Summa "31,3Ö770W. 1Ö7(846T96ÖT
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Manufakturdirektionen åligger att egna uppmärksamhet
åt de i landet befintliga fabriker och manufakturer, att befor-
dra anläggningen af nya dylika, isynnerhet sådana, som gyn-
nas af lokala förhållanden och afse användandet af inhemska
råämnen, att aflemna utlåtanden rörande ansökningar om re-
geringens medverkan till industriela företag, att handha det
allmänna inseendet öfver städernas söndagsskolor samt tekniska
realskolorna och mekaniska verkstaden eller institutet i Hel-
singfors, äfvensom den omedelbara uppsigten öfver sagde sko-
lor i sistnämnde stad, samt att hvart femte år till regeringen
aflemna berättelse om sin verksamhet och om fabrikernas och
handslöjdernas äfvensom ofvannämnde läroanstalters tillstånd
under senast förflutne femårsperiod.

Manufakturdirektionen sammanträder på ordförandens kal-
lelse, så ofta ärendena sådant fordra.

Arvodena utgöra för intendenten 2,400 mark, hvardera
ledamoten 800 mark och sekreteraren 1,200 mark. Meka-
niska institutet i Helsingfors, som grundlades genom kejs.
brefvet af d. 4 Mars 1843, åtnjuter ett årligt statsunderstöd
af 2,120 mark. Det står under manufakturdirektionens vård
och inseende.

Öfversigt af fabriks- och manufakturindustrin i Finland
ingår i tabellerna 27 och 28.

Ordförande i manufakturdirektionen
Lars Sackleen, 1836—1840 (se senatorer).
Friherre Lars Gabriel von Haartman, 1840—1858 (se se-

natorer).
Julius Mickwitz, 1859, öfverdirektör vid öfverstyrelsen för

väg- och vattenkommunikationerna.

i. Tekniska Realskolorna,
För att bereda ynglingar i Finland, hvilka ville egna

sig åt industriela yrken, tillfälle att vinna en för sagde än-
damål nödig bildning, anbefallde kejsar Nikolai I inrättandet
af tekniska realskolor i städerna Helsingfors, Åbo och Wasa
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(kejs; förordn. d. 9 Juni 1847). Dessa skolor trädde kort
härpå i verksamhet samt erhöllo en ny organisation genom
kejs. förordningen af 29 December 1858. Numera är dock
sistnämnde förordning icke mera tillämplig på tekniska real-
skolan i Helsingfors, hvilken under senare år efterhand blif-
vit utbildad till ett fackläroverk, med väsendtligen enahanda
kurser som de polytekniska instituten i utlandet. Fråga har
äfven förevarit om en utvidgad stat för denna läroinrättning,
äfvensom om dess framtida benämnande af polytekniskt institut.

Tekniska realskolan i Helsingfors (lokal, Alexanders-
gat. 50), som står under manufakturdirektionens omedelbara
inseende, har för närvarande 14 lärare. Läroämnena utgöra;
lägre och högre mathematik, fysik, mekanik, beskrifvande och
praktisk geometri, analytisk och teknisk kemi, theoretisk och
praktisk kemi, maskinbyggnadskonst, ingeniörvetenskaper, ar-
kitektur, naturalhistorie, tyska, engelska och ryska språken,
religion, frihandsritning, skönskrifning, bokföring samt model-
lering. För att såsom elev vinna inträde i läroanstaltens läg-
sta klass erfordras att ha uppnått 14 års ålder samt ega full-
ständig kännedom af kurserna i de två första klasserna af
högre elementarskolan, utom latin och finska, äfvensom nå-
gorlunda utbildad färdighet att afkopiera lättare ritningar m. m.
Elev-antalet har utgjort:

Dessutom har inrättningen årligen varit besökt af omkring
25 extra elever, för det mesta studerande vid universitetet.
Under ofvan anförda läseår blefvo inalles 37 elever efter full-
ständigt genomgångna kurser utexaminerade, deraf 2 såsom ar-
kitekter, 22 såsom jernvägs- m. m. ingeniörer, 8 såsom ma-
skin-ingeniörer och 5 såsom kemister. Af desse utexamine-
rade erhöllo 23 anställning inom Finland, samt 13 vid jern-
vägsbyggnader och maskinfabriker i Eyssland.

Löneförmånerna utgöra för direktorn, som tillika är lä-
rare, 4,400 mk, 3 lärare å 4,000 mk, 2 lärare a 3,200 mk,

under läseåret 1866—1867 : 55
„ „ 1867—1868:51
„ „

1868—1869 :57
„ „ 1869—1870:71
„ „

1870—1871 :81
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2 lärare å 3,100 mk, 1 lärare 2,400 mark, lärarne i tyska
språket och i skönskrifning, hvardera 1,400 mk, i aritmetik
1,200 mark, i engelska, i ryska och i modellering, enhvar
800 mark, samt läraren i religion 600 mark. Hela staten för
tekniska realskolan i Helsingfors utgör 48,640 mark.

Tekniska realskolorna i Abo och Nikolaistad äro
egentligen afsedda att utbilda ynglingar till de lägre prakti-
ska yrkena. Hvardera skolan består endast af två klasser,
dessa dock fördelade i högre och lägre afdelningar. Inträdes-
fordringarne till sagde skolor äro, att elev skall ha fyllt
12 år, kan obehindradt läsa innantill, skrifva, samt känna

katekesens hufvudstycken. Kursen är beräknad till fyra år
och läroämnena utgöras af religion, geografi och historie, sven-
ska språket, tyska språket, aritmetik, geometri, algebra, tri-
gonometri, fysik, kemi, mineralogi, mekanik, kalligrafi, ritning
och bokföring. Tillsynen öfver tekniska realskolorna i Åbo
och Nikolaistad handhafves af direktioner, i hvilka guver-
nören i länet är ordförande. Såsom föreståndare har hvar-
dera skolan en direktor. De öfriga lärarne äro i öfrigt för
det mesta sådana, som redan ha fast anställning vid andra
läroverk å samma ort och emot arvoden här gifva undervis-
ning bestämda timmar i veckan.

Elev-antalet har under höstterminerna nedannämnde år
utgjort

j. Slöjdskolan i Helsingfors.
Oenom enskilda för saken intresserade personers företag-

samhet öppnades i Helsingfors stad d. 11 Januari 1871 en
slöjdskola, med ändamål att åt yrkesidkare och handtverkare
bibringa en bättre artistisk bildning samt tillika meddela un-
dervisning i de för dem erforderligaste kunskapsgrenar. Af
statsverket erhöll slöjdskolan ett understöd af 2,000 mark. Då
skolans elever företrädesvis utgöras af handtverkslärlingar, äro
undervisningstimmarne så afpassade att de icke göra intrång

1866. 1867. 1868. 1869. 1870.
i Åbo .

.
. 42. 50. 48. 61. 53.

~
Mkolaistad 44. 43. 27. 34. 37.
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på dessas vanliga arbetstider. Under året 1871 begagnades
undervisning i nedanstående ämnen af följande antal elever:

Vårtermin. Hösttermin.

k. Söndags- och aftonskolor.
För att bereda handtverkslärlingar och gesäller tillfälle

till inhemtandet af undervisning i allmänhet samt särskildt
i sådana tekniska läroämnen, som närmast hänföra sig till
deras yrken, äro söndagsskolor inrättade i de flesta af lan-
dets städer. Söndagsskolorna äro indelade i två klasser och
lärotiden är beräknad till tre år. Undervisningsämnena utgöras
af kristendom och biblisk historia, skriföfningar, aritmetik,
geometri, teckning, fäderneslandets historia och geografi, enk-
lare bokföring, ritning, sång, allmän historia, satslära och un-
dervisnings-språkets ordböjningar, förberedande globlära samt
uppsättning af vanligen förekommande skrifvelser, såsom qvit-
tenser, skuldsedlar, räkningar m. m. För dem, som efter ge-
nomgången kurs i söndagsskolan, ytterligare önska fortsätta
sina studier, är tillfälle dertill beredt i aftonskolan, hvilken
åter kan betraktas såsom en förberedelse till tekniska realsko-
lan. Såväl söndags- som aftonskolorna stå under närmaste
tillsyn af en utaf invånarne i hvarje stad utsedd direktion.
De underhållas af städernas borgerskap med något bidrag af
statsmedel samt få begagna sig af de allmänna skolornas lo-
kaler. Om elevantalet i söndagsskolorna se tab. 29.

i frihands- och klotsteckriing . 59. 45.
„

ornaments-ritning
„

figur- och landskapsteckning
„ konstruktionsritning ....
„

skönskrifning och textning .

„
yrkes- och ornamentsmålning

5.
4.

31.
8.

10.

11.
27.
8.

„
modellering 8. 7.

„ aritmetik 39. 38.
„ geometrisk formlära ....
„

bokföring
18.
28.

21.
11.



101

1. Navigationsskolorna.
o

De första navigationsskolorna i Abo, Helsingfors och Wasa
inrättades på grund af kejserliga kungörelsen af den 3 April
1812. Sedermera ha dylika

o
läroanstalter tillkommit i Uleå-

borg (1863), i Mariehamn på Åland (k. kung. 6 November 1867)
och i Wiborg (k. kung. 6 Augusti 1868). För undervisningen
i alla dessa skolor gäller reglementet af d. 21 Januari 1863.

Uppsigten öfver hvarje särskild navigationsskola tillkom-
mer en å orten befintlig direktion, bestående af guvernören i
länet såsom ordförande samt fyra ledamöter, nemligen en gym-
nasii- eller skollärare, som inkallas af guvernören, en magi-
stratsperson, utnämnd af stadens magistrat, samt en skepps-
redare och en kofferdikapten, hvilka genom val, som. inför
magistraten anställes, utses af stadens skeppsredare och kof-
ferdikaptener. Ordförande i direktionen för Mariehamns na-
vigationsskola är stadens ordningsman.

Navigationsskolorna hållas öppna från d. 15 Oktober till
20 December och från den 16 Januari till början af Maj.
Läroämnena äro: matbematik, globlära och astronomi, naviga-
tionens terrestra del, segel- och tackelritning, kustgeografi,
brefskrifning, bokföring och dokumenters uppsättande, engel-
ska språket samt lagar och författningar rörande navigatio-
nen. De fullständiga navigationsskolorna innefatta tre afdel-
ningar: 1 Östersjö-skeppare afdelningen, 2 styrmans afdelnin-
gen och 3 sjökaptens afdelningen. Navigationsskolan i Wi-
borg är inskränkt till de begge förstnämnde afdelningarna,
och den i Mariehamn meddelar icke vidsträcktare undervisning,
än som erfordras för rättighet att föra befäl på handelsfartyg,
som segla inom Östersjön och Nordsjön. Lärarenas antal va-
rierar allt eftersom ett eller flere undervisningsämnen före-
dragas af samma person. Lärarne i navigation, vanligen til-
lika skolans föreståndare, böra ha undergått det för sjökap-
tener stadgade förhör med vitsord af berömliga insigter samt
derjemte i minst fyra år haft öfverbefäl å handelsfartyg, som
verkställt resor utom Nordsjön. Undervisningsspråket är i
navigationsskolorna i Uleåborg och Wiborg finska samt i de
öfriga städerna svenska.
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Staten för navigationsskolan i Helsingfors utgör 10,120
mark, deraf 7,220 utgå af finska statsmedel och 2,900 ur
räntan af ett till skolan doneradt kapital. Föreståndaren åt-
njuter i aflöning 4,000 mark och andra läraren 2,000 mark;
arvodet för läraren i geografi är 600 mk, för läraren i sjö-
lag 600 mk, läraren i engelska 400 mk och läraren i skepps-
byggeri 400 mk. Till navigationsskolan i Wiborg bidrager
statsverket med 3,000 mark årligen; återstoden eller 2,000
mark erlägger Wiborgs stad, som dessutom består åt skolan
fri lokal. Föreståndarens lön derstädes är 3,600 mark och
andre lärarens 800 mark. I Mariehamn är föreståndarens aflö-
ning 1,800 mark.

4. Verk lydande under Kammar-
Expeditionen.

Allmänna Revisionsrätten och Revisionskontoret.
(Helsingfors.)

För slutlig granskning och kontroll af alla allmänna rä-
kenskaper, som till senaten inkomma, finnes ett särskildt em-
betsverk inrättadt, bestående af två afdelningar: revisionsrät-
ten och revisionskontoret (k. reglementet d. 16 Dec. 1824).

Allmänna revisionsrätten, hvilken tillkommer att profva och
afgifva utslag i de anmärkningsmål, som revisionskontoret, ef-
ter verkställd granskning, finner sig föranlåtet att göra emot
kronans redovisare och uppbördsmän, utgöres af en ofverkom-
missarie, såsom ordförande,, och två assessorer såsom leda-
möter. Öfverkommissarien utnämnes på senatens anmälan di-
rekte af kejsaren. Assessorerna utnämnas likaledes af kejsa-
ren, men först efter det tjensterna vederbörligen blifvit kun-
gjorda att ansökas samt förslag af senaten blifvit upprättadt.
Revisionsrätten -är icke domför med mindre än att tre i den-
samma sitta; hvarföre, vid uppkommet förfall för ordföran-
den eller någon af assessorerna, rätten är berättigad att ad-
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jungera sekreteraren sig till biträde. Öfver revisionsrättens
utslag i anmärkningsmål får ändring sökas genom besvär, som
inlemnas till senatens ekonomie-departement.

Vid revisionsrätten tjenstgöra en sekreterare, som efter
af revisionsrätten kungjord ansökningstid och upprättadt för-
slag, utnämnes af senaten, samt en kanslist och två kopi-
ster, hvilka tillsättas af revisionsrätten.

Revisionskontoret, som står under öfverkommissariens inse-
ende, utgöres af en revisionskommissarie, hvilken är konto-
rets närmaste förman, samt tre förste- och sex andre revi-
sorer. Revisionskommissarien tillsättes på lika sätt, som as-
sessorerna i revisionsrätten, samt förste och andre revisorerne
lika som sekreteraren. Revisionskommissarien fördelar de till
kontoret inkomna räkenskaperna emellan revisorerna, hvilka
äro skyldiga att dera anteckna tiden, då de emottagit dem
samt då de efter slutad granskning återställt dem, äfvensom
huruvida anmärkning blifvit gjord eller icke. Af de medel,
som i följd af fastställda anmärkningar inflyta i kronans kas-
sor, åtnjuter anmärkningsförfattaren 20 procent och revisions-
kommissarien 5 procent. Om två år förlidit, efter det räken-
skaperna inlem näts till kontoret, utan att någon anmärkning
blifvit anmäld, upphör hvarje ansvar för dem, som afgifvit
räkenskaperna, och revisionskommissarien och revisorn äro en-
samme skyldige att ersätta, hvad kronan genom efterlåtenhet
vid revisionen möjligen förlorat.

Löneförmånerna utgöra för öfverkommissarien 8,000 mk,
hvardera assessoren 4,800 mk, sekreteraren 3,000 mk, kan-
slisten 1,500 mk, hvardera kopisten 1,100 mk, revisionskom-
missarien 3,800 mk, förste revisorerne, enhvar 2,600 mk och
andre revisorerne, enhvar 1,800 mk.

Revisionsrättens och revisionskontorets lokal är i senats-
huset vestra flygeln, fjerde våningen, och är öppen kl. 10—
1 på dagen.

Öfverkommissarier vid Allmänna revisionsrätten:
Israel Wallin, 1825, f 1839.
Karl Johan Helsingius, 1839—1842, f 1856.
Johan Gabriel Martin, 1842—1852, f 1855.
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Jakob Meinander, 1852—1861, f 1866.
Anders Johan Chydenius, 1861, f 1865.
Karl Edvard Stjernvall, t. f. 1866—1869.
Reinhold Cygnceus, 1869.

5. Verk och stater hörande till Militie-
Expeditionen.

a. Einska Kadetkorpsen,
(Fredrikshamn.)

Man kan med skäl räkna den finska kadetskolans begyn-
nelse ifrån den privata militärundervisnings-anstalt, som den
ryktbare chefen för savolakska brigaden, öfverste Georg Mag-
nus Sprengtporten grundlagt på egen bekostnadå Brahelinna
boställe i Kristina socken. Sedan Sprengtporten d. 20 Mars
1779 inlemnat till konungen förslag om inrättningens ombil-
dande till en af staten underhållen offentlig krigsskola samt
förslaget d. 23 Juli s. å. blifvit godkändt, flyttades anstalten
till Haapaniemi kronohemman i Rantasalmi socken, der sko-
lan år 1780 kom i verksamhet. Efter Sprengtportens afgång
uppdrogs öfverinseendet öfver krigsskolan åt general en chef
kommenderande trupperna i Finland, hvilken minst engång om
året var skyldig att inspektera anstalten. Sålunda fortfor
krigsskolan, endast med afbrott under 1788—1790 årens krig,
att vara i verksamhet ända till d. 8 Februari 1808, då ry-
ska arméens infall i landet upplöste densamma. Kort efter
Finlands förening med Ryssland återupprättades likväl krigs-
skolan (den 24 Mars 1812) under benämning af Topografi-
ska korpsen på Haapaniemi samt med bestämmelse att bilda
skickliga topografer för att rekognoskera landet. Detta in-
skränkta ändamål hade inrättningen i fyra år, eller till d. 3
April 1816, då en ny utvidgad stat beviljades densamma och
kadeterna förunnades rättighet att efter undergången examen
inträda i de flesta militärkorpser. Sedan en A^ådeld, natten
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emot den 27 September 1818, lagt korpsens byggnader på
Haapaniemi i aska, blef läroanstalten genom en nådig förord-
ning af 16 Juni 1819 förflyttad till Fredrikshamns stad un-
der förändrad benämning af Finska kadet-korpsen. Här
började den sin verksamhet den 5 Mars 1821. Vid korpsen
inrättades derjemte såsom förberedande läroanstalt en elemen-
tarskola (11 Mars 1822), hvilken några år senare genom kejs.
förordningen af d. 26 Januari 1831 införlifvades med kadet-
korpsen till ett helt och bildade de lägre klasserna i densamma.
För kadetkorpsen ha sedermera under tidernas lopp utfärdats
åtskilliga reglementen. Senast har inrättningen omorganise-
rats genom kejs. kungörelsen af d. 6 Maj 1863 samt regle-
mentet af d. 22 Mars 1865.

Finska kadetkorpsens ändamål är numera såväl infödde
finske ynglingars allmänna vetenskapliga bildning, som isyn-
nerhet deras uppfostran och bildning till officerare för mili-
tärtjenst af alla slag. Undervisningen är med hänsyn dertill
fördelad på två kurser: en allmän kurs i tre klasser och en
härpå följande special kurs likaledes i tre klasser. Först i
den sistnämnda föredragas de egentliga militära vetenskaperna.
Undervisningsspråket är svenska, utom i ett par ämnen å
specialklasserna, der ryskan i dess ställe användes.

Kadeternas antal i inrättningen på engång får ej öfver-
stiga 120. Till kadeter antagas minderårige finska infödin-
gar, som tillika äro finske undersåtare, af alla stånd och sam-
hällsklasser utan afseende å fadrens stånd. Företrädet till in-
tagning i korpsen bestämmes endast af den sökandes kunska-
per och uppförande, och de prerogativer, som i reglementet
af d. 8 Maj 1850 tillerkändes söner af adeln samt af vissa
tjenstemän, äro numera upphäfda. Hvarje kadet i de allmänna
eller förberedande klasserna betalar för underhåll, beklädnad,
undervisning, läroböcker m. m., hvilket allt tillhandahålles
honom af inrättningen, en årsafgift af 560 mark. Dock har
Hans Kejserliga Majestät ""såsom ett vedermäle af sin nådiga
bevågenhet för Storfurstendömet Finland*1 anbefallt att 40 af
dessa elever, som inträdt i korpsen i verklig afsigt att förbe-
reda sig till militärståndet, skola underhållas på ryska kro-
nans bekostnad af de för militärundervisnings-anstalterna an-
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slagna .medel. I de tre specialklasserna åter äro samtlige ka-
deter befriade från årsafgifter.

Kadetkorpsen lyder i afseende å undervisning, disciplin
och allmän ordning, under öfverstyrelsen för militär-undervis-
ningsanstalterna i kejsaredömet samt rättar sig efter de stad-
ganden, som i detta hänseende äro för sagde anstalter gäl-
lande, så framt de ej strida mot de förhållanden, hvari korp-
sen står till Finlands styrelse; men beträffande korpsens stat,
så vidt den utgår från finska statsmedel, och dess ekonomie
gäller hvad för finska statsverkets förvaltning är föreskrifvet.
Närmaste inseendet öfver korpsen utöfvas af en direktor, som
medelst dagorder utnämnes af kejsaren. Direktorn har sig
till biträde en kompanichef för fronttjensten och en klass-
inspektor för undervisningen, hvilka tillsättas den förstnämnde
af öfverstyrelsen för militärundervisnings-anstalterna i Ryss-
land och den senare af kejsaren på sagde öfverstyrelses för-
slag. Under kompanichefen stå kompaniofficerarne, hvilka ut-
göras af en kapten, två stabskaptener, två löjtnanter och
en adjutant. Den egentliga informationsstaten, som står un-
der klassinspektorns närmaste inseende, utgöres af 16 lärare,
deribland läraren i religion, hvilken tillika är korpsens pa-
stor. Vid korpsen finnas dessutom anställde en stabsläkare,
en polismästare och en kansliföreståndare. Sökande till lä-
rare tjenster, hvartill de äro berättigade, som genomgått filo-
sofie eller pedagogie kandidatexamen och deri erhållit högre
vitsord i det ämne, hvari undervisning bör meddelas, skola
vid korpsen aflägga praktiskt prof inför en komité, bestående
af direktor, klassinspektor, läroinspektor samt en eller flere
af korpsens lärare. Efter godkändt prof förordnas de af direk-
torn att på ett års tid förestå tjensten. Om de under denna tid
med framgång handhaft sin befattning, anmälas de hos senaten
för Finland till erhållande af fullmakt. Officerarne utses lika-
ledes af direktorn, efter föregången hemställan till öfversty-
relsen för militärundervisnings-anstalterna. Stabsläkaretjensten
ansökes hos direktor, som öfverlemnar de inkomna ansöknin-
garna jemte eget utlåtande till generaldirektören för medici-
nalverket.

Läseåret vid kadetkorpsen är afdeladt i två terminer, höst-



107

termin från den 13 Augusti till den 20 December och vår-
termin från d. 13 Januari till den 13 Juni. Under sommar-
ferierna sysselsättas kadeterna på 2:dra och 3:dje specialklas-
sen med topografiska mätningar under dertill utsedde lärares
ledning.

Löneförmåner. Samtlige vid korpsen tjenstgörande of-
ficerare, lärare och tjenstemän åtnjuta, utom de å stat upp-
tagne löner och taffelpengar &c, fria husrum samt ved och
ljus. Oberäknadt sagde förmåner utgöra lön- och taffelpen-
ningarne för direktorn 12,000 mark. De öfriga officerarnes
och lärarnes löner bero af den tid, de vid korpsen tjenstgjort,
på så sätt att den ursprungliga lönen efter de första fem å-
rens tjenst förhöjes med en bestämd procent, samt efter ytter-
ligare fem års tjenst igen med en lika summa. Kompaniche-
fens löne-inkomster äro sålunda vid tillträdet af befattningen
3,535 mark samt efter 10 års tjenst 5,855 mark, kaptenens
på lika sätt från 2,284 till 4,204 mk, stabskaptenernas ä 1,964
—3,564, löjtnanternas å 1,844—3,324, polismästarens 2,720
—4,640, klassinspektorns 5,600—7,600, pastorns2,6oo—3,Boo,
l:sta lärarens i krigsvetenskaperna 3,200—4,800, 2:dra lära-
rens i d:o 1,600—3,200, lärarens i svenska, finska m. m. 2,400
—3,600, hvardera lärarens i ryska 2,400—4,000, l.sta lärarens
i franska 2,400—3,600, 2:dra lärarens i d:o 2,000—3,200,
lärarens i politiska vetenskaperna 2,400—3,600, lärarens i
högre matematik 3,200—4,800, lärarens i lägre matematik
2,400 —4,000, lärarens i naturvetenskaperna 2,400 —3,600,
lärarens i artilleri 2,400—4,000, och stabsläkarens 2,400—

3,600 mark. För lärarne i tyska språket, sång, gymnastik
och danskonst äro arvodena oföränderliga, och utgå med re-
spektive 2,200, 400, 1,400 och 1,200 mark.

Samtliga kostnaderna för kadetkorpsen upptogos i 1870
års statsförslag till 228,444 mark 76 penni. I denna summa
inberäknades 25,000 mark, utgörande kejserliga kabinettets bi-
drag till korpsens underhåll.

Chefer och (efter 1831) direktorer för kadetkorpsen:
a) i Haapaniemi:

Otto Karl von Fieandt, öfverstelöjtnant 1812—1819, f 1825.
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b) i Fredrikshamn:
Petter Georg Thesleff, generalmajor, 1819—1834, f 1844.
Eberhard Dittmars, generalmajor, 1835, f 1843.
Friherre Johan Reinhold Munck, generallöjtnant, 1843—1855,

sedermera vicekansler för universitetet.
Otto von Blom, generallöjtnant, 1855—1858, sedan guver-

nör i Wasa län.
Karl Mauritz Martinau, generallöjtnant, 1858, f 1863.
Edvard af Forselles, generallöjtnant 1863—1871, se senatorer.
Frithiof Neovius, öfverste, t. f. 1871.

h. Finska militären.
Finlands militär-organisation grundar sig fortfarande på

det under Karl Xl:s regering införda indelningsverket. Eu-
ligt detsamma blefvo landets invånare för evärdeliga tider be-
friade från soldatutskrifning emot skyldighet att sjelfve såväl
i krig som i fred hålla en bestämd styrka under vapen. Den
sålunda bildade hären utgjordes af infanteri och kavalleri.
Det förra eller det indelta infanteriet uppehölls genom ro-
teringen eller rotehållen. Ett landskap indelades i ett be-
stämdt antal rötor, hvilka sistnämnda utgjordes af två eller
flere hemman, allt efter dessas storlek. Hvarje sådan rota
var skyldig att genom legning anskaffa och underhålla en
soldat, hvilken derjemte af rötan erhöll till bostad ett torp
samt något odlingsmark. För officerares och underbefälets
räkning anslogos engång för alla bestämda jordlägenheter till
boställen. Förutom inkomsterna af dessa boställen åtnjöto de
derjemte i aflöning kronoräntorna från en mängd sedan äldre
tider under militiestaten lagda hemman, hvilka räntor af of-
ficerarne omedelbart hos kronofogdarne fingo lyftas. Någon
direkt lön af kronan hade de icke. Ifrån roteringen undan-
togos genast i början ett antal af de bästa krono- och skat-
tehemman, hvilka i dess ställe åhvälfdes skyldigheten att upp-
sätta det indelta kavalleriet. Ett dylikt hemman kallades
rusthåll och måste ensamt emot befrielse från skatt till kro-
nan anskaffa och underhålla en fullt beväpnad ryttare och
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häst. Då detta åliggande emellertid blef alltför betungande
anslogos rusthållen till hjelp räntorna från vissa så kallade
augmentshemman. I de orter som lågo vid hafskusterna blef
roteindelningen äfven genomförd, men på så sätt, att hvarje
rota här, i stället för en infanterist, uppsatte en båtsman el-
ler matros för krigsflottans behof. I båtsmanshållet deltogo
äfven städerna.

Under de sista tiderna af Finlands förening med Sverige
utgjordes landets, inom dåvarande förminskade område, indelta
infanteri och kavalleri af 962 officerare och underofficerare,
152 musikanter och 9,202 gemene, hvartill ytterligare kommo
4,452 man vargering *). De indelta båtsmännen utgjorde un-
gefär 900 man.

Förutom indelta arméen underhöll Finland samtidigt värf-
vade trupper, hvilka bestodo af ett artilleri och tre fotrege-
menten, samt af arméens flottas manskap, eller tillsammans med
befälet af något öfver 4,500 man. Hela den finska indelta
och värfvade arméen steg således inalles till 20,000 man.

Sedan Finland blifvit förenadt med Ryssland förklarade
kejsar Alexander I i sin till landets ständer i Borgå aflåtna
proposition angående beväringsfrågan, att Finland skulle bibe-
hållas vid en på hufvudsakligast samma grunder som förut in-
rättad nationalmilis, såsom den fastaste förmur för landets
säkerket och den minst betungande för dess invånare; men
att likväl den dåvarande indelta militären tillsvidare skulle
vara upplöst. I ersättning för de omkostnader, som blifvit
använde på soldaternas underhållande, blefvo rusthållen och rö-
torna å nyssnämnde landtdag ålagde att till kronan utgöra en
bestämd, årlig vakans afgift, hvilken, tillika med räntorna
från de till den förra indelta militärens befäl anslagne hem-
manen, äfvensom boställsarrenden, utgör den vigtigaste inkomst-

*) Vargeringen uppstod sålunda att rotehållarne, för att undvika
de förhöjda legorna under krigstider, öfverenskommo redan under
fredstid med någon karl, att denne emot vissa betingade förmåner
skulle, i händelse af krig och rotesoldatens död fylla dennes plats.
Detta så kallade vargeringsmanskap begynte man efterhand öfva i
exercis, och snart förvandlades det till en stående trupp, sålunda att
två rötor tillsammans skulle underhålla en vargeringsman.
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posten i den härigenom uppkomna militiefonden, hvars rä-
kenskaper städse hållits särskilte och ej förblandats med de
allmänna statsfonderna.

Utan inhemsk militär var Finland dock icke länge. Den
10 September 1812 utfärdade kejsar Alexander I en prokla-
mation angående upprättandet af en värfvad finsk nationalmi-
lis. Till följd häraf uppsattes genast tre jägare regemen-
ten, af hvilka sedermera år 1827 formerades sex skarpskytte
bataljoner. Kort härpå, eller den 21 Maj 1830, blefvo dessa
bataljoner indragna. Detsamma skedde äfven med den senare
(1845) upprättade värfvade grenadier skarpskytte-bataljonen
i Åbo, äfvensom med den år 1854 bildade indelta arméen,
hvilken sistnämnda dock endast utgjordes af nio skarpskytte-
bataljoner. Under det senaste orientaliska kriget uppgick
finska arméen till 6,057 man indelta och 4,654 man värfvade
eller inalles till 10,711 man. Numera, sedan äfven de in-
delta bataljonerna blifvit på obestämd tid upplösta, (kejs.
förordn. af 25 Oktober 1867) består den finska militären endast
af finska gardet och finska kader-ekipaget, hvardera med sta-
tion i Helsingfors.

Kommenderande en chef den finska militären är landets
generalguvernör. Närmaste uppsigten öfver den var anför-
trodd åt en generalmajor, såsom inspektör; men denna tjenst
är numera genom kejs. förordningen af 23 Juli 1868 indra-
gen. Samma dag indrogs Mven det finska krigskommissa-
riatet, och dess genom- indelta arméens upplösning betydligt
förminskade göromål öfverlemnades åt guvernörsembetet i Ny-
lands län, hvars stat förökades med två nya tjenster.

Finska gardet. Af de i det föregående omnämnda jägare-
regementen, som år 1812 uppsattes, förlades tvenne kompanier
under namn af finska undervisnings-bataljon till ständig
tjenstgöring i Helsingfors. Kejsar Nikolai I upphöjde (d. 6
September 1829) denna bataljon till garde under benämning
af Lifgardes finska skarpskytte-bataljon Genom dagor-
der af d. 1 September sistlidet år (1871) är detta namn nu
ombydt till Lifgardes tredje skarpskytte finska bataljon.
Enligt den för bataljonen fastställda staten af d. 12 Juli 1865
ntgöres befälet af en bataljonskommendör, som är öfverste
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eller generalmajor, en yngre stabsofficer (öfverstelöjtnant eller
öfverste), 3 kaptener, 3 stabskaptener, 7 löjtnanter, 7 un-
derlöjtnanter och 8 fänrikar. Underbefäl, spel och man-
skap vid fronten utgöra i fredstid 679, och under krig 863
man. Med gardet är dessutom förenadt ett reserv-kompani,
hvars krigsnumerär är 203 man. Vid bataljonen anställde
civila tjenstemän äro: en auditör, två läkare, en pastor och
en kapellmästare. Till dessa tal få ytterligare läggas 66
obevärade, deribland skrifvare, fältskärer, barberare, vapen-
smeder, trossoldater m, m.

Finska gardesbataljonen är förlagd i Helsingfors, hvar-
est för densammas räkning finnas uppförda storartade kasern-
byggnader. Kostnaderna för bataljonens underhåll m. m. upp-
togos i 1870 års statsförslag till 397,637 mark. Lön och
taffelpengarne äro för kommendören 6,840 mk, yngre stabs-
officeraren 4,000 mk, kaptenerne å 1,920 mk, stabskaptenerne
å 1,600, löjtnanterne å 1,480 mk, underlöjtnanterne ä 1,360
mk, fänrikarne a 1,280 mk, auditören 1,560 mk, äldre läka-
ren 3,600 mk, pastorn 2,200 mk, och kapellmästaren 1,944 mk.
Då samtlige officerare och civile tjenstemän vid bataljonen dess-
utom åtnjuta fria boningsrum, ved samt arvoden för aflöning
af betjening m. m. stiga deras verkliga löneinkomster icke
så obetydligt öfver nu anförda summor.

Finska kader-ekipaget. Då kejsar Nikolai Iår 1830 upp-
löste de dessförinnan existerande sex finska skarpskyttebatal-
jonerna, anbefallde han i dess ställe inrättandet af en värfvad
finsk marin korps, som erhöll namn af första finska sjö-eki-
paget och för hvars räkning kaserner på finska statsverkets
bekostnad uppfördes å Skatudden i Helsingfors stad. Eki-
pagets styrka utgjorde något öfver 1,000 man. Under ori-
entaliska kriget uppsattes likaledes genom värfning (1853)
andra finska sjö-ekipaget, som dock genast efter fredsslutet
åter blef upplöst. Beträffande det första finska sjö-ekipaget,
så reducerades först (i November 1856) dess styrka till 400
och sedermera (genom kejs. förordn. af 4 April 1861) till en-
dast 100 man med 4 officerare. Dess benämning är numera
Finska kader-ekipaget. Flotiljen utgöres endast af tvenne
propellkanonbåtar och ett ångfartyg. Underhållskostnaderna
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för finska sjöekipagets kader angifvas i 1870 års statsförslag
till 82,263 mark 81 penni. Lön och taffelpengar utgöra för
kommendören 5,400 mark, tre löjtnanter, enhvar 1,600 mk,
kommissarien 1,560 mk, och auditören 800 mk. Samma an-
märkning, som anfördes angående löneinkomsterna vid gardet,
är för öfrigt äfven här gällande.

Inspektörer och divisionschefer för finska arméen:
August Fredrik Palmfelt, 1812, f 1814.
Heribert Konrad Reuterskjöld, t. f. 1814, f 1821.
Gustaf Ehrnrooth, 1821—1826, f 1848.
(xrefve Alexander Steven-Steinheil, 1826—1831, f 1841.
Friherre Anders Edvard Ramsay, 1844—1855.
Friherre Casimir von Kothen, 1855—1859.
Grefve Adolf Aminoff, 1859—1863.
Friherre Ernst von Willebrand, 1863—1868.

Finska gardet:
Chef. H. K. H. Storfursten thronföljaren ALEXANDER ALE-

XANDROWITSCH, 1845.
Bataljonskommendörer:

Friherre Anders Edvard Ramsay, 1829—1843.
Alexander von Wendt, 1843—1851.
Friherre Gustaf von Kothen, 1851—1856, f 1861
Friherre Ernst von Willebrand, 1856—1861.
Robert Gustaf Ehrnrooth, 1861—1866.
Sebastian von Etter, 1866.

l.sta Finska Sjöekipaget, sedermera Kader-ekipaget.
Chef. H. K. H. Storfursten ALEXEJ ALEXANDROWITSCH,

1856.
Kommendörer:

Wasilii Rumänzoff, 1831—1835.
Marquis Alexander de Traversay, 1835—1843.
Fredrik Nordmann, 1843—1855.
Anton Scheele, 1855—1863.
Leopold Toppelius, 1863.
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6. Verk och stater hörande till
Ecklesiastik - Expeditionen.

a. Kejserliga Alexanders Universitetet.
(Helsingfors.)

Finlands enda universitet grundlades af drottning Kri-
stina genom kungliga brefvet af Nyköping den 26 Mars 1640
samt blef till sin bestämmelse högtidligen invigdt i Åbo den
15 derpå följande Juli. För dess stiftelse står landet i skuld
till dåvarande generalguvernören, grefve Pehr Brahe. I Åbo
hade universitetet sitt säte under närmare tvåhundra års tid,
afbruten endast genom krigen 1713—1722 och 1742—1743.
Under nästan hela denna tid hade det ingen bättre lokal, än
det gamla skol- och gymnasii - huset, i hvars tvenne oeldade
salar de offentliga föreläsningarne höllos. Först år 1802 la-
des grunden till ett nytt akademihus, hvilket d. 30 Oktober
1817 invegs, men icke i fullt tio år fick tjena sin bestämmelse,
innan det hemsöktes af den brand, som d. 4 och 5 September
1827 lade Åbo stad i aska. Universitetet förflyttades nu ge-
nom kejserliga manifestet af d. 21 Oktober samma år till
Finlands nya hufvudgtad Helsingfors, för att sålunda komma
i närmare samband med landets styrelse och högre auktori-
teter. Till åminnelse af Finlands välgörare Alexander I
skulle det härefter bära namn af Alexanders Universitetet
i Finland. I Helsingfors börjades de akademiska föreläsnin-
garne d. 6 Oktober 1828 uti det kronan tillhöriga såkallade
inspektörshuset. Det nya universitetshuset, som samtidigt grund-
lades, blef några år härefter färdigt och invegs den 19 Juni
1832. Kostnaderna för dess uppbyggande, som stego till
429,348 rubel 21 kopek banko assignationer, bestredos dels
af ersättningsmedlen för universitetets byggnader i Åbo, som
af statsverket inlöstes, dels af ett af kronan beviljadt ränte-
fritt lån. Redan tidigare hade universitetets nybyggnadsfond
fått uppbära inkomsterna från lediga pastorater i landet. Denna
rättighet utsträcktes nu att gälla i ytterligare 30 år, hvarjemte
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samma fond likaledes fick uppbära i 40 års tid tullafgifter
för plankor, bräder, ved, beck och tjära, som från landet ut-
skeppades *). Genom dessa rikliga inkomster har universitetet
varit i stånd att för de med detsamma förenade inrättningars
behof uppföra en mängd praktfulla och storartade byggnader
och anläggningar, såsom bibliotekshuset, anatomiska theatern,
astronomiska och magnetiska observatorierna, botaniska träd-
gården samt senast det nya kemiska laboratorium.

De konstitutioner, som för universitetet utfärdades år
1655, fortforo att vara gällande i mer än 170 års tid, eller
ända till år 1828. Sistnämnde år den 10 December utkommo
nya och förändrade statuter, hvilka icke fullt 24 år derefter
efterträddes af statuterna af d. 1 Oktober 1852. Äfven dessa
sistnämnde statuter äro numera genom en mängd senare ut-
komna förordningar, hvaribland endast må nämnas de af d. 8
Juni och 25 Oktober 1858, 1 Oktober 1863, 11 Maj 1.868,
30 Januari och 30 Maj 1871 m. fl., i många väsendtliga punk-
ter förändrade. Förslag till ytterligare omorganisation af uni-
versitetet torde som bäst utarbetas.

Öfverstyrelsen öfver universitetet handhafves af kansler,
som utnämnes af kejsaren. De af konsistorium hemställda ären-
den, som bero af högsta maktens åtgörande, egerkansler att inför
kejsaren föredraga; sådane hemställda ärenden åter, som angå
universitetets inre författning och icke stå i strid med gällande
stadganden, kunna af kansler sjelf afgöras. Öfver kanslers
utslag i mål, som i besvärsväg till honom inkommit, är icke
tillåtet att klaga. Då kansler ej vistas å den ort, der uni-
versitetet är förlagdt, utnämner kejsaren en vice kansler, som
ikanslers frånvaro är universitetets högste styresman på stället.
Under dennes inseende handhafva rektor och konsistorium vår-
den om och förvaltningen af universitetet. Rektor utnämnes på
tre års tid af kansler, efter af samtlige ordinarie professorer
anstäldt val och upprättadt förslag. Valbar till rektor är
hvarje ordinarie professor, som sin befattning minst i två år

*) Ett Kejs. bref af d. 19 Mars 1862 beviljade sedermera univer-
sitetet tio års förlängning på rättigheten att uppbära tull för utgå-
ende skogsprodukter, tillföljd hvaraf sagde förmån först upphör med
utgången af år 1878.
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innehaft. Konsistorium utgöres af rektor, såsom ordförande
och tolf ordinarie professorer såsom ledamöter, nemligen två
.från en hvar af theologiska, juridiska och medicinska fakulte-
terna samt tre från hvardera af filosofiska fakultetens begge
sektioner, den historisk-filologiska och den fysisk-matematiska.
Professorernes rätt till inträde i konsistorium bestämmes af
•deras tjensteålder inom fakulteten. Konsistorium har det all-
männa inseendet öfver universitetets egendom, äfvensom för-
valtningen af dess ekonomiska angelägenheter. Konsistorium
tillkommer dessutom domsrätt i mål och ärenden, som angå
fel och försummelser i tjensten af universitetets lärare och
tjenstemän, eller tvister emellan dessa om löneförmåner m. m.
I val af rektor äfvensom i alla rent vetenskapliga frågor, så-
•som förslags upprättande till lediga läraretjenster, bortgifvande
af litterära understöd o. s. v., böra universitetets samtliga ordi-
narie professorer deltaga. Ibland konsistorii ledamöter ut-
ses genom val med slutna sedlar trenne att för tre år i sen-
der med rektor och prorektor bilda ekonomie divisionen,
hvilken handhar vården om universitetets byggnader och fon-
der, beviljar lån ur dess kassor, ombesörjer fördelningen af
löner, pensioner m. m.

Universitetet är med hänsyn till de vetenskaper, som der
föredragas, indeladt i fyra fakulteter: Den Theologiska med
fyra ordinarie professioner, den Juridiska med fyra ordinarie
och en extraordinarie profession, den Medicinska med 6 or-
dinarie och en extraordinarie profession samt en anatomie pro-
aektors tjenst, och den Filosofiska med 17 ordinarie och 4
extraordinarie professioner, af hvilka 10 ordinarie och 3 extra-
ordinarie hänföras till den historisk-filologiska sektionen,
och de återstående 7 ordinarie- och 1 extraordinarie profes-
sion till den fysisk-mathematiska sektionen. Hvarje fakul-
tet utgör en vetenskaplig akademisk myndighet för sig och
ar berättigad att utdela lärda grader. Fakulteten eger att
granska och afgifva utlåtande öfver de lärdomsprof, som sö-
kande till läraretjenster inom densamma aflägga. Ordförande
i fakulteten kallas dekanus och utses af kansler på vice kan-
slers förslag ibland fakultetens ordinarie professorer för en tid
af tre år. Rektor, såsom ordförande, och dekanerna, såsom
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ledamöter, utgöra disciplins kommissionen, som dömer öf-
ver förseelser och förbrytelser, begångna af studenter.

Kompetente sökande till professorstjenster äro de som
vunnit licentiat- eller doktorsgrad i den fakultet, hvari tjen-
sten sökes, samt derefter aflagt ett af samma fakultet godkändt
akademiskt disputations specimen. Af de sökande sätter kon-
sistorium tre på förslag till den lediga tjensten, och ibland
dessa utnämner kejsaren en. Öfrige lärare vid universitetet
äro: extra ordinarie professorer, som på kanslers förslag
utnämnas af kejsaren; docenter, hvilka till obestämdt antal
antagas af kansler på konsistorii anmälan sedan de aflagt här-
före godkända lärdoms prof; lektorer, eller språklärare, ana-
tomie prosektorn och exercitiemästarne, hvilka, efter af
konsistorium upprättadt förslag, förses med fullmakt af kan-
sler. Hvarje ordinarie professor är skyldig att hålla offent-
liga föreläsningar minst fyra timmar i veckan, samt dessutom
en timme i veckan anställa repetitionsförhör med sina kolle-
gianter. Extra ordinarie professorer, docenter, som åtnjuta
arvoden, lektorer och exercitiemästare böra föreläsa eller gif-
va undervisning två timmar i veckan.

Vid universitetet finnas följande inrättningar och samlingar:
Allmänna biblioteket (Unionsgatan 36) med omkring

120,000 band. Vid detsammatjenstgöra bibliotekarien, som
utnämnes på lika sätt och efter likadana lärdoms prof som
professorerne, vice bibliotekarien, som likaledes bör vara li-
centiat och utnämnes af kansler, samt 3 ordinarie- och ett
efter hehof antaget antal extraordinarie amanuenser, hvilka
utnämnas af konsistorium.

Ryska biblioteket, i universitetshuset, utgörande vidpass
20,000 band rysk och polsk litteratur. Vården om detsamma
handhafves af professorn i ryska språket, som dervid biträ-
des af en amanuens.

Anatomiska theatern och samlingen af anatomiska
preparater (Fabiansgatan 35), står under anatomie professorns
uppsigt.

Astronomiska observatorium beläget på Ulrikasborgs-
berget vid södra ändan af Unionsgatan. Vid detsamma tjenst-
gör professorn i astronomi, biträdd af en amanuens.
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Fysiska instrument kabinettet, stående under profes-
sorns i fysik uppsigt.

Magnetiska observatorium, Berggatan 24. Står under
vården af en särskildt aflönad föreståndare, som biträdes af
ett antal amanuenser, hvilkas arvoden beräknas efter antalet
tjenstgöringstimmar om dygnet.

Kemiska laboratorium, (Nikolaigatan 3), som förestås
af professorn i kemin, biträdd af en laborator.

Mineralie kabinettet och
Etnografiska eller Historiska museum, begge i samma

byggnad, som föregående, och stående, det förra under mine-
ralogie professorns och det senare under professorns i finsk
och nordisk historie inseende.

Farmaceutiska laboratorium, Fabiansgatan 35, för far-
macie studerandes behof, står under professorns i fysiologisk
kemi och farmakologi tillsyn.

Zoologiska museum, i universitetshuset tredje våningen.
Museum står under professorns i zoologi inseende. Vid det-
samma tjenstgöra dessutom en amanuens, en preparator och
en konservator.

Mynt- och medalje-kabinettet, i universitetshuset.
Musikaliska kapellet, förestås af läraren i musiken.
Ritsalen (Nikolaigatan 3) förestås af läraren i ritkonsten.
Fäktsalen och gymnastik-inrättningen, universitetstom-

ten byggnaden mot Fabiansgatan, förestås af lärarne i fäkt-
ning och gymnastik. Den senare biträdes af två underlärare.

Botaniska trädgården, emellan Kajsaniemi park och
Unionsgatan. I densamma finnas bostäder för professorn i
botaniken, äfvensom för trädgårdsmästaren. De botaniska sam-
lingarne vårdas af professorn i botaniken med biträde af en
amanuens.

Under rektors närmaste inseende står universitets kan-
sliet, hvars tjenstemän utgöras af sekreteraren, ombudsman-
nen, notarien och två amanuenser. De två förstnämnde för-
ses med fullmakt af kansler och de öfrige af konsistorium.
Universitetets ränteri står under prorektors och en annan
dertill utsedd professors uppsigt och förvaltas af kamreraren,
som för renskrifning m. m. har sig till biträde en kammar-
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skrifvare. Kamreraren tillsättes af konsistorium. Han upp-
bär och redovisar för alla universitetets inkomster samt verk-
ställer de utbetalningar, som af rektor utanordnas.

Den studerande ungdomen är med afseende å tillsy-
nen öfver dess sedliga förhållande fördelad i sex afdelningar,
för hvilka den gamla landskapsindelningen, ehuru något modi-
fierad, ligger till grund. Afdelningarne äro: Nyländska, Sa-
volaks-Karelska, Tavastländska, Westfinska, Wiborgska och
Österbottniska. Hvarje afdelning står under närmaste tillsyn af
en professor, såsom inspektor, och en docent eller licentiat,
såsom kurator. Inspektor utnämnes för tre år af kansler,
och kurator utses för lika lång tid af afdelningens medlem-
mar genom val, som af kansler stadfästas. Hvar och en stu-
derande bör vara inskrifven i någon af dessa afdelningar, och
ingen får aflägga studentexamen, innan han anmält i hvilken
afdelning han önskar blifva intagen samt erhållit dennas sam-
tycke dertill. Afdelningarne ega domsrätt i disciplinära mål
öfver sina medlemmar samt utfärda åt de af dem, som afgå
från universitetet, eller annars derom anhålla, betyg öfver upp-
förande och flit. Den allmänna tillsynen öfver student korp-
sen tillkommer rektor, som häri förut biträddes af en student-
inspektör, hvilken tjenst dock (enligt kejs. kungörelsen af 13
Juni 1870) numera är indragen. En särskild polisbetjening
eger universitetet i pedellerne. Genom kejserliga kungörel-
sen af d. 30 Maj 1871 är rättigheten för den studerande^
ungdomen att i egenskap af korps uppträda tillsvidare upp-
häfven. Studentkorpsens gemensamma angelägenheter, såsom
vården om dess hus (studenthuset), bibliotek och kassa, hand-
hafvas af delegerade, som de studerande afdelningsvis ega.
utse för ett år i sender. Studenthuset (Östra Henriksgatan
7), som genom gåfvor och bidrag från hela landet, äfvensom
genom inkomsterna från anställda konserter m. m. blifvit
uppfördt och den 26 November 1870 invigdt, innehåller för-
utom festsal, samt rum för fakulteternas och afdelningarnes
veckomöten, lokal för akademiska läseföreningen och stu-
dentkorpsens bibliotek, detta sistnämnda innefattande omkring-
-15,000 band. Enligt den utkomna katalogen utgjorde un-
der vårtermin 1872 de vid universitetet närvarande stude-



119

rändes antal 621, hvilka på sätt nedanstående tablå utvisar
fördelades på de särskilda afdelningarne och fakulteterna.

Lärarnes antal utgjorde samtidigt 60, deraf 25 ordinarie
professorer, 4 extra ordinarie d:o, 1 anatomieprosektor, 8 dels
ordinarie dels extraordinarie lektorer, 19 docenter och 3 exer-
citiemästare. Åtta ordinarie professioner voro vakanta.

Universitetets inkomster stego år 1870 till 1,162,153
mark 27 penni. Deraf utgjorde statsanslaget 407,890 mark
92 p:ni, intressen 166,241 mk 7 p:ni, andra kontanta inkom-
ster (deribland tullmedel m. m.) 456,336 mk 8 p:ni, tillkomna
fordringar 215 mk 20 p:ni och tillökning i förräntade kapi-
taler 131,470 mark. Behållningen i universitetets fonder var
vid ingången af år 1871 3,249,790 mark 9 p:ni, deraf 3,045,400
mark voro förräntade. Löneförmånerna: Vice kansler åtnju-
ter i taffelpengar och hushyremedel 8,574 mk. Professorernes
och bibliotekariens löner utgå i tionde spannmål och indelt
rubeltal, hvarförutom de äldsta af dem åtnjuta lönetillökning
och arvoden. Deras inkomster, som följaktligen variera till-
följd af medelmarkegångsprisen, kunna för de yngsta angifvas
till 5,000 och för de äldsta till 8,000 mark. Rektor har,
förutom sina professorsinkomster, 4,000 mk i taffelpengar, pro-
rektor 600 samt enhvar af dekanerne och inspektorerne 1,200
mark. Anatomieprosektorn uppbär 3,200 mark, lektorerne
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2,400 ä 2,500, gymnastik- och fäktläraren 2,730 mk, läraren
i teckning 2,140 mk, universitetssekreteraren 4,000 mk, kan-
slerssekreteraren 2,400 mk, vicekanslerssekreteraren 1,600 mk,
kamreraren 5,200 mk, ombudsmannen 1,800 mk, notarien 1,680
mark, vice bibliotekarien 3,200 mk, biblioteksamanuenserne
1,600, 1,400 och 1,200 mk, konsistorii amanuenserne 1,080

och 800 mk o. s. v. Af docenterne åtnjuta tio docent-arvo-
den, som utgå de högre med 3,000, och de lägre med 2,000
mk om året. För de studerandes räkning finnas en mängd
litterära understöd och stipendier, såväl publika, eller af sta-
ten bekostade, som privata eller uppkomna genom donationer
och testamenten af enskilde. Behållningen i stipendiifonderna
utgjorde vid utgången af år 1870 ungefär 540,000 mark och
stipendiernas sammanlagda summa för året 57,000 mark.

Universitetets kanslerer:
Grefve Pehr Brahe, riksdrots m. m., 1646, f 1680.
Grefve Bengt Oxenstjema, riksråd m. m., 1681—1686, f

1702.
Grefve Gustaf Adolf De la Gardie, riksråd m. m., 1687,
f 1695.

Grefve Lars Wallenstedt, kongligt råd m. m., 1695, f 1703.
Grefve Gabriel Falkenberg, kongligt råd m. m., 1704, f 1714.
Grefve Karl Gyllenstjerna, kongligt råd m. m., 1719, f 1723.
Grefve Arvid Bernhard Horn, riksråd m. m., 1723—1735,
f 1742.

Grefve Ernst Johan Creutz, riksråd m. m., 1735—1739,
f 1742.

Friherre Olof Cederström, riksråd m. m., 1739, f 1745.
Grefve Karl Gustaf Tessin, riksråd m. m., 1745—1761,
f 1770.

Grefve Klas Ekeblad, riksråd m. m., 1761—1765.
Grefve Hans Henrik Liewen, riksråd m. m., 1766—1767,
f 1781.

Friherre Karl Hermelin, riksråd m. m. 1767—1769, f 1789.
Grefve Klas Ekeblad, för andra gången, 1769, f 1771.
Grefve Erik Stockenström, riksråd m. m., 1771—1772,
f 1790.

Grefve Ulrik Scheffer, riksråd 1772—1783, f 1799.
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Friherre Karl Sparre, riksråd 1783, f 1791.
Friherre Gustaf Mauritz Armfelt, öfverståthållare m. m.,

1791—1792 (se nedanföre).
Grefve Karl Adam Wachtmeister, en af rikets herrar m. m.,

1793—1808, f 1820.
Mikael Speransky, geheimeråd m. m., 1809—1812, f 1839.
Grefve Gustaf Mauritz Armfelt, general af infanteriet m.

m., 1812, f 1814.
H. K. H. Storfursten NIKOLAIPA WLOWITSCH, seder-

mera H. M. kejsar Nikolai I. 1816—1825, f 1855.
H. K. H. Storfursten, Thronföljaren ALEXANDER NIKO-

LAIEWITSCH, vår nu regerande kejsare 1826—1855.
H. K. H. Storfursten, Thronföljaren NIKOLAI ALEXAN-

DRO WITSCH, 1855, f 1865.
H. K. H. Storfursten och Thronföljaren ALEXANDER ALE-

XANDRO WITSCH, 1865.
Tjenstförrättande och biträdande kanslerer:

Grefve Robert Henrik Rehbinder, 1826, f 1841.
Grefve Alexander Armfelt, 1841.

Vice kanslerer:
(Embetet inrättades d. 9 September 1821, och motsvarade det

fordna„ prokanslers embetet, som var förenadt med biskops värdighe-
ten i Åbo och år 1817 upphäfdes.)
Grefve Johan Fredrik Aminoff, geheimeråd, 1821—1827.
f 1842.

Alexander Amatus Thesleff, generallöjtnant,t. f. 1828—1830.
Grefve Alexander Steven- Steinheil, generallöjtnant, t. f. 1830

—1831, f 1842.
Peter Georg Thesleff, generalmajor, t. f. 1831—1832, f 1844.
Alexander Amatus Thesleff, (andra gången) t. f. 1832—

1847, f s. å.
Johan Mauritz Nordenstam, generallöjtnant, 1847—1855

(se senatorer.)
Friherre JohanReinhold Munck, general af infanteriet, 1855,

f 1865.
Bernhard Indrenius, generallöjtnant, 1866—1869 (se sena-

torer).
Friherre Casimir von Kothen, generallöjtnant, t. f. 1869.
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Rektorer i Helsingfors:
Daniel Myréen, 1828—1829, f 1831.
Gustaf Gabriel Hällström, 1829—1832, f 1844.
Erik Gabriel Melartin, 1832—1833, sedan erkebiskop.
Fredrik Wilhelm Pipping, 1833—1839, (se senatorer).
Nils Abraham af Ursin, 1839—1845, f 1851.
Wilhelm Gabriel Lagus, 1845—1848, f 1859.
Gabriel Rein, 1848—1858, f 1867.
Adolf Edvard Arppe, 1858—1869.
Lorenz Leonard Lindelöf, 1869.

1. Öfverstyrelsen för skolväsendet.
(Helsingfors.)

Sedan i den nya af ständerna år 1867 antagna kyrko-
lagen det blifvit bestämdt att skolstyrelsen skulle skiljas från
domkapitlen, utfärdades d. 24 Novemher 1869 förordningen
om inrättandet af en öfverstyrelse för skolväsendet i Storfur-
stendömet Finland. Öfverstyrelsen trädde i verksamhet d. 1
Juli 1870 och utgöres af en ordförande och sex ledamöter,
af hvilka senare tvenne utses för obestämd tid bland högre
embetsmän i landet, tre äro öfverinspektorer för elementarlä-
roverken och en är öfverinspektor för folkskolorna. Öfverin-
spektorerne böra vara vetenskapligt bildade män, som genom
tjenstgöring vid landets läroverk vunnit erfarenhet i under-
visningsväsendet. Ordföranden och samtliga ledamöter utnäm-
nas af kejsaren på generalguvernörens framställning. Vid öf-
verstyrelsen tjenstgöra dessutom en sekreterare, som bör ega
juridisk kunskap och erfarenhet, samt en notarie, hvilka beg-
gedera utnämnas af öfverstyrelsen.

Öfverstyrelsen sammanträder när ärendernas behandling
det fordrar och eger fatta beslut såframt tre medlemmar i öf-
verläggningen deltaga. Så ofta ske kan låter öfverstyrelsen
genom vederbörande öfverinspektor hesigtiga läroverken. Öf-
vervakandet af religionsundervisningen tillkommer, såsom förut,
biskop och domkapitel, som, hvarje inom sitt stift, ega att
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vid skeende visitationer undersöka huru kristendomskunskaperi»
bibringas eleverna.

Löneförmåner. Ordföranden åtnjuter ingen aflöninl* å-
stat. Hvardera af de bland landets högre embetsmän utsedde-
ledamöterna uppbära i årligt arvode 2,400 mark, öfverinspek-
torerne, enhvar i lön och hyresmedel 7,000 mk, sekreteraren
4,000 mark och notarien 2,200 mk. Till ordförandens förfo-
gande äro årligen anslagne 4,200 mark att, emot särskild re-
dovisning, användas såsom uppmuntran åt utmärktare lärare.
Hela staten för öfverstyrelsen för skolväsendet utgör 45,600'
mark.

Öfverstyrelsens lokal är för närvarande Alexandersgatan
N:o 6 och hålles öppen kl. 10—12 f. m.

Ordförande i öfverstyrelsen för skolväsendet:
Friherre Casimir von Kothen, generallöjtnant, 1870.

c. Elementar läroverken.
Skolan har i Finland, såsom äfven i de flesta öfriga län-

der är fallet, att tacka kyrkan för sin uppkomst och första
utbildning. Sedan reformationen sekulariserat kyrkans och
klostrens inkomster, förde skolorna i Finland en tid bortåt
ett aftynande lif. Det var först under konung Gustaf II Adolfs-
regering, som undervisningsverket i Finland och Sverige upp-
nådde en tidsenligare ståndpunkt. I det äldsta för skolvä-
sendet särskildt utgifna reglemente, eller skolordningen af år
1611, upptagas två slag af skolor: provincial sedermera kal-
lade trivialskolor och katedralskolor. År 1623 tillkommo
gymnasierna, af hvilka det första i Finland grundlades år
1630 i Åbo. Trivialskolorna underafdelades i högre eller

fullständiga skolor, bestående af fyra klasser, och lägre sko-
lor eller pedagogier, som utgjordes af en eller högst två
klasser. Denna indelningsgrund bibehölls såväl i drottning
Kristinas skolordning af den 7 Augusti 1649, som i de senare
skolordningarna af d. 31 Januari 1693 och den 4 Februari
1724. Genom kejserliga förordningen af d. 21 Juni 1841,
äfvensom genom den på nyssnämnde förordning grundade gym-
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nasii och skolordningen af den 6 November 1843 omorgani-
serades läroverkena i landet, samt benämndes nu gymnasier,
högre elementarskolor och lägre elementarskolor. En yt-
terligare omorganisation, ehuru med bibehållandet af den förra
indelningen, undergingo läroverken genom den nya gymnasii
och skolordningen af den 7 April 1856. Fackundervisningen
utsträcktes äfven till skolorna, och lärarnes löner omregle-
rades. Genom en stor mängd senare utkomna författningar
är också denna skolordning numera i flere ganska väsendtliga
punkter förändrad. Här må endast omnämnas nådiga kungö-
relsen af d. 30 Januari 1862, som ur gymnasii och skolkur-
serna uteslöt en mängd läroämnen, upphäfde konrektorstjen-
sterna samt gjorde rektorsembetet vid skolorna ambulatoriskt, så-
lunda att skollärarne sjelfve egde att medelst val inom sig utse
en rektor för tre års tid i sender. Samma kungörelse gaf äfven
landets lärostånd tillåtelse att hvart tredje år sammanträda
till allmänna skolläraremöten under professorns i pedagogi vid
universitetet ordförandeskap. Genom kejs. kung. af 11 Juni
1864 öppnades i Helsingfors stad en normalskola, som ställ-
des under nämnde professors uppsigt. Vid denna skola ut-
bilda sig lärarekandidaterna och aflägga sina praktiska prof.
Till följd af kejs. kungörelsen af d. 9 Februari 1863 upphörde
ryska språket att vara ett obligatoriskt läroämne; men inför-
des åter såsom sådant medelst kungörelsen af 30 November
1871. Samtidigt med inrättandet af den nya öfverstyrelsen
för skolväsendet blef äfven den lokala inspektionen öfver lä-
roverken förändrad och till en del anförtrodd åt skolråden,
som bestå af tre eller fem ledamöter, hvilka för en tid af
tre år i sender utses genom val af den kommun, inom hvil-
ken skolan är belägen.

Öfverhufvud ha reformerna inom skollagstiftningens ge-
bit under dessa sista år följt så tätt på hvarandra att en ut-
förligare framställning af desamma icke kan ingå i närvarande
arbetes plan. Nya förordningar torde dessutom ännu vara att
förvänta. Det nuvarande tillståndet kan derföre ur flere syn-
punkter betraktas såsom så prekärt, att någon egentlig redo-
görelse i saken icke ens är möjlig. Läroverken komma bland
annat att indelas i lyceer för den vetenskapliga bildningen
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och realskolor, som ha till ändamål att fortsätta folkskolans,
kurser. De förstnämnda eller lyceerna indelas åter i full-
ständiga lyceer med sju klasser och ofullständiga med fyra
klasser. Rektorerne tillsättas icke mera genom val af lärarne,
utan af senaten på skolstyrelsens framställning. Ryska språ-
ket ingår såsom ett obligatoriskt läroämne i dessa läroan-
stalter, hvarförutom med särskildt fästadt afseende å inhem-
tande af grundliga insigter i sagde och andra moderna språk
ett lyceum med sju klasser, som står under ordförandens i skol-
överstyrelsen speciela inseende, kommer att öppnas i Helsingfors.

Lärotiderna äro fortfarande de gamla. Läseåret begyn-
ner den l:sta September, samt indelas i hösttermin, som vid-
tager nämnde dag och slutar den 15 December samt vårter-
min, som är ifrån den 15 Januari till utgången af Maj. An-
talet undervisningstimmar i veckan har utgjort i de lägre ele-
mentarläroverken 28, och i de högre 36.

Beträffande undervisningsspråket äro för närvarande
läroverken i Jyväskylä och Joensuu samt ena paralellafdelnin-
gen i Kuopio finska, samt läroverken i Tammerfors, Uleåborg,
Nyslott och Tavastehus blandade finska och svenska. Vid
normalskolan i Helsingfors finnes en finsk afdelning af fyra
klasser. Frågan om denna afdelnings tillvaro och fullständiga
utvidgning å ena sidan eller totala upphäfvande å den andra,
torde ännu ej kunna betraktas såsom slutförd. Alla öfriga
högre elementarläroverk äro med hänsyn till undervisnings-
språket svenska. Detsamma gäller äfven samtliga af staten
bekostade fruntimmersskolor. Beträffande åter lägre elemen-
tarskolorna har undervisningen i desamma meddelats på det
språk som af de lokala förhållandena betingats, hvarföre en
del skolor varit finska, en annan del svenska, andra åter blan-
dade finska och svenska, allt eftersom eleverna uteslutande be-
stått af finsk- eller svensktalande, eller delvis af hvardera.

Vid ingången af år 1871 funnos i Finland följande af
staten underhållna elementarläroverk:

Fullständiga läroverk med 7 klasser ... 4.
Gymnasier 5.
Högre elementarskolor 12.
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Fruntimmersskolor 7,
Lägre elementarskolor 33.
Med vårtermin innevarande år (1872) upphöra gymnasi-

erna, och de fullständiga läroverkens antal ökas sålunda till
9, förutom det blifvande språk-lyceum i Helsingfors samt det
ännu ej i verksamhet komna lyceum i S:t Michel. Lärarne
utgjordes år 1871 af

4 öfverlärare vid normalskolan;
39 lektorer;

276 gymnasii-adjunkter, kolleger, språk-, rit-, gymnastik- m. m.
lärare;

45 lärare duplikanter;
26 lärarinnor;

5 biträdande lärarinnor och
22 timlärare.

I de fyra förstnämnda läseårens summor inbegripes äf-
ven elevantalet vid Lyceum i Helsingfors, som visserligen är
em privat läroanstalt, men åtnjuter statsunderstöd och är berät-
tigad att dimittera elever till universitetet. I tabellbilagan
n:o 30 ingå för öfrigt detaljerade uppgifter om elevantalet
m. m. i hvarje skola.

Löneförmånerna. Enligt den år 1856 utfärdade staten
för elementarläroverken i Finland utgjorde aflöningen för gym-
nasii lektorerne 3,400 å 3,000 mk, skolrektorerne 3,000 å
2,800 mk, konrektorerne och gymnasii adjunkterne 2,500—

2,300 mk, skolkollegerne 1,600 a 1,400 mk, lärarne i sång,
teckning och gymnastik 600 å 400 mk, rektorer i lägre ele-
mentarskolor 1,600 a 1,200 mk och lärarne dersammastädes
1,000 mk, lärarinnorna vid fruntimmersskolorna, jemte fria
boningsrum, 1,200 a 400 mk samt lärarne 2,000 å 1,500
mk. Genom Kejs. kungörelsen af d. 30 Januari 1862 tillä-

Total antalet elever uppgick under läseåren
1866-67. 1867-68. 1868-69. 1869-70. 1870-71.

A fullständiga läroverken, gym-
nasierna och högre-elemen-
tarskolorna 2,587. 2,697. 2,662. 2,681. 2,575.

i lägre elementarskolorna .
. 2,368. 2,190. 1,824. 2,438. 2,212.

i fruntimmersskolorna ....732. 705. 750. 820. 753.
Summa 5,687. 5,592. 5,236. 5,939. 5,540.
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des åt halfva antalet, eller de i tjensten äldste lärare och lä-
rarinnor inom särskilda kategorier en årlig lönetillökning, ut-
görande för gymnasii lektorer 1,200 mk, gymnasii adjunkter,
rektorer, konrektorer, kolleger vid högre-elementarskolor och
lärare vid fruntimmersskolor 920 mk, lärare vid lägre elemen-
tarskolor och språklärare 600 mk, lärarinnorna vid fruntim-
mersskolorna 400 mark samt lärarne i sång, teckning och gym-
nastik 200 mk. Tillföljd af en senare förordning af d. 15
April 1869 är rättigheten till ofvannämnde löneförhöjning nu-
mera utsträckt sålunda att hvarje lärare och lärarinna, som
oförvitligen tjenstgjort vid skolverket i tio års tid eller der-
utöfver, är delaktig deraf.

Vid normalskolan åtnjuter enhvar af de fyra öfverlärarne
i aflöning 5,400 mk, samt lektorn 4,000 mk. De öfrige lä-
rarnes arvoden beräknas efter antalet undervisningstimmar.

Enligt den nådiga kungörelsen af d. 30 November 1871
komma lektorerne vid det nya lyceum i S:t Michel att aflönas
med från 2,800 mk till 4,800 mk, samt kollegerna vid de
blifvande realskolorna med 3,000 å 2,400 mark.

Till befrämjande af pedagogisk bildning och erfarenhet
inom lärarepersonalen är af statsmedel anslagen en årlig summa
af 4,000 mark till resestipendium för en lärare, hvilken efter
ansökning och erhållet förord af skolstyrelsen utses af senaten
turvis inom landets tre stift, med förbindelse för honom att
ställa sig till efterrättelse den reseplan, som senaten fastställt,
samt att efter återkomsten afgifva underdånig reseberättelse,
som sedan genom trycket offentliggöres.

I innevarande års statsförslag upptages statens utgifter
för elementarläroverken till 858,126 mark 54 penni.

d. Läroanstalterna för döfstumma.
Den första af staten underhållna skola för döfstumma in-

rättades i Abo och organiserades genom reglementet af den
16 December 1858. Sedermera inrättades dylika skolor i

Kuopio (kung. d. 15 Maj 1862), Pedcrsöre*) (kung. d. 17
*) Inrättades på anhållan af prosten Henrik Heikel, som på egen

bekostnad lät uppföra de för läroanstalten erforderliga byggnaderna.
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Januari 1863 och 13 September 1865) och Borgå*) (kun-
görelsen af 3 Februari 1863). I samtliga dessa skolor inta-
gas både manliga och qvinliga elever, och utgör vilkoret för
intagning att elev uppnått minst åtta års ålder och icke lider
af sådan sjukdom eller oart, hvarigenom umgänget med andre
kan för desse blifva äfventyrligt eller besvärande. Medellösa
elevers underhåll och skolgång bekostas dels af vederbörande
kommuner dels af i kyrkorna insamlade medel. Döfstumsko-
lan i Åbo förfogar dessutom öfver ett af enskilta personer
föräradt kapital af 48,000 mark, hvars ränta användes till
samma ändamål.

Antalet lärare och elever utgjorde under läseåret 1869
1870:

Undervisningsämnen äro: religion,' aritmetik, geometri, na-
turkunnighet, geografi, historie, svenska eller finska språket,
stil- och rättskrifning, linearteckning samt daktylogi eller fin-
gerspråk, hvarjemte tillfälle bör beredas eleverna att förskaffa sig
kunskap och färdighet i något slags handtverk eller handslöjd.

Löneförmånerna utgöra vid skolan för döfstumma i Åbo,
för föreståndaren 3,000, 2 lärare hvardera 2,400 mk och
lärarinnan 1,600 mk. I de öfriga skolorna äro lönebeloppen
mindre. I afseende å rätt till tjensteårsberäkning samt delak-
tighet i pension äro lärare och lärarinnor vid dessa skolor,
så vidt de ega fullständig tal- och hörselförmåga, likställda
med dem i elementarläroverken, samt åtnjuta äfven (enligt
kungörelsen d. 22 Mars 1871) i likhet med dessa efter tio års
oförvitlig tjenst löneförhöjning, föreståndaren i Åbo 920 mark,
öfrige lärare 600 mark och lärarinnorna 400 mark.

*) Existerade redan tidigare såsom privat läroanstalt, men be-
kom först år 1863 statsanslag.

oDöfstumskolan i Abo . . .

„ i Pedersöre .

Lärare.
. 3.
. 1.

Lära-
rinnor.

1.
1.

Elever
manliga, qvinliga.

31. 16.
12. 14.

„
i Borgå .

. . 1. 1. 9. 14.
„ i Kuopio . . . 1. 1. 7. 4.

Summa 6. 4. 59. 48.
10. 107.
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e. Läroanstalterna för blinda.
För de blindes räkning ha undervisnings anstalter inom

landet ända till senaste tider saknats. Först år 1866 öpp-
nades ett blindinstitut i Helsingfors för svenska talande barn,
och har elevantalet deri utgjorts af

Nästan alla elever ha varit interner. Undervisningen har
bestridits af en föreståndarinna, biträdd af några timlärare.

Den andra läroanstalten för blinda inrättades, på grund
af ständernas vid 1867 års landtdag derom gjorda underdå-
niga anhållan, förmedelst kejserliga kungörelsen af d. 17
November 1870 i Kuopio stad. Den är tillsvidare och in-
till dess ständerna uttalat sig rörande den utsträckning läro-
anstalten bör erhålla, ställd på provisorisk fot, sålunda att
rum för tio interner i densamma är beredt. Blindanstalten i
Kuopio är uteslutande afsedd för finska talande barn af hvardera
könet och bestrides dess underhållskostnader af bevillningsmedel.
Närmaste vården öfver densamma är anförtrodd en direktor,
som efter kungjord ansökningstid och af öfverstyrelsen för skol-
väsendet upprättadt förslag utnämnes af senatens ekonomie-de-
partement. I inrättningen äro dessutom anställda en lärare
och en lärarinna, hvilka, efter vederbörligen aflagda kun-
skapsprof af skolöfverstyrelsen tillsättas. De åtnjuta samt-
liga fria husrum jemte värme samt i kontant aflöning, di-
rektorn 4,000, läraren 3,000 och lärarinnan 1,600 mark.

f. Seminarier för bildande af folkskollärare
ocli lärarinnor.

1. Seminarium i Jyväskylä. I kungörelsen af den 19 April
1858 om grunderna för ordnandet af folkundervisningen i
Finland förklarade regeringen att en läroanstalt för bildande

9

läseåret 1866—1867
„

1867—1868

Gossar. Flick
5.
6.

tor.

„ 1868—1869 9.
„ 1869—1870 3. 6.
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af folkskolelärare och lärarinnor skulle på statens bekostnad
inrättas. Ät nuvarande öfverinspektorn för folkskolorna Cyg-
naeus blef derpå uppdraget att först under kringresande i
särskilda trakter af landet inhemta kunskap om folkbild-,
ningens ståndpunkt och samla dertill hörande upplysningar,
samt sedan genom besök i Tyskland, Schweitz o. a. länder,
der folkundervisningen anses vara ändamålsenligast organise-
rad, föröka sin insigt och erfarenhet i ämnet. På grund af det af
honom' afgifna förslag utfärdades sedermera den 17 Mars 1863
nådiga förordningen angående inrättandet af ett provisoriskt se-
minarium för bildande af folkskollärare och lärarinnor i Fin-
land. Seminariet trädde i verksamhet den 1 Augusti samma
år i Jyväskylä stad och ställdes tillsvidare under öfverin-
spektorns för folkskolorna ledning. De öfrige lärarne hade
likaledes på statens bekostnad varit försatte i tillfälle att un-
der en längre tids vistelse utrikes, förnämligast i Tyskland,
bereda sig för sitt kall. Sedan landets ständer på landtdagen
1863—1864 för folkskoleväsendet anvisat erforderliga medel,
erhöll seminarium sin slutliga organisation genom kejserliga
förordningen af den 11 Maj 1866.

Seminarium i Jyväskylä, som är afsedd för landets fin-
ska talande befolknings behof, består af två från hvarandra
skilda afdelningar, den ena för manliga och den andra för qvin-
liga elever. Anstalten är, till dess särskilda byggnader för
dess räkning hinna uppföras utanför staden, förlagd i hyrda
lokaler. Nittio af eleverne, eller fyratiofem i hvardera af-
delningen, emottagas i läroanstalten såsom interner. Under-
visningen är för alla kostnadsfri; men för boning och kost
erlägger hvarje intern årligen 120 mark. Från denna afgift
kunna endast å hvardera af de tvennne högre klasserna fem
af de fattigaste internerna befrias. Lärotiden vid seminarium
är afpassad för en fyraårig kurs, sålunda att den egentliga
undervisningen fördelas å tre klasser, hvilka enhvar af ele-
verna böra kunna genomgås på ett år, hvarefter det fjerde året
eller någon kortare tid användes till praktisk utbildning i
lärarekallet vid den med seminarium förenade normalskolan.
Läseåret tager sin början den 1 Augusti och slutar i medlet
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af Juni. Det afdelas genom julferierna, hvilkas längd bestäm-
mes af lärarekollegium, i två terminer.

Läro- och öfningsämnen äro: biblisk historie och bibel-
kunskap, kristlig tros- och sedelära, populär psykologi, pedago-
gik, finska och svenska språken,matematik, geografi, karteritning,
historie och Finlands statistik, naturkunskap och dess tillämp-
ning, stilskrifning och författande af smärre uppsatser, teck-
ning och modellering, sång och instrumentalmusik, gymnastik,
populär anatomi, fysiologi och fysisk barnavård, hvarjemte de
manliga eleverne öfvas i tekniska handarbeten, trädgårdssköt-
sel och jordbruk, samt de qvinliga i handarbeten, hushåll-
ningsgöromål och trädgårdsskötsel.

För att bereda seminarii elever samt lärare- och lära-
rinnekandidater i allmänhet tillfälle till öfning i undervisning
och skolhållning är i förening med seminarium inrättad en
normalskola, som står under seminarii direktorns öfverinse-
■ende och utgöres af en lägre folkskola, för barn från sjette
till och med tionde ålders året, samt en högre folkskola, för-
delad i två afdelningar, den ena för gossar och den andra för
flickor från elfte till och med sextonde ålders året. I sam-
manhang med sistnämnde skola finnes en så kallad barnkrubba
för barn under fem års ålder. Lärarinnekandidaterne erhålla
här handledning uti späda barns ändamålsenliga vårdande.

Antalet elever vid Jyväskylä seminarium har vid årsexa-
men nedannämnda år utgjort

Vid de fem dimissioner, som sedan år 1867 egt rum,
liar de utexaminerades antal varit följande:

år 1864
„ 1865

Mansaf-
delningen.

25.
43.

Qvinnoaf-
delningen.

15.
26.

Summa.
40.
69.

Deraf in-
terner.

20.
40.

~ 1866
.„

1867
„ 1868

58.
66.
58.

42.
59-
-57.

100.
125.
115.

60.
60.
60.

„ 1869 62. 67. 129. 60.
„ 1870
„

1871
66.
76.

63.
78.

129.
154.

60.
90.
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Af förestående antal qvarstodo vid ingången af inneva-
rande år (1872) endast 104 såsom lärare och lärarinnor i
folkskolans tjenst.

Elevernas antal i normalskolan jemte dermed förenade
barnträdgård och barnkrubba utgjorde år 1871 inalles 202.

Aflöningen vid seminarium i Jyväskylä utgör för di-
rektorn 5,200 mark, lektorerne, 8 a 3,200 mk, förestånda-
rinnan 2,000 mk, lärarinnorna, 3 å 1,600 mk, läraren vid
normalskolan för gossar 2,800 mk, lärarinnorna vid normal-
skolan för flickor och vid barnträdgården, hvardera 1,400 mark,
ekonomen och verkmästaren, hvardera 1,200 mk, trädgårds*
mästaren 1,000 mk o. s. v. hvarförutom alla i staten upp-
tagne löntagare äro berättigade till fria husrum jemte värme.

2. Seminarium i Ekenäs: På grund af senatens derom
gjorda framställning förordnade H. M. kejsaren d. 17 Maj
1871 att till bildande af folkskolelärare och lärarinnor för
den svensktalande befolkningen i landet skulle inrättas två skilda
seminarii afdelningar samt förläggas den manliga afdelningen
i Nykarleby och qvinnoafdelningen i Ekenäs. Den sistnämnda
trädde om hösten samma år i verksamhet med till en början
en klass samt kommer härefter årligen att utvidgas med nya
klasser till dess antalet uppgår till fyra. Vid ingången af fjerde
läseåret skall en normalskola derjemte inrättas, för seminarii ele-
vernas praktiska utbildning i sitt blifvande kall. Antalet intern-
platser är bestämdt till 30, eller 10 å hvarje af de tre första klas-
serna. Undervisningen m. m. är för öfrigt ordnad i öfverensstäm-
melse med ofvan åberopade kejs. förordning af den 11 Maj 1866.

Aflöningen är bestämd för direktorn till 4,600 mk, 2 lek-
torer å 3,400 mk, föreståndarinnan 2,000 mk, 2 seminarii-

år 1867
„

1868

Lärare kan-
didater.

15.
13.

Lärarinne
kandidater.

7.
10.

Summa.
22.
23.

„
1869 15. 19. 34.

„
1870 13. 14. 27.

„
1871 10. 9. 19.

Summa 66. 59. 125.
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lärarinnor och normalskolelärarinnan, enhvar 1,700 mk m. m.
hvarförutom direktorn och föreståndarinnan åtnjuta fri boning
och vedbrand.

Seminarium är förlagdt å Ekenäs ladugårds säteri samt
disponerar öfver dess hus och byggnader jemte trädgård, hvil-
ket Ekenäs stadsboer enligt beslut af 21 Februari och 3 Ok-
tober förärat till detsamma.

Direktorer för seminarium i Jyväskylä:
Uno Cygnaeus, öfverinspektor för folkskolorna, t. f. 1864—

1869.
Karl Gabriel Leinberg, 1869.

Direktor för seminarium i Ekenäs:
Anders Wilhelm Floman, 1871.

g. Folkskolorna.
På grund af nådiga förordningen angående organisation

af folkskoleväsendet i storfurstendömet Finland af den 11 Maj
1866 åligger det hvarje stad i landet att inrätta och underhålla
folkskolor till det antal och i sådan utsträckning att alla de
barn, som icke i hemmen eller andra skolor erhålla motsva-
rande, eller mera omfattande bildning, blifva undervisade från
och med åttonde till och med fjortonde åldersåret. Städernas
folkskolor indelas i lägre- och högre-folkskolor, de förra af-
sedda för barn från sjette till tionde åldersåren, och de se-
nare för gossar eller flickor i den återstående undervisnings-
åldern. I de lägre folkskolorna meddelas undervisning i re-
ligion, modersmålet, skrifning, räkning, teckning, sång och
gymnastik. I de högre tillkomma såsom nya undervisnings-
ämnen: geografi och historie, ytors och rymders mätning, na-
turkunskap och dess tillämpning, äfvensom lämpliga handar-
beten.

I landskommunerna åter är den första undervisningen
såsom tillförene anförtrodd åt hemmen. Dock böra försam-
lingarne draga försorg derom att alla barn, hvilka af en el-
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ler annan orsak icke kunna erhålla undervisning i hemmen,
sändas till för detta ändamål inrättade stående, eller ambula-
toriska skolor. För inrättandet af högre folkskolor ha lan-
dets ständer vid 1863—1864 årens landtdag anslagit medel af
inkomstbevillningen, och kan hvarje kommun, som vill skaffa
sig dylik skola, hos öfverstyrelsen för skolväsendet ansöka
understöd härtill. Understöden lemnas under form af lönebi-
drag, nemligen 600 mark åt folkskoleläraren och 400 mark
åt lärarinnan. Undervisnings ämnena äro desamma, som i stä-
dernas högre folkskolor.

Följande tabeller lemna en öfversigt af folkskoleväsen-
i landet.

a. Folkskolorna i städerna.

Folkskolor äro dessutom beslutna att inrättas i Raumo,.
Tammerfors och Wiborg. I landets öfriga 19 städer är der-
emot folkskoleväsendet ännu icke ordnadt i öfverensstämmelse
med författningen.
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b. Högre folkskolor å landet.

En omständighet, som i viss mån verkat hämmande på
anläggandet af folkskolor, har varit bristen på lärare och lä-
rarinnor, emedan landets hittillsvarande enda folkskolelärare
seminarium i Jyväskylä icke förmått leverera ett i förhål-
lande till behofvet tillräckligt antal sådana.

Folkskoleväsendets utveckling i landet sedan den nya
författningens utfärdande belyses af följande tabell öfver an-
talet landsförsamlingar som fått understöd ur bevillnings-
medlen till aflönande af folkskolelärare och lärarinnor.

Län.

Anta]
1: >*,!> Antal församlin-l
'"gar S.g. gar i hvilka folk-
| os o gL^* skolor äro bc-

[vS S o^ slutna, ehuru
|ST o 5 | Cl3' ännu eJ i verk-

p?g? I rf samhet.
SS>:
B
CDrt-

Nylands
Abo och Björneborgs. .

41 19 27 3
110 4 5 12

Tavastehus 48 24 33 3
Wiborgs
S:t Michels

52 10 16 2
22 9 18 3

Kuopio 30 5 11 1
Wasa 80 16 20 5
Uleåborgs 67 5 6

Summa | 450 j 92 136 29

i Landsför- Högre Lärare Lära-
samlingar, folkskolor. ' rinnor.

1866. 6. 7. 6. 1.
1867\ .9. 17. 9. 8.
1868. 15. 23. 14. 9.
1869. 24. 36. 23. 13.
1870. 33. 61. 32. 29.
1871. 25. 46. 31. 15.

Summa 112. 190. 115. 75.

Lönebidrag i
mark.
4,000.
8,600.

12,000.
19,000.
30,800.
24,600.
99,000.
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Förutom ofvan upptagnaantal finnas i åtskilliga stads- och
landsförsamlingar folkskolor, som, hvad undervisning och kur-
ser beträffar, äro ungefär lika beskaffade med de högre folk-
skolorna, ehuru de icke åtnjuta något understöd af det all-
männa. Ibland dylika skolor bör omnämnas den Siitoinska

folkskolan i Sordavala, grundlagd af assessor H. Hallon-
blad, som till densamma donerade en jordegendom, Kyinölä
hemman, med dertill hörande ladugård, dragare och åkerbruks-
redskap samt nybyggda boningshus och skollokal, äfvensom i
kontant ett kapital af 200,000 mark. Skolan består af två
afdelningar, en för manliga och en för qvinliga elever samt
har tre lärare och två lärarinnor. Elevernas antal utgjorde
under läseåret 1870—1871: 112, af hvilka 13 voro interner.
Sedan äldre tider äro dessutom i några församlingar (Birkala,
Messuby och Kangasala) inrättade folkskolor, som underhål-
las med räntorna af de medel assessorn G. Ahlman i testa-
mente af 22 Juli 1798 för detta ändamål anslog, och hvilka
skolor stå under finska Hushållnings sällskapets uppsigt. En
förteckning på alla de församlingar, hvilka ega folkskolor,
underhållna, vare sig af dem sjelfva med eller utan under-
stöd af bevillningsmedel, eller genom enskilda testamenten och
donationer, blefve för öfrigt alltför vidlöftig. Särskildt bör
dock i sammanhang med folkskoleväsendet omnämnas:

Uppfostringsanstalten för fattiga och värnlösa barn
å Kylliälä eller Nygårds hemman i närheten af Wiborg.
Denna inrättning underhålles af statsmedel och åsyftar vården
af fattiga och värnlösa barn ifrån Wiborgs län, hvilka af
föräldrar och anhörige icke kunna försörjas och hvilkas un-
derhåll och uppfostran någon kommun ej heller är skyldig
att bekosta. Sådana barn underhållas i anstalten till ett an-
tal af fyratio och få der äfven sin undervisning såväl i folk-
skolans läroämnen, som i lämpliga handslöjder. Anstalten
står (enligt reglementet den 2 Mars 1869) i pedagogiskt af-
seende under skolöfverstyrelsens inseende. Den lokala upp-
sigten tillkommer guvernören i länet med biträde af en direktion.
Staten för anstalten är fastställd till 17,000 mark. Förestånda-
rinnan åtnjuter 1,000 mark i lön, läraren 1,000 och lärarin-
nan 600, hvarförutom de alla erhålla fria husrum, ved och ljus.
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h. Ecklesiastik staten.
Den evangelisk lutherska kyrkan är Finlands statskyrka.

Den högsta styrelsen öfver densamma utöfvas af landets rege-
ring. Rättigheten att föreslå lag i frågor som blott röra kyr-
kans egna angelägenheter, tillkommer åter endast kyrkans
representanter å kyrkomöten. För att få gällande kraft böra
de sålunda föreslagna lagarna dock derefter undergå gransk-
ning samt erhålla stadfästelse af kejsaren och landets stän-
der vid landtdag.

Kyrkans medlemmar äro fördelade i kyrkoförsamlingar,
hvilkas yttre område utgör ett kyrkogäll. Hvarje församling
underhåller en eller flere ordinarie prester. Ansvaret för den
offentliga gudstjenstens förrättande, för ungdomens kristliga
undervisning och för kyrkotuktens upprätthållande tillkommer
pastor eller kyrkoherden, som dessutom har uppsigten öfver
vården af kyrkans egendom samt förer förteckning öfver för-
samlingens medlemmar, öfver födda, döde, konfirmerade, vigde
m. m. Predikningar samt öfriga presterliga tjensteförrättnin-
gar fördelas emellan pastor och de andra ordinarie presterne
i församlingen, kapellanen, sockneadjunkten o. s. v., ifall
sådane der finnas. Årligen förrättas af presterne läsförhör
för utrönande och befordrande af religionsundervisningen i
hemmen. Likaså hålles äfven årligen skriftskola med natt-
vardsbarnen. Flere församlingar kunna ha gemensam kyrko-
herde och bilda då en socken eller ett pastorat. Den för-
samling, hvari kyrkoherden är bosatt, är moderkyrkoförsam-
ling; de öfrige kapellförsamlingar. Vården om församlings
gemensamma angelägenheter utöfvas på allmän kyrkostämma,
der kyrkoherden, eller kapellanen såsom hans ställföreträdare,
är ordförande. Kyrkostämma utser äfven genom val försam-
lingens kyrkoråd, hvilket handhar den kristliga sedevården
och kyrkotukten i församlingen, till- och afsätter kyrkobetje-
ningen samt håller den närmare uppsigten öfver kyrkans egen-
dom, som är anförtrodd i kyrkovärdens vård. Kyrkoherdarne,
likasom öfrige ordinarie prester, utses genom val af försam-
lingarnes medlemmar. När en tjenst är ledig anslås den af
domkapitlet till ansökning. Domkapitlet uppför derefter tre
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af de sökande på förslag. Dessa böra sedan i den församling,,
der den lediga tjensten är, aflägga prof i predikan och altar-
tjenst. Sedermera förrättas val i församlingen och erhåller den
af de sökande fullmakt af domkapitlet, hvilken de flesta rö-
sterna tillfallit. Undantag bilda imperiela och patronela
pastorater, der kyrkoherde befattningarnes och understun-
dom äfven de andre presttjensternas besättande är kejsa-
rens eller enskild mans rättighet. Klockare och orgelni-
ster utses likaledes genom val af församlings medlemmarne.

För handhafvandet af kyrkostyrelsen öfver församlin-
garna är landet indeladt i stift och hvarje stift i prosterier.
Inom stiftet utöfvas denna styrelse af en biskop och ett dom-
kapitel, och inom hvarje prosteri af en af kyrkoherdarne,
som af de öfrige blifvit utsedd till kontraktsprost. Bisko-
pen utses genom val af samtliga stiftets ordinarie prester och
de, som ordinarie presttjenster på eget ansvar i församlin-
garna förvalta. Valet försiggår samtidigt i hela stiftet på
en af kejsaren dertill bestämd dag, sålunda att presterne inom
hvarje prosteri sammanträda hos kontraktsprosten och der med
slutna sedlar rösta på tre personer. Domkapitlets ledamöter
och tjenstemän afgifva sina röster inför domkapitlet. I val
af erkebiskop få utom erke-stiftets presterskap äfven biskoparne
och domkapitlens ledamöter ide öfriga stiften deltaga. Sedan va-
let blifvit förrättadt uppför domkapitlet på förslag de tre,
som erhållit högsta röstetalet, och af dessa utser och förord-
nar derefter kejsaren en till biskop. Biskopen bör årligen
anställa visitationer i sitt stift och afpassa dessa så att hvarje
församling åtminstone hvart femte år blifver visiterad. I dom-
kapitlet är biskopen ordförande. Öfriga ledamöterne äro kyr-
koherden i den stad, der domkapitlet har sitt säte, hvilken
såsom domprost är sjelfskrifven, samt två ibland stiftets or-
dinarie prester för tre års tid i sender valde assessorer och
domkapitlets sekreterare. Sekreteraren, som skall vara en
man med bepröfvad juridisk bildning och erfarenhet, utses af
dorakapitlet, efter på vanligt sätt kungjord ansökningstid.
På samma sätt utnämnes äfven notarien.

Den äldsta biskopstolen i Finland är samtidig med kri-
stendomens införande. Under hela medeltiden fortfor Finland
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att utgöra endast ett stift (Åbo). Först efter reformationen
inrättades (1554) ett annat biskopssäte i Wiborg, som år 1721
förflyttades till Borgå. Det tredje stiftet eller Kuopio stift
bildades genom kejserliga kungörelsen af 6 Mars 1850. Åbo
stift blef den 8 Juli 1817 förklaradt för erkestift.

Åbo erkestift, innefattar hela Åbo och Björneborgs län
jemte Åland, hela Wasa län, förutom Laukkas härad, äfven-
som Raseborgs östra och vestra härader af Nylands län, samt
Ruovesi, Birkala, Tammela och större delen af Hauho hära-
der i Tavastehus län.

Borgå stift innefattar de återstående delarna af Nylands,
Tavastehus och Wasa län, samt hela Wiborgs och S:t Mi-
chels län.

Kuopio stift omfattar landets två nordligaste län Kuopio
och Uleåborg.

De skilda stiftens indelning och folkmängd år 1870 var
såsom följer:

Den alltsedan katholska tiden rådande indigenats rät-
ten, som förbjöd prest att ifrån ett stift söka sig öfver till
ett annat, upphäfdes genom kejs. förordningen den 2April 1864.

Aflöningen. Erkebiskopen i Abo åtnjuter i lön limo-
de så kallade erkebiskops tunnorna, 192 tunnor spannmål, 2:do.

Folk-
mängd.

Åbo erkestift 718,781.
Borgå stift 624,101.
Kuopio » 389,739.

Proste-
rier.
17.
14.
9.

Pasto-
rater.
122.
89.
55.

Försam- Folkmangd i
linsrar medeltal \ hvarg ' församling.
249. 2,887.
127. 4,914.
109. 3,575.

Summa 1,732,621. 40. 266. 485. 3,572.
Af pastorater voro

Åbo erkestift

lurvis lm-
Imperiela. Konsistoriela. periela och

konsistoriela.
66. 53. 1.

Patronela.

2.
Borgå stift 64. 21. 4.
Kuopio » 25. 30. —

Summa 155. 104. 5. 2.
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af Åbo stad medelmarkegångsvärdet för 25 tunnor spannmål, j
3:o af kronan i kontant omkring 530 mark samt ,4:to in-
komsterna af Pargas och Nerpes pastorater eller omkring
20,500 o

mk. Dessutom disponerar erkebiskopen en embets-
gård i Åbo, Korois prebendehemman i S:t Marie socken, samt
särskilda ängar i Pöytis och Piikkis socknar. Biskopen i
Borgå uppbär i lön af kronan medelmarkegångspriset för 750
tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn samt i hushy-
remedel 1,200 mark. Dessutom disponerar han öfver Ströms-
berg's nära Borgå stad belägna hemman. Biskopens i Kuo-
pio årliga aflöning är 625 tunnor spannmål, hälften råg och
hälften korn, som utbetalas efter medelmarkegången, samt i
ersättning för boställe och hyresmedel 3,200 mark kontant.

Domkapitlens assessorer åtnjuta inkomsterna af sina pre-
stalägenheter samt dertill af kronan 3,000 mk enhvar. Se-
kreteraren^ i Åbo erkestift aflöning är 4,000 o mark, samt i
de begge andra stiften 3,500 mark. Notarien i Åbo har 1,800
mk och de i Borgå och Kuopio enhvar 1,600 mk (K. För-
ordn. d. 12 Maj 1870).

Grunderna för prestaflöningen i församlingarne härleda
sig från Kristendomens införande i landet. Tillika med kri-
stendomen påbjöds erläggandet af tionde till kyrkan. Af detta
tionde uppbar biskopen en tredjedel, domkyrkan en annan
tredjedel och sockenpresten återstående tredjedelen. Vid re-
formationens införande indrog Gustaf I, tillföljd af riksdags-
besluten i Wadstena och Stockholm 1526 samt Westerås re-
cess 1527, till kronan förstnämnde tvåtredjedelar, men tillät
kyrkoherdarne fortfarande åtnjuta den dem tillfallande tredje-
delen eller tertialen. Denna erlades ursprungligen efter årets
växt ""i skaftetr), men blef sedermera ide flesta trakter fixerad
till ett visst belopp så att den icke mera berodde af löntagar-
nes och de betalandes öfverenskommelse. Undantag härifrån
bilda endast Österbotten och Åland, hvarest tillföljd af kong-
liga förordningarne den 18 Januari 1743 och 19 Februari
1776 kyrkoherdarne bibehållits vid den gamla rättigheten att
uppbära tertialen i skaftet, och följaktligen ha laga anspråk
på icke mindre än hvar trettionde tunna af årets skörd i dessa
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landskap. På Åland tilläggas dessutom kyrkoherdarne en
del af kronans tionde, så att kronan der i stället för två tre-
djedelar, endast uppbär hälften af sagde spannmål. Utom
spannmålstionden tillkommer kyrkoherdarne bland annat smör-
tionde, eller en mark smör för hvarje ko, qvicktionde af
kalf, lam, killing, gris och gås, fisktionde, påskpenningar
samt likstol eller testamenten.

Kapellanernas aflöning utgår enligt förordningarne af d.
8 Februari 1681 och den 23 Februari 1694 med 8 kappar
säd af lägenheter öfver ett fjerdedels mantal och med 4 kap-
par från lägenheter af ett fjerdedels mantal och derunder.
I Österbotten deremot erhålla kapellanerne 16 kappar från
förstnämnde, och 8 a 10 kappar från de senare lägenheterna
samt dessutom smör, kakostar och bröd.

Till prestaflöningen höra äfven prestbolen, hvartill jord-
lägenheter upplåtits dels af kronan, dels af församlingarna.
Byggnaderne å kyrkoherdeboställena byggas och underhållas
af församlingarna; å öfriga prestbol beror det på lokala för-
fattningar om innehafvaren eller sockenmännerna äro förplig-
tade härtill.

Enligt en vid landtdagen år 1867 verkställd approxima-
tiv uppskattning af presterskapets inkomster stego desamma i

Af kyrkoherdelägenheterna uppskattades nedanstående an-
tal lemna en årlig inkomst af

Åbo erkestift
Borgå stift
Kuopio 55

För kyrko-
herdarne.
641,400.
386,200.
310,400.

Öfriga
prester.

381,300.
238,500.
188,200.

In summa.
1,022,700.

624,700.
498,600.

Summa M:lSumma M:k 1,338,000.k 1,338,000. 808,000.808,000. 2,146,000.

Åbo
erkest.

15,000 mark och deröfver 4.
10,000—15,000 m:k 9.
5,000—10,000 5, 48.

Under 5,000 » 49.

Borgå st. Kuopio st.
— 1.

3. 8.
37. 23.
34. 11.

Summa.
5.

20.
108.

94.
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Kapellanernas och öfrige ordinarie presters inkomster
uppskattades på samma sätt sålunda att nedanstående antal
lägenheter ansågos rendera

Frågan om en omreglering af presterskapets aflöning
har förevarit vid de tre senaste landtdagarne, ehuru hittills
utan praktiskt resultat. Den synes emellertid fortfarande
komma att utgöra ett ämne för kommande landtdagars hand-
läggning.

Förteckning å finske biskopar.
1. Biskopar och (efter 1817) erkebiskopar i Åbo:

a) under katholska tiden.
Henrik, 1157, f 1158.
Rudolf, 1158—1178?
Folqvinus, 1178?—1198?
Thomas, 1220?—1245.
Bero I, 1245, f 1258.
Ragvald I, 1258, f 1266.
Catillvs, 1266, f 1286.
Johannes I, 1286—1290, sedan erkebiskop i Upsala, f 1291.
Magnus I, 1291, f 1308.
Ragvald 11, 1308, f 1321.
Benedictus, 1321, f 1338.
Hemming, 1338, f 1366.
Henrik II Hartmanni, 1366, f 1368.
-Johannes II Petri, 1368, f 1370.
Johannes 111 Westfal, 1370, f 1384.
Bero II Balk, 1385, f 1412.
Magnus II Olai Tavast, 1412, f 1450.
Olaus Magni, 1450, f 1460.
Konrad Bitz, 1460, f 1489.
Magnus 111 Nilsson Stjernkors, 1489, f 1500.

,000 mark
Åbo st. Borgå st.

1.
Kuopio st. Summa.

1.
'rån 3,000 till 5,000 m:k

55 1,500 55 3,000 55

Inder 1,500 m:k

20.
57.

174.

22.
62.
29.

14.
53.
25.

56.
172.
228.
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Laurentius Suurpää, 1500, j- 1506.
Johannes IV Olavi, 1506, f 1510.
Arvid Kurki, 1510, f 1522.
Erik Svensson, 1523—1527.

b) efter reformationen.
Martin Skytte, 1528, f 1550.
Mikael Agricola, 1554, f 1557.
Petrus Follingius, 1558—1563, sedan biskop i Reval, f

1565.
Paul Juusten, 1563, f 1576.
Ericus Erici, 1583, f 1625.
Isak Rothovius, 1627, f 1652.
Eskil Petraeus, 1652, f 1657.
Johan Terserus, 1658—1664, sedan biskop i Linköping, f

1678.
Johan Gezelius, d. ä. 1664, f 1690.
Johan Gezelius, d. y. 1690, f 1718.
Herman Witte, 1721, f 1728.
Lars Tammelin, 1728, f 1733.
Jonas Fahlenius, 1734—1747, f 1748.
Johan Brovallius, 1749, f 1755.
Karl Fredrik Mennander, 1757—1775, sedan erkebiskop i

Upsala, f 1786.
Jakob Haartman, 1776, f 1788.
Jakob Gadolin, 1788, f 1802.
Jakob Tengström, 1803 (1817 erkebiskop), f 1832.
Erik Gabriel Melartin, 1833, f 1847.
Edvard Bergenheim. 1850.

2. Biskopar i Wiborg och (efter 1721) i Borgå:

Paul Juusten, 1554—1563, sedan biskop i Åbo.
Canutus Johannis, 1563, f 1564.
Erik Herkepceus, 1568, f 1578.

(1578 —1618 var stiftet sammanslaget med Åbo).
Olaus Elimaeus, 1618, f 1629.
Nikolaus Karelius, 1630, f 1632.
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Gabriel Melartopaeus, 1633, f 1641.
Petrus Bjugg, 1642, f 1656.
Nikolaus Nykopensis, 1658, f 1664.
Petrus Brommius, 1664, f 1672.
Abraham Thauvonius, 1672, f 1679.
Henrik Carstenius, 1679, f 1683.
Petrus Bång, 1683, f 1696.
Petrus Laurbecchius, 1696, f 1705.
David Lund, 1705—1711, sedan biskop i Wexiö, f 1729.
Johan Gezelius, 1721, f 1733.
Daniel Juslenius, 1734—1744, sedan biskop i Skara, f 1752.
Johan Nyländer, 1745, f 1761.
Gabriel 'Fortelius, 1762, f 1788.
Paul Krogius, 1789, f 1792.
Zacharias Cygnosus, 1792, f 1809.
Magnus Jakob Alopceus, 1809, f 1818.
Zacharias Cygnaeus, jun. 1819—1820, sedan biskop öfver

lutherska församlingarne i Petersburgska distriktet, f 1830.
Johan Molander, 1821, f 1837.
Karl Gustaf Ottelin, 1838, f 1864.
Frans Ludvig Schauman, 1865.

Biskop i Kuopio:
Robert Valentin Frosterus, 1851.

Främmande trosförvandter.
. Samtidigt medan Svenskarne ifrån vester utbredde den

romersk katholska kyrkans tro i Finland begynte Ryssarne
österifrån bedrifva omvändelseverket i Karelen. Den grekisk-
ryska kyrkans anor i vårt land gå sålunda tillbaka långt in
i medeltiden. Dess bekännares antal uppgafs år 1860 till
40,161, af hvilka 32,021 voro bosatte i Wiborgs, 7,370 i
Kuopio och 666 i Nylands län. I de begge förstnämnde lä-
nen bilda de äfven särskilda församlingar å landsbyggden. I
det öfriga landet ha de grekisk ryske trosbekännarne endast
kyrkor i vissa städer. Med hänsyn till kyrkostyrelsen under-
lyda de metropoliten i S:t Petersburg. Närmaste uppsigten
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öfver församlingarna inom landet tillkommer den grekisk-ry-
ska andliga styrelsen i Wiborg.

Genom kejserliga förordningen af den 14 Augusti 1827
erhöllo de grekisk-ryska trosförvandterna i Finland rättighet
att vinna inträde i finsk civil- och militärtjenst. Tillföljd
af den nya landtdagsordningen af d. 15 April 1869 äro de,
likasom alla öfrige kristne trosbekännare i landet, äfven i åt-
njutande af samma politiska rättigheter som Lutheranerna. Dock
få de icke öfvergå till någon annan lära, utan äro sålunda i
saknad af den samvetsfrihet, som tillkommer Finlands öfriga
medborgare. De grekisk -ryska presternas legala förhållan-
den äro närmare bestämda bland annat genom kejs. förord-
ningen af den 25 November 1826, kejs. brefvet den 7 Sep-
tember 1830, kejs. förordningen d. 4 November 1836 m. fl.
Luthersk prest är förbjuden att under hvad förevändning som
helst befatta sig med grekisk-ryska trosförvandters nattvards-
gång, brudvigslar o. a. religiösa förrättningar. Luthersk prest,
som förmår grekisk trosförvandt till affall från sin lära, mi-
ster embetet för alltid (kejs. brefvet d. 19 December 1843
och k. kung. d. 6 December 1869).

Af andra kristna trosförvandter ega endast katholikerne,
hvilkas antal år 1865 uppgafs till 830, en ordnad kyrko-
förvaltning och egna kyrkor i landet (i Helsingfors och Wi-
borg). I kyrkligt hänseende subordinera de under den ka-
tholska erkebiskopen i Mohilew. Reformerte, Baptister o.
a. hvilka till ringare antal finnas i landet, ha icke bildat nå-
gra kyrko-församlingar. Genom den i landet stationerade ry-
ska arméen har ett antal Judar och Mahomedaner kommit
in i landet och efter uttjenad militärtid varaktigt bosatt sig i
några af de större städerna, företrädesvis Helsingfors och Wi-
borg. I begge dessa städer ha Judarne synagogor, ehuru
upphyrda i privata lokaler.

i. Finska Statsarkivet,
(Helsingfors.)

På grund af Art. XII i Fredrikshamnska freden utelem-
nades ifrån Sverige till Finland de i kongliga svenska kam-

10
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markollegii arkiv och andra publika arkiver befintliga jorde-
böcker och landsböcker samt öfriga handlingar och räkenska-
per, som angingo Finland. Den sålunda erhållna samlingen,
som innehåller handlingar från 1265 till 1807 utgör stommen
till det nuvarande äldre finska statsarkivet. Det har sedan
dess blifvit riktadt genom en betydlig mängd föräringar och
inköp, hvaribland endast må nämnas: l:mo från Justitie mi-
nisterii arkivet i Moskva öfver 600 band handlingar för
tiden 1316—1798, angående hufvudsakligast Wiborgs län,
eller gamla Finland, äfvensom hela Finland under tiderna för
den ryska ockupationen åren 1713—1721 och 1742—1743,
2:do af svenska kammarkollegii arkivet omkring 230 band
räkenskaper och handlingar för åren 1540—1807, hvilka
äfven till större delen beröra gamla Finland; 3:tio Grön-
bladska samlingen, inköpt till arkivet för 3,000 mark, och
består mest af afskrifter af historiska handlingar från nord-
tyska och främmande arkiver, som beröra Finlands historie
under 1500- och 1600-talen; 4:to Waaranertska samlingen
af afskrifter från Moskovska utrikes ministerii arkiv samt
Svenska riksarkivet inlöst för 2,000 mk, s:to Gottlundska
samlingen, omkring 5,000 historiska handlingar, mest origi-
naler af högt värde och företrädesvis från klubbekrigets och
stora ofredens tider, inlöst för 20,000 mark; 6:to Bomanssonska
samlingen, till arkivet förärad af doktor Bomansson, innehål-
lande handlingar specielt rörande Gezeliska tidehvarfvet; m. fl.

I det nyare arkivet förvaras de offentliga räkenskaperna
och handlingarna efter år 1809. Finlands statsakter, såsom
landtdagsbeslut m. m. finnas der äfven i original.

Finska statsarkivet benämndes ända till år 1869 kejser-
liga senatens arkiv och förestods (sedan den 25 November
1816) af en bland senatens tjenstemän med titel af arkiva-
rie. Genom kejs. förordningen af d. 10 Maj 1869, erhöll
arkivet benämning af Finska Statsarkivet, och med bör-
jan af år 1871 anställdes der tvenne tjenstemän arkiva-
rien och amanuensen. Den förres aflöning är 4,000 och den
senares arvode 2,000 mark. Finska Statsarkivet står under
Ecklesiastik-Expeditionens i Kejserliga Senaten inseende. Dess
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lokal är Senatshuset, nordöstra flygeln och hålles öppen för
-allmänheten alla söckendagar kl. 11—2.

Statsarkivarie:
Karl August Bomansson, (1859) 1871.

7. Verk och stater hörande under
Jordbruks- Expeditionen.

a. Öfverstyrelsen för väg- och vatten-
kommunikationerna.

(Helsingfors.)

Finlands rikedom på sjöar och vattendrag i det inre rig-
tade redan i äldre tider styrelsens uppmärksamhet på möjlig-
heten att medelst kanalanläggningar och sjö upprensningar göra
dessa af naturen sjelf anvisade kommunikationsvägar mera be-
gagneliga och nyttiga. Så känner man t. ex. de försök som
i slutet af medeltiden gjordes af Erik Thuresson Bjelke att
genom en kanal förena Saimen och Finska viken, försök som
sedermera åter upptogos etthundra år derefter under Karl IX:s
regering, men först i våra dagar blifvit realiserade o. s. v.
Strömrensnings arbetena erhöllo dock först en mera planmes-
sig och hela landet omfattande utsträckning genom bildandet
af en särskild direktion för strömrensningars anställande
i Finland (kongl. kung. den 17 December 1799). Till
följd af kriget 1808 upplöstes direktionen; men en ny in-
rättades kort härefter genom kejserliga brefven af d. 20 Fe-
bruari och 31 Maj 1816. Den förändrades sedermera den 17
September 1860 till en Öfverstyrelse för väg- och vatten-
kommunikationerna och har sin nu gällande instruktion ut-
färdad den 30 Juni 1869.

Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna,
som skall ha sitt säte i landets hufvudstad, eger att hand-
lägga tekniska och administrativa ärender, hvilka angå anlägg-
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ning och underhåll af jernvägar, telegrafer, kanaler, slussar
och broar, byggnad af dockor och hamnar, äfvensom ström-
rensning, sjöfällning och uttappning af kärr och mossor m. m.
Under öfverstyrelsens lydnad stå ingeniörkorpsen samt samt-
liga tjenstemän och betjente vid statens jernvägar och ka-
naler. Öfverstyrelsen utgöres af en öfverdirektör, såsom
ordförande och tre ledamöter, af hvilka två skola ega tek-
niska insigter i ingeniörsväsendet och benämnas öfveringeniö-
rer samt den tredje, som bör vara i juridiska och admini-
strativa ärender förfaren, benämnes assessor. Öfverdirektören,
som tillika är chef föjp ingeniörkorpsen utnämnes omedelbart
af kejsaren på senatens framställning; på lika sätt utnämnas
äfven öfveringeniörerne. Assessorn tillsättes äfvenledes af kej-
saren sedan underdånigt förslag efter behörigen kungjord an-
sökningstid blifvit af öfverstyrelsen upprättadt och genom se-
naten insändt. Vid öfverstyrelsen äro dessutom anställde en
sekreterare, en kamrerare, en kanslist och två ritare, af
hvilka de tvenne förstnämnde tillsättas af senaten, efter af
öfverstyrelsen kungjord ansökningstid och upprättadt förslag,
samt de tre öfriga antagas och entledigas af öfverstyrelsen.

Öfverdirektören tillkommer att ensam och under sin en-
skilda ansvarighet handlägga frågor, som angå ingeniörkorp-
sens kompletterande samt befordringsärender inom densamma,,
bestämmandet af arbetsbiträden och fördelning af ingeniörer,
byggmästare och elever till ingeniördistrikten och de arbeten,
som af ingeniörkorpsen utföras, äfvensom byggmästares skil-
jande från tjensten. Af de begge öfveringeniörerne skall den
ene granska och till föredragning i öfverstyrelsen i tekniskt
afseende bereda alla inkommande arbetsprojekter och kostnads-
förslag, med undantag af kostnadsförslag, som angå under-
hållet och remonten af redan till trafiken upplåtne kommu-
nikationsanstalter, äfvensom frågor, som angå vattenverks an-
läggningar m. m., hvilket i afseende å beredning och föredrag-
ning tillkommer den andre öfveringeniören. Assessorn före-
drager mål och ärender rörande kronans ocn enskildes af ström-
rensnings- och andra arbeten beroende rätt, äfvensom alla redo-
visningsfrågor, hvarutom honom tillkommer närmaste inseen-
det öfver kansli göromålen och kontrollen af räkenskapsver-
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ket. Assessorn förvarar nyckeln till det ena af öfverstyrel-
sens kassakistas tvenne lås, och kamreraren nyckeln till det
andra.

För handhafvandet af tillsynen och ledningen vid utfö-
randet af allmänna väg- och vattenbyggnadsarbeten samt för
vården om de dertill hörande inrättningar är Finland indeladt
i sex ingeniördistrikt, nemligen: Uleåborgs distrikt, innefat-
tande hela Uleåborg län; Wasa distrikt, upptagande den
vestra eller till landskapet Österbotten hörande andelen af
Wasa län; Vest Tavastländska distriktet, innefattande land-
skaperna Egentliga Finland, Satakunta och Åland, äfvensom
de delar af Tavastland och Nyland, som äro belägna vester
om Hämeenselkä ås ända till Hangöudd; Päijäne distrikt,
innefattande det ost-tavastländska vattensystemet, samt såle-
des de delar af landskaperna Tavastland, Savolaks och Ny-
land, som ligga emellan Suomenselkä i norr och Finska vi-
ken i söder, samt Hämeenselkä i vester och Savonselkä i öster;
Kuopio distrikt, innefattande i det närmaste Kuopio län;
«amt Saima distrikt, omfattande Saimas vattensystem och
motsvarande ungefär Wiborgs och S:t Michels län. Hvarje di-
strikt förestås af en distriktsingeniör, hvars stationsort bestäm-
mes af senaten på öfverstyrelsens förslag.

Löneförmånerna utgöra för öfverdirektören 11,000 mark,
öfveringeniörerne, enhvar 7,800 mark, assessorn 7,000 mk,
sekreteraren 4,000 mark, kamreraren 4,800 mark, kanslisten
1,400, förste ritaren 1,500 och andre ritaren 1,200 mark.
För bedrifvande af väg- och vattenbyggnadsarbeten är årli-
gen anslaget 160,000 mark. Inberäknadt sagde anslag, löner,
expenser m. m. utgör hela staten för öfverstyrelsen för väg-
oeh vattenkommunikationerna 212,730 mark.

Öfverstyrelsens lokal är senatshuset södra flygeln, andra
våningen och. hålles öppen alla helgfria dagar kl. 11—2.

Chefer lör strömrensnings- eller ingeniörkorpsen
Friherre Karl von Rosenkampff, 1817—1846.
Alfred Stjernvall, 1847—1856, f 1869.
Knut Stjernvall, 1856—1861.
Julius Mickwitz, 1861.
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b. Ingeniörkorpsen för väg- och vatten-
kommunikationerna.

Ingeniörkorpsen för väg- och vattenkommunikationerna,,
som tidigare kallades Finska strömrensningskorpsen, har
till bestämmelse att utföra de allmänna väg- och vattenbygg-
nads- samt sjö- och vattenfällningsarbeten, som öfverstyrel-
sen för väg- och vattenkommunikationerna föreskrifver. Ge-
nom nådiga reglementet af 30 Juni 1869 är ingeniörkorpsen
numera ställd på civil stat. Den består, förutom af chefen,
som tillika är öfverdirektör i förenämnde öfverstyrelse, samt
de begge öfveringeniörerne, af 4 ingeniörer i första, 4 i andra,
4 i tredje och 14 i fjerde klassen, af hvilka sistnämnde 6
äro äldre och åtta yngre ingeniörer. Vid ingeniörkorpsen äro
dessutom anställde 32 byggmästare, fördelade i tre klasser
så att 8 tillhöra första klassen och 12 hvardera af de tvenne
andra klasserna. Sex af ingeniörerne i första och andra klas-
sen äro tillika distriktsingeniörer.

Till inträde vid ingeniörkorpsen äro berättigade ej alle-
nast de, hvilka genomgått fullständig kurs vid ingeniörkorpsens
för väg- och vattenkommunikationerne institut i S:t Petersburg
och efter undergången slutexamen erhållit diplom å ingeniörs-
värdighet jemte rättighet till inträde i tjenst med tionde rang-
klassen, utan äfven från finska kadetkorpsen utexaminerade
elever samt sådane hvilka vid inhemsk eller utländsk läro-
anstalt, eller ock såsom elever vid ingeniörkorpsen, inhemtat
erforderliga insigter i de för ingeniörer nödiga specialveten-
skaper; dock hvad de till sistanförda tre kategorier hörande
personer beträffar, först efter ett års tjenstgöring vid jern-
vägs- eller vattenbyggnadsarbeten i landet samt derpå inför
öfverstyrelsen aflagd godkänd examen.

Löneförmånerna utgöra: 4 ingeniörer af första klassen å.
4,800 mark, hvartill efter 10 års tjenst kommer en löneför-
höjning af 1,200 mk, 4 d:o af andra klassen a 3,000 mk, 4 d:o»
af tredje klassen 2,400 mk, 6 äldre ingeniörer af fjerde klas-
sen å 2,080 mk och 8 d:o yngre af samma klass 1,900 mark.
Distriktsingeniörerne åtnjuta dessutom enhvar i skrifvarhjelp, ex-
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penser och hyresmedel 1,400 mk. Öfrige ingeniörer erhålla lika-
ledes af kronan hyresmedel. Byggixästarne af första klassen
erhålla i lön 720 mark samt efter tio års nitisk tjenst ytter-
ligare 300 mark, af andra klassen 600 mark och af tredje
klassen 480 mark. För förrättningar i kronans ärender upp-
bära såväl ingeniörerne, som byggmästarne särskild ersätt-
ning; de förre skjuts- och dagtraktamente enligt resereglemen-
tet, och de senare skjuts för en häst samt i traktamente 2
mk 80, 2 mk 40, och 2 mark om dagen, beroende af den
klass till hvilken de höra.

c. Saima Kanal.
Tanken på en förbindelse emellan Saimen och Finska

viken är, såsom i det föregående blifvit omnämndt, ganska
gammal. De af höfvitsmannen i Wiborg Erik Thuresson Bjelke
(1500—1509) påbegynta gräfningarne ifrån Lauritsala ("vanha
kaivanto,')), likasom äfven det år 1608 af Karl IX anbefallda
kanalarbetet (""Uusi" eller '"Pontuksen kaivanto r)) ledde icke
till något resultat, utan afbrötos snart, hufvudsakligast till
följd af de svårigheter terrängen ställde i vägen för den ti-
dens ofullkomliga insigter i sådana arbetens utförande. Då
Finland sedermera genom Nystadska- och Åbo fredsluten blef
itudeladt kunde en dylik kanalanläggning sjelfallet icke ens
ifrågakomma redan tillföljd af politiska skäl. Efter Finlands
återförening till ett helt upptogs frågan, som i 200 år hade
hvilat, åter och det af landets allmoge. I början af Mars
månad 1826 infann sig nemligen en deputation af tretton
bönder ifrån Kuopio och Nilsiä socknar i S:t Petersburg och
inlemnade der till kejsar Nikolai I en underdånig petition
att en kanal måtte med bidrag af allmänna medel öppnas
emellan Saimen och Finska viken. Petitionen vann nådigt
afseende, ehuru till en början statsverkets bristande tillgån-
gar samt derefter vidlöftiga förberedande undersökningar m. m.
föranledde att arbetet först år 1845 kunde begynnas. Det
fortgick sedermera oafbrutet till år 1858, då det fullkomligen
slutfördes, ehuru kanalen redan tidigare eller den 7 Septem-
ber 1856, dagen af H. M. kejsarens kröning i Moskva, kunde
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upplåtas till allmänt begagnande. Arbetet leddes till en bör-
jan af chefen för finska strömrensningskorpsen, friherre von
Rosenkampff samt öfvertogs efter dennes död af den utmärkte
svenske ingeniören öfverste N. Ericsson (1847 —1854), som
härigenom äfven i Finland rest åt sig en varaktig minnesvård.

Kanalen begynner vid Lauritsala gård invid Saimen sju
verst öster om Willmanstrand och sträcker sig derifrån i en
längd af 22 verst till Nuijamaajärvi sjö. Derifrån sträcker
den sig genom Lietjärvi, Rättijärvi, Särkkijärvi, Parvilainen och
Juustelanjärvi små insjöar ien längd af 321 verst till Wiborgska
hafsviken. Kanalens sammanlagda längd är således 55i verst,
deraf den gräfda delen upptager 30 verst. Djupet är 9 fot
och bredden på bottnen 40 fot. För reglerandet af vatten-
ståndet, som i Saimen är 256,5 fot öfver hafsytan, äro 28
slussar anbragte. Broarnes antal är 13. Byggnadskostna-
derna uppgifvas ha stigit till 3,095,450 rubel silfver eller
12,381,800 mark.

Den närmare uppsigten och förvaltningen af Saima kanal
är i öfverensstämmelse med kejserliga instruktionen af den 14
April 1858 anförtrodd åt en kanalchef, som utses bland de
äldre ingeniörerne vid ingeniörkorpsen för väg- och vatten-
kommunikationerna. Under honom lyda tvenne distriktschefer,
en för kanalens öfra distrikt från Saimen till Nujamaajärvi,
och en annan från sistnämnda sjö till hafvet. Öfrige tjenste-
män och betjente äro: 2 kassörer, 2 qvartersmän, 2 vågskrif-
vare samt 20 sluss- och brovakter, förutom drängar.

Löneförmånerna, utom anslag till ved och ljus, utgöra
för kanalchefen den lön han äger i egenskap af ingeniör samt
dertill till skrifvarhjelp, underhåll af hästar m. m. 2,520 mark,
l:sta distriktschefen 3,680 mk, 2:dra d:o 2,880 mk, hvardera
kassören 2,240 mk, hvardera byggmästaren 1,440, qvarters-
männen å 520 mk, samt vågskrifvarne a 840 mk, m. m.

Uppgifter rörande trafiken äfvensom öfver inkomsterna
och utgifterna för Saima, Konnus, Taipale, Viando, Murola,
Utra, Kajana, Valkiakoski och Nerkko kanaler, ingå i tabell-
lerna 31—33.
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d. Statsjernvägarne i Finland.
Frågan om anläggandet af en jernväg emellan Helsing-

fors och Tavastehus städer upptogs af styrelsen redan år 1849.
Projekter och kostnadsförslag voro äfven uppgjorda, då det
mellankommande orientaliska kriget föranledde uppsköt i fö-
retaget. Genast efter fredsslutet anbefallde kejsar Alexander
II senaten inkomma med förslag till kommunikationernas upp-
hjelpande medelst jernvägar och kanaler, och ingafs tillföljd
häraf af en dertill utsedd komité nytt projekt till ofvannämnde
banas byggande. Planen vann godkännande och den 4 Mars
1857 utfärdades nådigt förordnande om jernvägsanläggningen
emellan Tavastehus och Helsingfors, hvartill kostnaderna skulle
bestridas af finska statsmedel. Arbetena vidtogo om våren
1858 och fortgingo intill början af år 1862, då jernvägen den
17 Mars öppnades för trafiken. Dess anläggning hade ko-
stat något öfver 12,800,000 mark. Sedermera förelades stän-
derna på landtdagarne 1863—1864 och 1867 propositioner
angående nya jervägsanläggningar, som äfven vunno deras god-
kännande. Tillföljd häraf anbefallde regeringen den 29 No-
vember 1867 byggandet af en jernväg från Riihimäki station
å Helsingfors-Tavastehus banan till S:t Petersburg. Finlands
ständer hade till denna jernvägsbyggnad beviljat 18 miljoner
mark, hvarjemte ryska kronan mot vissa vilkor, deribland er-
hållandet af en tredje del af rena behållningen af banans in-
komster, understödde företaget med 2,500,000 metalliska silf-
verrubel. Hela jernvägen, äfven den del, som byggdes från
ryska gränsen till S:t Petersburg, skulle dock komma att
lyda under finsk styrelse. Den 18 Februari år 1868 be-
gynte arbetet å banan, vid hvilket under endel månader af
åren 1868 och 1869 en samtidig arbetsstyrka af emellan 10,000
och 11,900 man var sysselsatt. Under året 1869 voro sär-
skilda delar redan upplåtna för trafiken, och den ll:te Sep-
tember 1870, eller på kejsar Alexanders namnsdag, kunde
hela banan öppnas för samma ändamål. Bland byggnadsarbe-
ten å denna jernväg, som särskildt förtjena omnämnas, må
anföras den stora jernbron öfver Kymmene elf med en längd
af 221 fot. Totalkostnaderna för banans anläggning utgjorde
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något öfver 271 millioner mark. Från hufvudbanorna ha nå-
gra mindre bibanor efterhand blifvit byggde. Följande siff-
ror ådagalägga statsjernvägarnes utsträckning och tillväxt i
Finland.

Ät enskilda bolag äro koncessioner beviljade å byggan-
det af jernvägar mellan Tavastehus - Tammerfors och Åbo,
mellan Helsingfors (Kervo station) och Borgå, samt mellan
Riihimäki och, Hangöudd.

Uppsigten och förvaltningen af statens jernvägar tillkom-
mer jernvägschefen, som har sin station i Helsingfors och lyder
under öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna. Gö-
romålen äro fördelade på fyra afdelningar, nemligen Byråaf-
delningen, Trafikafdelningen, Ingeniörafdelningen och ma-
skinafdelningen. Förstnämnde afdelning, som innefattar kan-
sliet, kamrerare-, kontroll- och statistiska kontoren, står ome-
delbart under jernvägschefens uppsigt. De öfriga afdelnin-
garne förestås af hvar sin direktör såsom souschef. De fleste
tjenstemän äro anställde å provisorisk stat.

Löneförmånerna utgöra för jernvägschefen 11,000 mark,
jernvägschefsadjointen (station i S:t Petersburg) 7,500 mark,
sekreteraren 3,500, kamreraren 5,500, materialförvaltaren 4,000,
hufvudkassören 4,000, 2 liniekassörer å 3,300 mk, bokföra-
ren vid kamrerarkontoret 2,000 mk, 2 kontrollörer a 2,600
mark, 4 bokhållare vid kontrollkontoret 2 ä 1,500, 1 å 1,200,
1 å 1,000 mk, föreståndaren för statistiska kontoret 3,000,

hokhållaren dersammastädes 1,200 mk, trafikdirektören 6,500
mark, stationsinspektorn i S:t Petersburg 5,000 mark, i Hel-
singfors 3,800 mk, i Wiborg 3,300, i Tavastehus 3,100 mk
och å de öfriga stationerna emellan 3,050 och 2,000 mark,

Jervägarnes samman-
lagda längd i mil.

Antal sta-
tioner.

År 1865 10,4. 12.
„

1866
„

1867
„ 1868
„

1869
~

1870
„

1871

10,4.
10,4.
10,4.
15,9.

45,2.
45,8.

12.
12.
12.
18.
42.
43.
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stationsmästarne från 1,600 till 850 mk o. s. v. Bandirek-
tören 6,500 mk, baningeniören i l:sta distriktet 5,000 mark,
i 2:dra, 3:dje och 4:de d:o enhvar 4,000 mk och i s:te di-
striktet 4,480 mk, maskindirektören 6,500 mk, konstruktören
2,400 mark, bokföraren 2,000 mk, o. s. v. Jernvägschefen,
kamreraren, samtlige direktörer och stationsföreståndare åt-
njuta fria boningsrum eller motsvarande hyresmedel.

Tabeller öfver inkomsterna och utgifterna samt trafiken
å statsjernvägarne N:is 34—36.

Jernvägschef:
Georg Strömberg, 1871.

e. Öfverstyrelsen för landtmäteriet,
(Helsingfors.)

År 1603 upprättades den första landtmäterikorpsen i Sve-
rige. Dess chef blef den berömde mathematikern och geogra-
fen Andreas Bureus. Konung Gustaf II Adolf gaf den 4: de
April 1628 åt den nya korpsen dess första instruktion, hvil-
ken sedermera efterföljdes under tidernas lopp af en mängd
andra sådana såsom af åren 1683, 1688, 1766 m. fl. De äld-
sta kända instruktioner om hemmansmätningars anställande i
Finland äro utfärdade den 19 Juni 1633 samt d. 2 och 18
April 1634 för landtmätarne Olaus Gangius och Andreas Sträng.
Under följande tiderna gjorde dock jordmätningen öfverhuf-
vudtaget i vårt land endast ringa framsteg. En förändring
inträffade först under den s. k. frihetstiden, då för Finland
organiserades en särskild mätningskommission med en landt-
mäteridirektör i spetsen (1747). Några år härefter (förord-
ningen d. 5 April 1757) påbjöds storskiftet, med hvars in-
förande i stället för det hittills använda teg- eller solskiftet
en ny period randades för det finska jordbruket. Storskif-
tena fortskredo med rask fart isynnerhet under konung Gu-
staf IILs regering, då äfven den jordareal, som vid afvittrin-
garnes verkställande, skulle lemnas åt hvarje mantal närmare
bestämdes från 600 till 1,200 och i vissa fall till 2,000 tunn-
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land och derutöfver. Till Wiborgs län utsträcktes storskiftet
genom kejserliga förordningen af den 12 Juli 1816.

Landtmäteriöfverstyrelsen, som tidigare kallades General-
Landtmäteri kontoret och bildades genom kejserliga regle-
mentet af den 14 November 1812, har sin nu gällande in-
struktion utfärdad den 15 Maj 1848. Den utgöres af en öf-
verdirektör, som på anmälan af senatens Ekonomie-depar-
tement utnämnes af kejsaren och har det allmänna inseendet
öfver ärendernas gång inom verket likasom äfven förmanska-
pet öfver hela landtmäterikorpsen, samt en öfver direktors
adjoint, hvilken likaledes utnämnes af kejsaren, efter af öf-
verdirektören kungjord ansökningstid och derpå upprättadt
förslag, som i laga ordning af senaten blifvit pröfvadt. Öf-
rige tjenstemän äro fyra ingeniörer, som tillsättas på samma
sätt som adjointen, en sekreterare, hvilken utnämnes af sena-
ten, efter vederbörlig ansökningstid och af öfverdirektören
upprättadt förslag, samt en kanslist, en kopist och tvenne
kartaritare, hvilka antagas af öfverdirektören.

Löneförmånerna utgöra för öfverdirektören 8,600 mark,
adjointen 5,200 mark, 4 ingeniörer å 3,200 mark, sekretera-
ren 3,200 mark, kanslisten 1,000 mark, kopisten 800 mk,
och två kartaritare a 1,200 mark. Hela staten för landt-
mäteri öfverstyrelsen, inberäknadt extra anslag till stipendier,
samt till upprättandet af det geografiska kartverket öfver
Finland uppgår till 44,324 mark.

Öfverstyrelsens för landtmäteriet lokal är i senatshuset
södra flygeln, andra våningen och hålles öppen alla socken-la-
gar kl. 10—1.

Öfverdirektörer :

Abraham Nordenstedt, 1812, f 1820.
Abraham Joachim Molander, 1821—1828, sedermera lands-

höfding i S:t Michels län.
Karl Gustaf Tavaststjerna, 1829—1843, f 1855.
John Bergenheim, 1843—1845, sedan guvernör i Wasa län.
Alexander von Rechenberg, 1847—1854, sedan guvernör i

Wasa län.
Olas Wilhelm Gyldén, 1854, f 1872.
Berndt Otto Nymalm, 1872.
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f. Landtmäteristaten.
Uti hvarje län finnes i residensstaden ett landtmäteri-

kontor, som förestås af en länelandtmätare, hvilken tillsättes
på samma sätt som adjointen hos öfverdirektören för landt-
mäteriet och har sig till biträde en sekreterare. Landtmä-
teri göromålen och förrättningarna i landet verkställas af or-
dinarie- och extra ordinarie kommissionslandtmätare hvilka
biträdas af vice landtmätare och auskultanter. För när-
varande finnas:

Lönerna utgöra för länelandtmätarne 3,360 mark, sekre-
terarne vid läne-landtmäterikontoren 800 mark, ordinarie kom-
missionslandtmätarne 800 mark och extra ordinariekommis-
sionslandtmätarne 560 mark. Frågan om förbättrande af landt-
mäterikorpsens löner har redan länge varit väckt och torde
innan kort komma att afgöras.

g. Justeringsverket.
Chefen för justeringsverket i landet är öfverdirektören

för landtmäteriet, som eger att till justerare utse och förordna
väl kände och skickliga landtmätare samt tilldela dem vissa
distrikter, inom hvilka de äro ansvarige för justeringen. Sta-
pelstäderna äro likväl berättigade att sjelfva antaga och af-
löna edsvurne justerare, blott dessa dessförinnan blifvit af öf-
verdirektören examinerade och med hänsyn till insigterna i

Ordinarie kom-
sions-landtmä-

tare.

Extra ordinarie
kommisions-
landtmätare.

Nylands län
Åbo och Björneborgs län

4.
6.

1.
2.

Tavastehus „ 7. 1.
Wiborg „

S:t Michels „

Kuopio
„

10.
6.
6.

1.
1.
1.

Wasa
„

8. 2.
Uleåborgs ~ 14. 5.

Summa 61. 14.
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justeringsverket godkände. De för justeringen gällande före-
skrifter finnas intagne i reglementet angående landtmäteriet,
ägodelnings- och skattläggningsverket samt justeringen af mått,
mål och vigt i Finland af den 15 Maj 1848.

De för Finland fastställda måtten äro :

Längdmått.

1 Aln — 2 fot = 4 qvarter = 24 verktum.
1 Famn = 3 alnar.
1 Stång =10 fot = 100 decimaltum = 1,000 linier.
1 Mil — 10 verst = 18,000 alnar.

Reducerad till metriska systemet utgör en aln i det när-
maste 0,59381 meter.

Ytmått.
1 Tunnland = 14,000 qyadrat alnar = 56,000 qvadrat

fot = 0,49365 hectares.
Rymdemått för torra varor.

1 Tunna =30 kappar =63 kannor = 2,016 jungfrur
= 6,3 kubik fot = 6300 kubik decimaltum.

1 Kappe — 2,1 kannor = 671 jungfrur = 210 kub. dec.tum.
1 Kanna = 2 stop = 8 qvarter= 32 jungfrur = 100 kub.

decimaltum.
1 Qvarter = 4 jungfrur = 12,5 kubik decimaltum.

Rymdemått för våta varor.
1 Tunna = 48 kannor = 1,536 jungfrur = 4,800 kubik

decimaltum.
1 Am eller fat = 60 kannor = 6,000 kubik dec.tum.
1 Ankare = 15 kannor o. s. v.
En tunna för torra varor = 1,6489125 hectolitres och för

våta varor =1,2563 hectolitres.
Vigter.

1 Skeppund (viktualie vigt) = 20 lispund = 400 skalp.
1 Lispund =20 skålpund = 640 lod = 176,960 ass.
1 Skålpund = 32 lod = 128 qvintin = 8,848 ass.
1 Lod = 4 qvintin = 276| ass.
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1 Läst — 288 lispund.
1 Centner = 5 lispund =100 skålpund.
1 Skeppund (stapelstads vigt) = 16 lispund = 320 skalp.
1 Skeppund, (uppstads jernvigt) = 16,8 lispund = 336

skålpund.
1 Skeppund (bergs- och hammarvigt) = 17,6 lispund =

352 skålpund.
1 Skeppund (tackjernsvigt) = 457,6 skålpund.
Ett skålpund utgör 425,076 gramm.

h. Forststyrelsen och Forststaten.
För vården om kronans skogar inrättades genom förord-

ningen af den 14 Januari 1851 en provisorisk forststat, som
ställdes under öfverstyrelsens för landtmäteriet uppsigt. Då
den inskränkta forsttjenstemanna personalen, af endast 17 per-
soner, emellertid ansågs otillräcklig, blef en ny omorganisa-
tion af forstväsendet anbefalld. För detta ändamål, äfvensom
för att lämpa de allmänna principerna för skogshushållningen
efter de i vårt land och dess särskilda landsorter förekom-
mande förhållanden inkallades sachsiska öfverforstrådet baron
von Berg, hvilken efter en i landet verkställd resa afgaf ett förslag
i ämnet, som i hufvudsak lades till grund för den genom kun-
görelse af 7 Maj 1858 anbefallda organisationen af forststaten.

Forststaten stod under samma öfverstyrelse som landt-
mäteriet ända till utgången af år 1863. Sistnämnde år den
1 Augusti utfärdades nemligen en förordning om inrättandet
af en särskild forststyrelse för vården och förvaltningen af
kronoskogarne i Finland. Forststyrelsen, som har sitt säte i
Helsingfors, utgöres af en öfverdirektör, som på framställ-
ning af senatens Ekonomie-departement utnämnes af kejsa-
ren, en ingeniör, en sekreterare, en kamrerare och tre
underforstmästare, hvilka samtliga tjenster tillsättas af se-
natens Ekonomie-departement, sedan forststyrelsen efter be-
hörigen kungjord ansökningstid, inkommit med förslag till tjen-
sternas besättande.

Öfverdirektören, som äfven är chef för forststaten, eger i
forststyrelsen ensam beslutande rätt. Han bör derjemte ge-
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nom inspektionsresor i landsorterna taga kännedom om' kro-
noskogarnes tillstånd, samt huru forstpersonalen fullgör sina
skyldigheter. Ingeniören granskar alla till forststyrelsen in-
kommande hushållsplaner och afverknings förslager, ordnar
och fullkomnar karteverket öfver kronoskogarne, samt utöf-
var under öfverdirektörens frånvaro chefskapet vid forststy-
relsen. Sekreteraren, som skall ha undergått domare- eller
större kameralexamen, har om händer expeditionen, förer dia-
rierna o. s. v. Kamreraren förer forststyrelsens och forstför-
valtningens räkenskaper enligt en särskild för honom utfärdad
instruktion af 25 Juni 1869. Underforstmästarne användas
dels till förefallande göromål vid forststyrelsen, dels till be-
stridande af lediga forstmästaretjenster m. m.

Kronoskogarne eller kronoparkerna i landet äro indelade
i inspektionsdistrikter, som underafdelas i revierer eller för-
valtningsotnråden, hvilka sistnämnda åter ytterligare fördelas i
bevakningsområden. Inspektionsdistrikten förestås af öfver-
forstmästare och reviererna af forstmästare, hvilka inom
hvarje bevakningsområde ha sig till biträde skogsvaktare.
Följande siffersammanställning utvisar kronoskogarnes i landet
omfång och indelning.

Evois kronopark ....

Antal
revier.

Antal . , .
Avfln I -i

bevaknings- . ■, •,

områden. inland.
7. 18,539.

Inspektionsdistrikten
Åbo och Björneborgs läns .

Tavastehus läns
Impilaks-Suistamo ....
Kuopio vestra . . . . .

Kuopio östra
Wasa vestra . . .

.
. .

Wasa östra '.

IJleå
Kajana
Ijo '
Kemi

, 6.
. 4.
. 2.
. 4.
. 6.
. 5.
. 6.
. 4.
. 3.
. 4.

. 8.

35. 375,802.
39. 80,987.

7. 131,970.
50. 403,691.
80. 643,477.
62. 395,228.
65. 297,427.
43. 572,533.
31. 1,478,007.
56. 5,089,455.
90. 20,193,972.

Summa 52. 565. 29,681,088.
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Enligt kommissionens för undersökning af förhållandena
inom kronoskogarne i Finland underdåniga berättelser för åren
1866—1868 utgjorde vidden af odlade egor, äfvensom befolk-
ningen inom förenämnda areal:

Statsverkets inkomster från forstväsendet ha utgjort, en-
ligt de årligen uppdebiterade summorna

Dessa inkomster ha icke betäckt de för forststatens och
skogsbetjeningens aflönande m. m., erforderliga utgifterna;
utan har statsverket fått vidkännas förluster, som stego:

ital Odlad» egor i ti mnland.

Inspektions distrikt.
m

ty*?
° CJQ
p: "Q
£____, p
~ fi

CD

__+•

B O
CTC3 O,O ST

W
CD
S>
i—'er
B

cp"Åker. Äng. Summa.

Evois kronopark .
.

.
.

Åbo och Björneborgs läns
Tavastehus läns .

. .
.

Kuopio vestra
» östra

Wasa vestra
» östra

Uleå •

.
.

.

Kajana
Ijo
Kemi

8 20
291
117
90
66

197
99

213
291
487
112

123
1,027

590
308
354
464
336
497
506
261
120

367
5,100
1,843

554
1,987
1,585
1,126
2,546

174
10,112
2,085

490
6,127
2,433

862
2,341
2,049
1,462
3,043

680
10,373
2,205

150
2,018
1,042

671
726

1,319
898

1,263
1,544
1,453

722

39
49
77
49
58
43
11
42

Ar 1866
1867
1868
1869
1870
1871

154,274
142,836
140,956
159,871
230,249
387,112

markk.

Ar 1866 till 214,760 mark.
„

1867
„ 222,869 „

„ 1868 „ 251,527 „

„ 1869
„ 200,592 „

„
1870

„ 126,232 „
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År 1871 öfverstego inkomsterna utgifterna. Detsamma
torde äfven, att döma af de redan uppgjorda köpeaftalen af
virke från kronoskogarne, i ännu högre grad blifva fallet un-
der innevarande och följande år.

Löneförmånerna utgöra vid forststyrelsen, för öfverdirek^
tören 8,600 mark, ingeniören 5,200 mark, sekreteraren och
kamreraren, hvardera 3,600 mark, samt underforstmästarne,
enhvar 2,000 mark. Vid forststaten åtnjuta i lön, taffel- och
resepenningar öfverforstmästarne 4,000 a 4,400 mark, forst-
mästarne 2,800 mark, samt skogsvaktarne utom torp, emel-
lan 2 och 5 tunnor spanmål samt från 20 till 100 mark
kontant.

Chefer för forstväsendet:
Clas Wilhelm Gyldén, 1851—1863.
Friherre Rabbe Wrede, 1864—1870.
Alexander af Forselles, 1870.

i. Forstinstitutet å Evois.
(Lampis socken.)

För att bereda ynglingar, som egna sig åt forstmannayr-
ket, tillfälle att utförligen både teoretiskt och praktiskt in-
hemta allt hvad till sagde yrke börer, förordnades genom
kungörelse af den 10 Mars 1859 att å Evois kronopark i
Lampis socken af Tavastehus län skulle inrättas en forstläro-
anstalt. Den blef sedermera d. 15 April s. å. fullständigt orga-
niserad och ställdes under närmaste tillsyn af en direktor.
Tillika anställdes vid anstalten tre lektorer och en ritlärare.
Eleverne, hvilka for att vinna inträde borde prestera student-
bref från universitetet eller fullständigt dimissionsbetyg från
något af landets civila gymnasier, åtnjöto vid anstalten kost-
nadsfri undervisning, qvarter och värme. Hela anstalten har
likväl på senare år varit tillsluten, tillföljd af brist på elever.

Löneförmånerna, utom fria rum och ved, utgöra för di-
rektorn (tjensten f. n. obesatt) 6,080 mark, enhvar af lekto-
rerne 3,400 mark och för ritläraren 1,600 mark.
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j. Inspektören för fiskerierna.
(Helsingfors.)

Då klagomål från flere håll anfördes öfver fiskets afta-
gande, fastades styrelsens uppmärksamhet å de försök till
fiskodling, som i främmande länder pågingo. En dertill qvali-
ficerad person blef med anledning häraf utsedd, såväl för att
anställa undersökningar rörande orsakerna till fiskens afta-
gande och medlen att förekomma detsamma, som äfven att
genom resor å utrikes orter inhemta närmare kännedom om
methoderna vid fiskodlingen och fiskens behandling. Fruk-
terna af dessa åtgärder blefvo synliga icke blott i en mängd
på regeringens föranstaltande utkomna folkskrifter rörande
odling af sommarfisk m. m. utan äfven i de fiskeriförenin-
gar till fiskets bevarande och förökande, som i en stor mängd
församlingar ingingos.

Sedermera tillsattes den 8 Mars 1860 en inspektör för
fiskerierna, hvars åligganden, som närmare bestämmas i in-
struktionen af den 16 Januari 1861, bestå i tillsyn att de
fiskerierna gällande stadgar och författningar efterlefvas, att
kontrakterna om kronofiskerierna behörigen iakttagas, att all-
mogen upplyses om hvad som kan befordra fisk-afvelris bibe-
hållande och tillväxt, samt att aflemna yttranden i frågor rö-
rande utarrendering afkronans fiskvatten, fiskeriföreningar m. m.
Inspektören tillförordnas och entledigas af senatens ekonomie
departement. Hans löneförmåner utgå för närvarande med
4,800 mark, deri inberäknadt anslag för resor.

Inspektörer för fiskerierna:
Henrik Johan Holmberg, 1860, f 1864.
Anders Johan Malmgren, t. f., 1865.

k. Kejserliga Finska Hushållningssällskapet.
(Åbo.)

Finska hushållningssällskapet stiftades den 1 November
1797 af ett antal finske medborgare, bland hvilka böra näm-
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nas biskopen i Åbo J. Gradolin, lagmannen O. Wibelius, kam-
marrådet Winter, professor J. Tengström och professor J. Pip-
ping. Det erhöll sedermera d. 4 Februari 1798 öfverhetlig
sanktion, med tillåtelse att kalla sig Kongliga Finska hus-
hållningssällskapet. Såsom benämningen antyder blef sällska-
pets bestämmelse att genom spridande af nyttiga kunskaper
och rön, utdelande af lämpliga uppmuntringar och belöningar,
samt andra ändamålsenliga åtgärder befordra jordbrukets och
öfriga industriela näringars i landet utveckling och förkofran.
Synnerligen gagnelig och fruktbringande har sällskapets verk-
samhet varit i afseende å sträfvandena att allmännare utsprida
odlingen af potatisväxten, i hvilket afseende detsamma äfven
af styrelsen åtnjöt ett årligt understöd, först af 1,000 riksda-
ler banko och sedermera efter skillsmässan från Sverige af
642 rubel 9 0 kopek silfver, som fortfor ända till och med
år 1858, då det såsom för ändamålet icke vidare erforder-
ligt indrogs. För befrämjandet af lin- och hampodlingen m. m.
har sällskapet äfven åtnjutit statsanslag.

Förutom dessa och andra understöd af styrelsen har hus-
hållningssällskapets verksamhet i betydlig mon underlättats
af enskilda testamenten och donationer, af hvilka må anföras,
assessorn Gr. Ahlman's af den 2 Juli 1798, apothekaren A.
Svahn's den 1 Maj 1801, professor J. Bilmark's d. 2 Sept.
1797 m. fl. s. De fonder som för närvarande stå under säll-
skapets förvaltning voro den sista December 1870:

Enskilda fonden, som bildats genom bidrag af medlem-
marna och hvars kontanta tillgångar utgjorde 5,187 mark
53 penni.

Ahlmanska fonden, bestämd till underhållandet af sko-
lor för allmogens barn uti de närmast Tammerfors belägna
socknar, m. m. 93,498 mark, 97 penni.

Bilmarkska fonden till landtbrukets upphjelpande, till-
gångar 12,373 mark 15 penni.

Statsfonden, med kontant tillgång af 543 mark 53 penni.
Hisingerskafonden, för att befordra linkulturen i landet,

med tillgång 4,105 mark 60 penni.
Svahnska fonden, afsedd till landtbrukets och skogshus-

hållningens förbättrande samt dessutom att underhålla sär-



165

skilda sjuka å länelazarettet i Tavastehus stad. Tillgångar
44,793 mark.

Thulinska fonden, med tillgångar af 32,184 mark 86
penni, samt dessutom några mindre fonder. Totalbeloppet af
sällskapets tillgångar utgjorde 252,439 mark 76 penni. Deri
ingingo äfven till ett värde af 56,090 mark, sällskapets stads-
gård vid Stora Tavastgatan samt 2:ne lotter (n:is 23 och 26)
å Bunsala, använda till experimental- fält, äfvensom biblio-
tek, mobilier och redskap. Hushållningssällskapets årliga in-
komster stiga till ungefär 40 å 50 tusen mark. Understödet
af statsmedel upptogs i 1872 års statsbudget till 14,628 mark
80 penni.

De belöningar och uppmuntringar, som finska hushåll-
ningssällskapet är berättigadt att utdela, bestå i 1. jeton i
guld, silfver eller brons, som förlänas såsom uttryck af säll-
skapets aktning åt inländske personer och inrättningar för
utmärkelser inom någon viss krets eller för berömlig verk-
samhet i allmänhet i fosterländska syften, äfvensom åt utlän-
ningar för utmärkelse inom områden, hvilka hemfalla under
sällskapets verksamhet; 2. medaljer af guld och silfver att
bäras i grönt band antingen om halsen eller i knapphålet
och hvilka utdelas efter samma grund som jetonerna; 3. bronsme-
dalj att bäras i grönt band uti knapphålet samt hederstecken
af silfver att bäras å bröstet i grön bandrosett, hvilka tilldelas för
utmärkelse inom inskränkta och mindre bemärktare verknings-
kretsar samt såsom uppmuntran för långvarig och trogen tjenst,
4. guld- och silfverpjecer, som föräras åt trogne tjenare, 5.
penningepremier, 6. offentligt loford och 7. Ahlmanska jeto-
nen i silfver, som utdelas såsom uppmuntran åt utmärktare
elever vid de såkallade Ahlmanska skolorna. Sällskapets me-
daljer äro försedde å ena sidan med monarkens bröstbild jemte
omskrift r)Suomen Suuri - Ruhtinasr) samt å andra sidan med
inskriptionen ja Toini!" inom en eklöfskrans, samt or-
den ""Suomalainen Huoneen-Hallituksen Seurari. Ahlmanska
medaljen är försedd med framlidne assessorn Gabriel Ahlmans
bröstbild.

Hushållningssällskapets angelägenheter ombesörjas af en
delegation, hvars medlemmar utses för två år i sender, en
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bestyrehe och en revisions kommission. Fyra gånger om
året, nemligen i Februari, Juni och September samt sällska-
pets högtidsdag den 1 November, sammanträder sällskapet till
plenum. Sällskapets ordförande och vice ordförande utses
genom val vid plenum för ett år i sender. Öfrige tjenste-
män äro en sekreterare, med årlig aflöning af 2,438 mark,
en kamrerare med aflöning 960 mark och en notarie med
d:o 1,600 mark. De tillsättas likaledes af plenum, sedan
tjensterna blifvit af bestyreisen anslagne lediga att ansökas.

Inseendet öfver det experimental fält, som sällskapet orga-
niserat å Runsala ö utanför Åbo, handhafves af en för så-
dant ändamål tillsatt inspektor, hvilken för två år i sender
utses på Sällskapets högtidsdag.

Hushållningssällskapets nu gällande stadgar äro af den
2 November 1863.

1. Landtbruks institutet å Mustiala. Jordbruks-
skolor.

På derom af finska hushållningssällskapet gjord hemstäl-
lan anbefallde H. K. Majestät den 24 Augusti 1836 att en
anstalt med benämning af landtbruksinstitut skulle inrättas,

sagde institut att innefatta: en agronomisk skola,
der elever af båda könen skola erhålla fullständig undervis-
ning om ett bättre och ändamålsenligare sätt vid åkerbrukets
samt ängs- och boskapsskötselns bedrifvande i Finland; ett in-
stitut för linberedning, hvarest elever likaledes lemnas till-
fälle till inhemtande af de för nämnde handtering mest god-
kände methoder; samt ett stam-schäferi af finullige får, hvar-
till stammen skall från utrikes ort införskrifvas och hvarest
Finlands jordbrukare mage icke allenast förse sig med nödige
afvelsdjur, utan ock kostnadsfritt låta såsom schäfrar inöfva
dertill fallne personerr). Till säte för denna inrättning an-
slogs den 30 November 1837 Mustiala öfverstlöjtnantboställe
vid f. d. Nylands dragonregemente, beläget i Tammela soc-
ken och innefattande en egovidd af 12,000 tunnland. Landt-
bruksinstitutet har sedan dess vid särskilda tillfällen erhållit
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nya stadgar. Dess nu gällande reglemente är af den 26 Maj
1864 och deri bestämmes institutets ändamål vara, att be-

reda jordbrukare i Finland, tillfälle till teoretisk och praktisk
utbildning i landtmannayrket samt meddela unge män af den
arbetande klassen såväl kunskap och insigt, som synnerligast
praktisk öfning och skicklighet i ett fullkomligare jordbruk,
äfvensom att lemna undervisning i ladugårdsskötsel. Institu-
tet stod ända till år 1860 under hushållningssällskapets upp-
sigt, men lyder nu omedelbart under senaten.

Den närmaste ledningen af institutets angelägenheter ålig-
ger en direktor, som utnämnes och entledigas af kejsaren på
senatens derom gjorda framställning. Jemte honom bestrides
undervisningen af två lektorer, en revierförvaltare, en ve-
terinärläkare, en kamrerare, en inspektor, en plogkarl,
en trädgårdsmästare, en mejeriföreståndare, en verkmä-
stare samt en smed och hofslagare, af hvilka de förstnämnde
till och med kamreraren efter af jordbruks-expeditionen kun-
gjord ansökningstid utnämnas af senaten, men de öfrige på
direktorns förslag tillsättas och entledigas af jordbruks-expedi-
tionen.

Samtlige lärare och betjening vid institutet erhålla der
fria rum och ved. De kontanta löneförmånerna äro för direk-
torn 5,600 mark, förste lektorn 4,000 mark, andre lektorn
3,400 mark, veterinärläkaren och revierförvaltaren, hvardera
2,600 mark, kamreraren 3,000 mark, och för de öfriga det
belopp, som vid tjenstens tillträdande af jordbruks-expeditio-
nen fastställts. Hela staten för landtbruksinstitutet uppgår
till 43,000 mark, förutom inkomsterna af betalande elever äf-
vensom afkastningen af jordegendomen.

* År 1856 förordnades att ytterligare skulle på statsver-
kets bekostnad inrättas ett antal jordbruksskolor, hvilka äf-
ven i öfverensstämmelse med kejs. senatens bref af 19 Maj
och 13 Oktober 1858 efterhand trädt i verksamhet. Deras
antal är för närvarande nio, nemligen två i Wasa och två i
Uleåborgs län, samt en i hvarje af de öfriga länen, utom i
Tavastehus län. Undervisningsspråket är öfverallt finska, med
undantag af i jordbruksskolan i Nylands län samt i den ena
(Korsholm) af jordbruksskolorna i Wasa län.
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m. Agronomer, Ploginstruktörer, Länedejor.
Till jordbruksnäringens befrämjande ha tid efter annan

inrättats särskilda tjenster, af hvilka här anföras:
Agronomer och läneagronomer. Tjensterne inrättades

genom kejserliga förordningen af 30 Juni 1858, äfvensom för-
ordningarne af åren 1861, 1864, 1865 och 1868. Agrono-
merne åligger att tillhandagå jordbrukare i landet med råd
och förslag vid odlings-, vattenaflednings- och ängsvattnings-
företag, inrättande af vexelbruk och vidtagande af andra tids-
enliga åtgärder, som lända till en ökad och förbättrad afkast-
ning från åker, äng och ladugård.

Allmänna ploginstruktörer och läne ploginstruktörer,
hvilkas åliggande är att undervisa landets jordbrukare i en
bättre och ändamålsenligare skötsel af åkrarna. Tjensterne
äro inrättade genom kejserliga senatens bref af 10 Juli 1860,
4 Oktober 1867 och 6 Februari 1868.

Länedejor ha till åliggande att större delen af året fär-
das kring länet och under någon tids vistelse å hvarje ort
undervisa allmogens qvinnor i mjölkning och smörberedning
samt i kreaturens omsorgsfullare utfodring och vård. De äro
tillsatta genom senatens bref af 7 April 1865 samt 21 No-
vember 1867 och 29 Oktober 1868.

n. Landtbrukssållskaper.
I ändamål att väcka och lifva hågen för landtmanna-

yrket och jordbruket samt inom inskränktare verkningskret-
sar arbeta för samma syftemål, som finska Hushållningssäll-
skapet i stort, har landets jordbrukare i skilda trakter bildat
föreningar eller landtbrukssållskaper, som af regeringen lega-
liserats. Den äldsta af dessa föreningar, Ilmola landtman-
nasällskap, stiftades år 1803. Dernäst i ålder är Uleå-
borgs läns hushållningssällskap, instiftadt år 1828. De öf-
riga landtbrukssällskaperna ha uppstått under senaste tider
och äro: Nylands och'Tavastehus läns landtbrukssällskap,
inrättadt 1856 med direktion i Helsingfors, Satakunta landt-
brukssällskap (direktion i Björneborg), Wiborgs läns l. (di-
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rektion i Wiborg), S:t Michels läns d:o (S:t Michel), Kuopio
läns (bildadt 1861 och med direktion i Kuopio), Wasa läns
(Nikolaistad) samt Nordfinska landtmannasällskapet, spe-
cielt för Kemi och Torneå socknar samt med direktion i Kemi.
Landtbrukssällskaperna sammanträda engång hvarje år till
allmänna möten å någon förut bestämd ort inom distriktet,
då icke blott särskilda jordbruket rörande frågor afhandlas,
utan äfven expositioner af åkerbruksredskap, äfvensom af jord-
bruks- och ladugårdsprodukter samt af hus- och hemslöjd äro
anordnade. Förutom dessa möten ha äfven allmänna landt-
bruksmöten för hela Finland efter särskilda mellantider egt
rum. Det senaste af dessa sammanträdde i Helsingfors d.
5—7 September 1870.

Finlands Ständer.
Enligt Finlands grundlagar, hvilka utgöras af Regerings-

formen af den 21 Augusti 1772, Förenings- och säkerhets-
akten af den 21 Februari och 3 April 1789 samt Landtdags-
ordningen af den 15 April 1869, tillkommer det finska folket
att genom sina till landtdag samlade representanter deltaga i
lagstiftningen, antaga eller förkasta förslag till ändring af
stånds privilegier m. m., samt fritt utöfva sjelfbeskattnings-
rätten. Utan ständernas samtycke kan ingen ny lag införas
eller gammal afskaffas, lika litet som någon ny pålaga upp-
tagas eller militärutskrifning verkställas. Finlands ständer
utgöras af: Ridderskapet och Adeln, Prestaståndet, Borgare-
ståndet och Bondeståndet. Ständerna sammankomma till lag-
tima landtdag åtminstone hvart femte år uppå af kejsaren
och storfursten senast tre månader dessförinnan utfärdad kal-
lelse, men kunna jemväl ifall kejsaren och storfursten anser
det nödigt under mellantiderna sammankallas till urtima landt-
dag, som i så fall bör vara utlyst minst sex veckor före den
dag, då ständerna böra sammanträda. Landtdagen hålles i
landets hufvudstad, utom då fiendes infall eller andra vigtiga
hinder göra det omöjligt eller för ständernas säkerhet vådligt,
i hvilken händelse annan ort inom landet för ständernas sam-
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manträdande af kejsaren bestämmes. Lagtima landtdag bör
ej fortfara längre än fyra månader; men kan af kejsaren och
storfursten, om han så för godt finner, eller ständerne sådant
begära, antingen förlängas eller tidigare afslutas.

Hvarje stånd sammanträder å särskildt rum; dock kunna
de äfven komma tillsammans på ett rum till gemensam öfver-
läggning, likväl utan rättighet att der besluta. För afgörande
af grundlags-, privilegii- och bevillningsfrågor fordras alla fyra
ståndens samstämmiga beslut; öfriga frågor afgöras ifall tre
stånd i saken förena sig. Ordföranden i Ridderskapet och Adeln
kallas landtmarskalk, i de öfriga stånden talman. Landt-
marskalken och talmännen för Borgare- och Bondestånden ut-
ses särskildt för hvarje landtdag af kejsaren; talman för pre-
staståndet är åter alltid erkebiskopen och i händelse af den-
nes förfall någon af biskoparne.

Ridderskapet OCh Adeln utgöres af hufvudmannen, el-
ler i dennes ställe af ättemannen eller någon af hufvudman-
nen befullmägtigad adelsman, för hvarje på finska riddarhuset
introducerad greflig, friherrlig och adlig ätt. Etufvudman för
en ätt är stamfadren och, efter honom, äldste- manliga med-
lemmen af den ättegren, som i hvarje led varit äldre än nå-
gon af de öfriga lefvande grenarne af ätten. Åttens repre-
sentationsrätt vid landtdagarne utöfvas af hufvudmannen, samt
i händelse af dennes frånvaro af den ätteman, som är honom
närmast. Har icke heller vid de tvenne första uppropen nå-
gon ätteman infunnit sig, så äger den adelsman, som dertill
af hufvudman eller hufvudmans ställföreträdare blifvit befull-
mägtigad, rätt att intaga ättens säte i riddarhuset. Hvarje
ståndsledamot af ridderskapet och adeln intager för den ätt
han representerar plats å viss stol försedd med ättens num-
mer, sålunda att grefvarne sitta främst, dernäst friherrarne
samt sedan den öfriga adeln i ordning efter nummerföljd.
Frågorna afgöras genom enkel röstpluralitet.

Prestastålldet utgöres af erkebiskopen och biskoparne,
hvilka äro sjelfskrifne, samt minst tjuguåtta fullmägtige (12
för Åbo, 10 för Borgå och 6 för Kuopio stift) valde af stif-
tens ordinarie prester, äfvensom en eller två fullmägtige valde
af universitetet, samt tre eller sex d:o af landets ordinarie lä-
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rare vid elementarläroverken. Antalet landtdagsmän inom pre-
staståndet är följaktligen minst trettiofem, men kan vara högre.

Borgareståndet utgöres af fullmägtige för landets stä-
der, sålunda att för hvarje stad med lägre folkmängd än 6,000
invånare, enligt mantalslängden, väljes en landtdagsmän, samt
för städer med större folkmängd en för hvarje fullt tal af
6,000 personer. Stad med mindre än 1,500 invånare eger
rätt att förena sig om gemensam landtdagsmän med annan
stad. Berättigade att i valet deltaga äro: borgare, skepps-
redare, fabriksidkare, idkare af yrke på grund af särskilda
privilegier och gårdsegare, så framt de äro i staden skatt-
skrifne, äfvensom städernas ordinarie borgmästare och rådmän.
Valrätt tillkommer dock icke qvinnor, gårdsegare, som höra
till adeln eller prestaståndet, kofferdisjömanskapet, gemenska-
pen vid militären, vaktbetjening, äfvensom personer, anställde
i annans tjenst m. m.

Bondeståndet består af fullmägtige, valde en för hvarje
af landets domsagor. Valet verkställes genom elektorer, ut-
sedde af hvarje till domsagan hörande kommun eller andel
af kommun sålunda att en elektor utses för hvarje fullt tal
af 2,000 personer. I valet af elektor deltager en hvar inom
kommunen bosatt välfrejdad man, som eger i mantal satt frälse
eller skattejord, med stadgad åborätt besitter kronohemman, el-
ler å arrende innehar kronoboställen, kungsgård eller kungs-
ladugård och ej hörer till annat stånd eller är anställd i lan-
dets tjenst. Eléktorerne sammanträda på ort och tid, som af
domaren bestämmes, och välja der landtdagsmän.

Valbar till landtdagsmän i de ofrälse stånden är enhvar
inom eller utom distriktet boende medlem af ståndet, som be-
känner kristna läran och fyllt 25 år samt sjelf är berättigad
att i val af elektor eller fullmägtig för samma stånd deltaga.

Antalet representanter vid landtdagarne har varit:
1809. 1863-64. 1867. 1872.

af Eidderskapet och Adeln
„ Prestaståndet ....

70.
8.

154.
33.

124.
27.

110.
37.

„
Borgareståndet ....

„ Bondeståndet .
. . .

19.
30.

38.
48.

31.
56.

38.
56.

Summa 127. 273. 238. 241.



172

Landtmarskalker:
Landtdagen i Borgå 1809: Grefve Robert Wilhelm De Geer,

landshöfding.
„

Helsingfors 1863—64: Friherre Johan Mauritz
Nordenstam, generallöjtnant.

„ „
1867: d:o d:o.

„ „
1872: d:o general af infanteriet.

Talman för Prestaståndet:
I Borgå 1809: Jakob Tengström, biskop i Åbo.
„ Helsingfors 1863—1864: Edvard Bergenheim, erkebiskop.
„ „ 1867: d.o d:o d:o.
„ „ 1872: d:o d:o d:o.

Talmän för Borgareståndet:
I Borgå 1809: Kristian Trapp, kommerseråd från Åbo.
„ Helsingfors 1863—1864: Robert Isidor Örn, borgmästare

i Wiborg.
„ „ 1867: Frans Wilhelm Frenckell, kommerse-

råd från Tammerfors.
„ „ 1872: Henrik Johan Wilhelm Zilliacus, horg-

mästare i Helsingfors.

Talmän för Bondeståndet:
I Borgå 1809: Petter Flockars, från Nykarleby socken.
„ Helsingfors 1863—64: August Mäki-Peska, från Ruovesi.
„ „

1867: d:o d:o d:o.
„ „ 1872: d:o d:o d:o.

Finska Riddarhuset.
(Helsingfors.)

Adeln, såsom ett privilegieradt stånd, räknar i Sverige
och Finland sina anor från år 1285, då konung Magnus La-
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dulås genom Alsnö stadga beviljade skattefrihet åt den jord,
hvars egare förbundo sig att i krig underhålla häst och karl
till rikets tjenst. De som sålunda sin jord från ut-
skylder kallades frälsemän och deras hemman benämndes fräl-
sehemman. Den adliga rusttjensten fortfor i verkligheten ända
till början af 1600-talet; men upphörde derefter att uppbå-
das till krig. Adelsfanan qvarstod dock på pappret ända till
1809. De adeln under tidernas lopp ytterligare medgifna pri-
vilegierna innefattas förnämligast i dess sjelfskrifna delaktig-
het i landtdagsmötena, äfvensom i åtskilliga prerogativer, af
hvilka dock numera endast få af någon betydenhet qvarstå,
såsom t. ex. att adelns gårdar äro fria från inqvartering, d. s. k.
sjelfpantningsrätten m. m. Adelns rätt att uteslutande besitta
allodialsäterier och frälse jord upphäfdes genom kejs. förord-
ningen d. 2 April 1864.

Under föreningen med Sverige utgjorde den finska adeln
ett med den svenska och hade med detta gemensamt riddar-
hus, hvilket i öfverenstämmelse med den af Gustaf II Adolf
den 9 Juni 1626 utfärdade Riddarhusordning uppfördes i Stock-
holm, på det adeln der skulle förvara sina privilegier,
hålla sina samqväm, bröllop och andra solenniteter, så ock in-
rätta en skola eller kollegium för deras ungdoms undervisning. 17

Efter skillsmässan från Sverige beviljade kejsar Alexander I
d. 1 Juli 1816 alla i Finland bosatte på svenska riddarhuset
introducerade ätter rättighet att innan utgången af år 1817
låta inskrifva sig på riddarhuset i Finland, hvilket år 1818
organiserades. Ett eget hus saknade Finlands adel dock ännu
länge; ty först år 1858 påbcgyntes byggandet af det nuva-
rande Finska Riddarhuset (Helsingfors, Mariegatan 6). Det
innehåller bland annat den praktfulla riddarsalen, hvars väg-
gar prydas af alla finska grefliga, friherrliga och adliga ät-
ters vapensköldar och som vid de tre senaste landtdagarne
utgjort Ridderskapets och Adelns plenisal.

Den nu gällande riddarhusordningen är utfärdad den 21
April 1869. Förvaltningen af riddarhusets angelägenheter
omhänderhafves af en vid hvarje landtdag af ridderskapet
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och adeln utsedd Riddarhus direktion, bestående af sju leda-
möter och fem suppleanter, hvilkas befattning varar till näst-
följande landtdag. Enhvar, som af kejsaren och storfursten
blifvit benådad med greflig, friherrlig eller adlig värdighet,
skall senast inom två år derefter inför riddarhusdirektionen
uppvisa kejsarens diplom i original samt qvittenser öfver er-
lagda introduktions afgifter, nemligen: till riddarhuskassan
för en grefve 4,000, en friherre 3,200 och en adelsman 2,400
mark samt till adliga jungfrustiftskassan för en grefve 1,200,
en friherre 800 och en adelsman 400 mark. Derjemte bör
han icke allenast inlemna sköldebrefvet jemte vapenritning
med dertill hörande beskrifning samt fullständig biografisk
genealogi öfver alla till ätten hörande personer, utan äfven
erlägga kostnaderna för vapenplåt, som genom Riddarhusdi-
rektionens försorg anskaffas.

Följande ätter äro å det finska riddarhuset introducerade: *)

Grefvar:
1 Creutz (1719).
2 Cronhjelm af Hakunge

(1719).
3 DeGeer till Tervik (1809) f.
4 Armfelt (1812).
5Aminoff (1819).
6 von Suchtelen (1822).
7 Steven-Steinheil (1812).
BMannerheim (1823).
9 Zakrewsky (1830) f.

10Kuscheleff-Besborodko
(1849).

11 Berg (1856).

Friherrar:
1 Fleming afLiebelitz (1651)

f.
2Wrede af Elimä (1653).
3 Rehbinder (1680).
4 Mellin (1691).
5 Lybecker (1707).
6 Cedercreutfc (1719).
7 Silfverhjelm (1719).
8 Stjerncrantz (1720).
9 von Knorring (1720).

10 Stackelberg (1727).
11 von Friesendorff (1705) f.
12 Cederström (1731) f.

*) Årtalet efter namnet utmärker tiden då ätten blifvit upphöjd
i grefligt, friherrligt eller adligt stånd. Ett kors (f) efter namnet
utmärker att ätten i Finland är utdöd, antingen fullständigt eller på
svärdssidan. En stjerna (*) åter betyder att ätten såsom sådan (greflig,
friherrlig eller adlig) fanns till innan riddarhuset instiftades (1626).
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13 Armfelt (1731) f.
14von Nolcken (1747).
15 Hjerta (1771).
16 von Kothen (1771).
17Klinckowström (1759).
18Mannerheim (1768).
19Carpelan (1771).
20 Boye af Gennäs (1771).
21 Munck (1778).
22 af Klercker (1809).
23 von Willebrand (1806) f.
24 von Troil (1809).
25 Aminoff (1808).
26 Tandefelt (1809).
27 Rosenkampff (1817).
28 van Suohtelen (1812) f.
29Hisinger (1819).
30Nicolaij (1822).
31 Gyldenstolpe (1827) f.
32Rotkirch (1830).
33 von Willebrand (1830).
34Hjärne (1841).
35 von Haartman (1849).
36 Freedericksz (1853).
37 Rokassowsky (1855).
38Walleen (1854).

Stjernvall-Walleen (1854).
39 De la Chapelle (1856).
40 Ramsay (1856).
41 Sackleen (1859).
42 von Hauff (1859).
43 af Schultén (1859).
44Linder af Svarta (1859).
45 Langenskiöld (1860).
46 Nordenstam (1860).
47 von Bom (1864).
48 Gripenberg (1865).
49 von Bonsdorff (1868).

öOCronstedt (1870).
öllndrenius (1871).

Ridders och Adelsmän:
1 Boye af Gennäs *.

2 Roos af Hjelmsäter * f.
3 Tavast *.

4 Uggla *.

5 Jägerhorn af Spurila *.

6 Munck af Fulkila *.

7 Svinhufvud af Q,valstad *,

8 Finckenberg *.

9 Spåre *.

lOLode (1631).
HForbes (1631) f.
12Rotkirch (1634).
13Schulman (1634).
14 Hästesko af Målagård*.
15 Bäck i Finland*.
16 Brand*.
17Ramsay (1633).
18 Stark *.

19 Jägerhorn af Storby *f.
20Sölfverarm (1634)
21 Jordan (1638).
22 Blåfjeld *.

23 De la Mötte (1642).
24Schildt (1642).
25Ekestubbe (1639).
26 De Geer (1641).
27 Stålhane (1641).
28 Lilliebruun (1641) f.
29 Hjulhammar (1642) f.
30 Pistolekors (1645).
31Kuhlefelt (1645).
32Sass (1645) f.
33 Ollonberg (1648).
34 Gyllenbögel (1648).
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35 Stjerncreutz (1648).
36Aminoff*.
37 Armfelt (1648).
38 von Schrowe (1650).
39 Stålhammar (1650) f.
40 Gyldenstolpe (1650) f.
41 von Qvanten (1650).
42Järnefelt (1651).
43 Torvigge (1651).
44Teetgren (1652).
45 von Burghausen (1652) f.
46Rennerfelt (1652).
47 De la Chapelle (1653) f.
48Eneskjöld (1653).
49Bosin (1653) f.
50 von Numers (1653)
51 Tandefelt (1650).
52 von Becker (1653).
53 Möllersvärd (1654) f.
54Klingstedt (1660).
55 von Post (1664) f.
56 Brunow (1664).
57Prytz (1661).
58 von Essen (1663).
59 Fraser (1663).
60 Taube (1668).
61Nassokin (1668).
62Reiher (1668) f.
63 von Gertten (1663) f.
64 Charpentier (1664).
65 von Rohr (1672) f.
66 Knorring (1672).
67 Furumark (1675) f.
68 Grönhagen (1678).
69 Gripenberg (1678).
70 Cronstedt (1686).
71 de Carnall (1751) f.
72 af Klercker (1780).

73Ehrnroth (1687).
74 von Kothen (1681).
75Rosenlew (1682).
76 Grotenfelt (1677).
77 Wallenstjerna (1678) f.
78 Örnhjelm (1684).
79 Jägerskjöld (1686).
80 Freidenfelt (1686) f.
81 Tavaststjerna (1687).
82Lindcrantz (1687) f.
83Palmfelt (1687).
84Gyllenhök (1687) f.
85 Ehrnrooth (1687).
86 Lagermarck (1688).
87Hjärne (1689) f.
88 Ridderstorm (1690) f.
89Godenhjelm (1691).
90Riddersvärd (1691).
91 Ehrenstolpe (1691).
92Tigerstedt (1691).
93Ehrenström (1692) f.
94 De Besche (1692) f.
95 von Schantz (1693).
96 Schauman (1686).
97 Adlercreutz (1700).
98 Wadenstjerna (1702).
99Ridderborg (1704).

100 Lilljenberg (1705) f.
101 Stjernschantz (1705).
102 von Baumgarten (1712) f.
103 Jerlström (1717) f.
104Ladau (1718).
105 Lagerborg (1719).
106 Reuterskjöld (1719) f.
107 Ridderstad (1719).
108 Glansenstjerna (1719).
109 Bergenstråle (1719).
110 von Christierson (1720).
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lllEhrenmalm (1720) f.
112Brummer (1723).
113 Toll (1723).
114 von Rehausen (1685).
115Munsterhjelm (1726).
116Bruncrona (1726).
117 Stjernvall (1727).
118Klick (1654) f.
119 von Willebrand (1676).
120Fock (1651).
121 von Törne (1731).
122 vonHartmansdorff(l743)f.
123 von Marquard (1691) f.
124 von Morian (1739) f.
125 von Hauswolff (1743) f.
126 Olivecreutz (1751) f.
127 Nordenskjöld (1751).
128 von Fieandt (1751).
129 De Carnall (1751) f.
130 von Plåten (1751) f.
131 Nordenstam (1751) f.
132 Clementeoff (1680) f.
133 von Kreemer (1691).
134 Montgomerie (1736).
135Pinello (1751).
136 Segercrantz (1756).
137 Granfelt (1756).
138 von Knorring (1756).
139 Brakel (1756).
140 Schtltzercrantz (1769) f.
141 Hisinger (1770).
142 af Stenhof (1772) f.
143 af Forselles (1767).
144Conradi (1769) f.
145 Wallenstråle (1756) f.
146 Furuhjelm (1762).
147 Fredensköld (1770) f.
148 Mannerstråle (1756) f.

149 von Wright (1772).
150 Toll (1772).
151 von Konow (1772).
152Langenskjöld (1772).
153 von Born (1772) f.
154 af Enehjelm (1770).
155 von Zansen (1772).
156 Segerstråle (1773).
157 Nordensvan (1772).
158 Standertskjöld (1772).
159Krabbe (1779).
160 von Sticht (1801).
161 Wärnhjelm (1802).
162Wasastjerna (1808).
163 af Schultén (1809) f.
164 Idestam (1814).
165Pippingsköld (1812).
166 af Petersen (1810) f.
167 von Rancken (1809) f.
168 von Haartman (1809).
169 af Tengström (1809).
170Walleen (1809) f.
171 Falckenheim (1810).
172 von Muller (1816).
173 von Hellens (1816).
174 von Briskorn (1816).
175 von Cederwald (1809) f,
176 von Thomsen (1818) f.
177 Edelheim (1817).
178Edelsköld (1818).
179 Feuerstern (1816) f.
180 af Gadolin (1816) f.
181 von Bonsdorff.
182 Thesleff (1812).
183 Silfversvan (1648).
184 von Boisman (1808) f.
185Kuhlman (1649).
186 Pomell (1821) f.

12
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187Rosenbröijer (1647).
188 Törngren (1826).
189 Stålarm-Tavast (1830).
190 af Hällström (1830).
191 af Heurlin (1830).
192 Falck (1830).
193 Linder (1830).
194Wallensköld (1832).
195 Nordenheim (1833).
196 von Heideman (1668,

1832).
197 Björkenheim (1834).
198Adlerstjerna (1834).
199 von Daehn (1834).
200 von Weissenberg (1835)
201 Bergenheim (1812).
202Sackleen (1837) f.
203 Benzelstjerna (1837).
204 von Ammondt (1836).
205 von Böningh (1838).
206 von Schoultz (1840).
207 Pipping (1839).
208 af Brunér (1840).
209 Stevenf.
210 von Etter (1843).
211 af Ursin (1845).
212 Hedenberg (4846).
213 von Wendt (1847).
214 von Julin (1849).
215 Fischer (1851)

216 af Björksten (1853).
217 von Tesche (1854).
218Roediger (1854).
219 von Blom (1854).
220 von Wulffert (1855).
221 von Nottbeck (1855).
222Törnqvist (1856).
223Indrenius (1854) f.
224Lavonius (1855).
225Etholén (1856).
226 Etholén (1857).
227 Forsman (1856).
228 von Nandelstadh (1858).
229Martinau (1854) f.
230 Gripenwaldt.
231 Nordman (1858).
232Rein (1856).
233Arppe (1863).
234 Bruun (1863).
235 Schatelovitz (1863).
236 Molander (1863).
237Edelfelt (1864).
238 Agricola (1584, 1864).
239 Oker-Blom (1865).
240 von Alfthan (1866).
241 Snellman (1866).
242Antell (1866).
243 von Frenckell (1868).
244von Trapp (1868).

Enligt qvinqyennii tabellerna för år 1870 utgjordes adeln
i Finland af 2,912 personer, deraf 1,295 mankön och 1,617
qyinkön. Af detta antal voro barn under 15 år: 1,021 eller
470 gossar och 551 fliokor. Af Ridderskapets och adelns
vid 1872 års landtdag närvarande ledamöter voro 19 militä-
rer^ 47 civila embets- och tjenstemän, 20 possessionater, 3
handlande och industri idkare, samt de öfriga 21 dels littera-
törer och publicister, dels pensionerade tjenstemän eller an-
ställde i enskilda bolags m. m. tjenst o. s. v.
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Pensions kassor.

1. Finska Civilstatens enke och pupillkassa.
(Helsingfors.)

Genom kungörelse af den 16 December 1824 påbjöd kej-
sar Alexander I inrättandet af en pensionskassa för enkor och
barn efter aflidne civile embets- och tjenstemän i Finland. Se-
dan en med anledning häraf tillsatt komité uppgjort förslag
i ämnet, stiftades medelst kejserliga reglementet af den 7
Augusti 1826 berörde inrättning, till hvars primitiva fond ett
kapital af 100,000 rubel banko assignationer beviljades af all-
männa medel. Derjemte tillförsäkrades pensionsinrättningen
för evärdeliga tider de inkomster, som statsverket hittills haft till
godo genom löne-, avancements- och vakans besparingar. Dessa
inkomster, äfvensom de bidrag samtlige till civilstaten hörande
samt lön å stat åtnjutande embets- och tjenstemän, årligen
borde erlägga till fonden, utgöra de medel, hvarmed pensio-
nerna erläggas. Enligt för civilstatens enke- och pupillkassa
nu gällande reglemente af 19 Juli 1859 förvaltas pensionsin-
rättningen af en direktion, bestående af sex direktörer, hvilka
väljas af samtliga delegare bland embets och tjenstemän, hö-
rande till de fem första pensionsklasserna.. Af dessa direktö-
rer afgå hvart annat år de tre uti direktionen äldste och er-
sättas genom val af nye. Ordföranden i direktionen åtnjuter
1,200 och enhvar af ledamöterne 800 mark i årligt arvode.
Till biträde har direktionen en sekreterare, två kamrerare
och en kassör, hvilka enhvar åtnjuta 2,000 mark i årlig lön,
samt en ombudsman med 2,000 mark i lön. Dessa tjenste-
män antagas till sina befattningar af direktionen. ;

De från pensionsinrättningen utgående pensioner fördelas
i åtta klasser, nemligen
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Pensionskassans fond utgjordevid 1870 års slut 7,057,436
mark 55 penni, bestående af:

Beloppet af utbetalta pensioner utgjorde samma år 522,495
mark 75 penni samt årsafgifterna af delegarne 113,335 mk
41 penni. Totalinkomsterna, inberäknadt lönebesparingar
(267,842 mk 31 penni) och räntor m. m. stego till 787,980
mark 26 penni, och total utgifterna till 617,634 mark 83 penni.
Kassans fond ökades i följd häraf under berörde år med 170,345
mark 43 penni.

2. Finska militärens enke och pupillkassa.
(Helsingfors.)

Denna pensionsinrättning, som bildades genom kejserliga
reglementet af 11 Oktober 1819, trädde i stället för den svenska
armeens pensions kassa, uti hvilken Finlands militär under
föreningen med Sverige hade delaktighet. Kassans primi-
tiva fond uppstod genom ett af den år 1809 upplösta finska
armeens officerare och civila tjenstemän insamladt kapital.
Dess tillgångar utgöras af 1. förenämnde kapital jemte ränta
dera, 2. inkomster af vakanser och nådårsbesparingar, 3. år-
liga afgifter af delegarne, samt 4. ett årligt tillskott, som
Hans Majestät beviljat kassan efter behof eller intill dess kassans
egna tillgångar äro tillräckliga att bestrida utbetalningen af
pensionerna.

Kassans nu gällande reglemente är utfärdadt den 19 De-
cember 1862 och har genom kungörelserna af 20 Juni 1865
och 15 Januari 1867 i vissa punkter undergått ändring. Pen-

6 kl. med årlig pensipn af 400 mk. och årlig afgift 40 mk.
7 55 55 55 280 55 5, 5, 28 5,

8 n 55 ,55 100 55 55 55 8 55

Kontant behållning ikassan och i ränterierne 124,725: 88.
Utestående lån mot inteckning och borgen 6,385,884: 99.

55 kapital i obligationer ....314,772: 75.
» räntor 232,052: 93.
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sionsinrättningen förvaltas af en direktion, som har sitt säte
i landets hufvudstad och består inberäknadt ordföranden af fyra
direktörer, hvilka genom val tillsättas af kassans delegare
för en tid af fyra år i sender, på så sätt att halfva antalet hvart
annat år afgår. Ordföranden åtnjuter i årligt arvode 1,200 mark
och enhvar af ledamöterna 800 mark. Vid pensionsinrätt-
ningen tjenstgöra en sekreterare, som tillika är ombudsman,
med 1,800 mark i arvode, en kamrer, med lika aflöning som
sekreteraren och en kassör med 1,200 mark i arvode.

Delegarne i pensionsinrättningen, äfvensom de till deras
enkor och barn utgående pensioner, äro fördelade i sju klasser,
hvilka hvad pensionens belopp och års afgifterna beträffar mot-
svara de sex första och den åttonde af finska civilstatens enke-
och pupillkassas klasser. Militärens enke- och pupillkassas
behållna kapital uppgår till omkring en och en half miljon
mark.

3. Ecklesiastik och Skolstatens enke och pupill-
kassa.
(Åbo.)

Fonden för Ecklesiastik- och skolstatens enke och pupill-
kassa (som räknar sin början från den 1 Maj 1842) utgöres af: 1.
det från allmänna medel beviljade årliga anslag af 10,000 rubel
silfver under 12 år från 1 Maj 1842; 2. behållna inkom-
sten af alla erkebiskops- och biskopsembeten i Finland, för
den tid dessa embeten stå lediga och nådar icke ega rum; och
3. afkomsten (sedan 1857) af alla ordinarie prest- ock skollä-
rar lägenheter, som vid inträffande ren vakans ovilkorligen
bör under ett års tid och derutöfver tillfalla pensionsinrätt-
ningen.

Ecklesiastik- och Skolstatens enke och pupillkassa för-
valtas i öfverensstämmelse med reglementet den 21 April 1864
af en direktion af sex ledamöter, valda af pensionsinrättnin-
gens delegare för en tid af fyra år i sender. Af dessa di-
rektörer afgå hvart annat år de tre i direktionen äldste. Den
af direktörerne, som af de öfrige utsetts till ordförande upp-
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bär i årligt arvode 1,000 mark, de öfrige direktörerne åt-
njuta enhvar 400 mark om året. Den vid pensionsinrättnin-
gen tjenstgörande sekreteraren, som tillika är ombudsman,
här i lön 1,200 mark och kamreraren 1,600 mark.

Pensionskassans tillgångar (med afdrag af skulder) stiga
ungefär till tre millioner mark. Inkomsterna ha dock hit-
tills varit otillräckliga för utdelande af fulla pensioner.

Städernas Allmänna Brandstodsholag.
(Helsingfors.)

Sedan det år 1816 inrättade Brandförsäkrings konto-
ret i. Finland, tillföljd af den Åbo stad år 1827 öfvergångna
eldsyåda, blef urståndsatt, att fullgöra sina förbindelser, bil-
dades ett nytt allmänt brandstodsbolag af hus- och gårds-
egare i städerna och å landet, för hvilket bolag reglementet
stadfästades deh 11 December 1832, Följande året den 1
Oktober trädde detta bolag i verksamhet och erhöll den 26
November 1861 benämning af Städernas Allmänna Brand-
stodsbolag i Finland. Det sistnämnda dag utfärdade nya
reglemente för bolaget har sedermera genom kejserliga kun-
görelsen den 21 Juli 1870 undergått vissa ändringar.

Bolagets ändamål är försäkring af hus och byggnader
samt annan fast egendom mot brandskada, såvida densamma
icke inträffar under krig och har sin orsak antingen i fien-
dens anfall eller uti vidtagna anfalls eller försvars åtgärder

Pensionerna fördelas i fem klasser, af hvilka somliga
underafdelas i afdelningar. De äro
l:sta klassen méd pension 1,600 mk och årlig afgift 160 mk.
2:a klassens l:a afd. » 1,000 » ' » 55 100 55

35 55 2:a afd. 55 600 55 » 55 60 55

3:djé . » l:a afd. 55 560 55 55 » 56 55
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emot fienden. Hvarje delegare i bolaget är skyldig att för
inträde i detsamma erlägga en inträdes afgift, beräknad en-
ligt fastställd tariff efter egendomens värde, läge och beskaf-
fenhet. Denna afgift betalas ovilkorligen i fem års tid. Bo-
lagets kassa utgöres af grundfonden (48,000 mark), hvaraf
endast den inflytande räntan men icke någon del af kapita-
let får till inrättningens utgifter användas, äfvensom af re-
servfonden, som bildats genom inträdes- och extra afgifter
och hvilken minst bör motsvara två procent af bolagets an-
svarssumma för året. Skulle reservfonden, tillföljd af inträf-
fade brandskador, nedgå under detta belopp, utskrifves ibland
alla delegare utan afseende å tiden, då de inträdt i bolaget,
extra afgifter, som årligen utgå till samma belopp som inträ-
des afgifterna och fortfara till dess kassan åter stigit till två
procent af ansvarssumman.

Den 31 December år 1870 funnos i bolaget försäkrade
4,887 egendomar, deraf 4,611 i städerna och 276 på landet
för en sammanräknad summa af 80,348,552 mark 35 penni.
Kassabehållningen, med afdrag af grundfonden samt på utsök-
ning beroende försäkringsafgifter m. m., utgjorde samma dag
1,833,331 mark 62 penni. De utbetalta brandskadeersätt-
ningarne äfvensom de uppdebiteradeförsäkringsafgifterna stego:

Bolagets angelägenheter förvaltas af en direktion, bestå-
ende af ordförande och två ledamöter samt fyra supplean-
ter, hvilka samtlige vid allmän bolagsstämma, som hålles hvart
tredje år i Helsingfors den 10 Juli eller första helgfria dag
derefter, väljas för en tid af tre år. Direktionen biträdes af

År 1862
55 1863

55 1864
55 1865
v. 1866
55 1867
55 1868
55 1869
55 1870

Brandskade-
ersättningar.
30,782: 59.
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216,555: 33.
398,584: 1.
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41,816: 83.
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7.2,548: 96.
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en Sekreterare, en Kamrerare, en Kassör och en Kanslist,
hvilka antagas af direktionen. Aflöningen utgör för ordfö-
randen 2,500 mark, hvardera ledamoten 2,000 mark, sekre-
teraren 2,200 mark, kamreraren 5,000 mk. kassören 4,400
mark och kanslisten 800 mark.

Brandstodsholaget för landet.
(Helsingfors.)

Bolaget till försäkring emot eldskada af byggnader och
lösegendom på landet konstituerade sig om hösten år 1856
och erhöll sitt reglemente stadfästadt den 20 Oktober 1857.
Reglementet har sedan dess särskilda gånger blifvit föränd-
radt. Det nu gällande är af den 29 November 1864 jemte
tiUägg af 6 November 1866 och den 16 November 1869.
Bolaget utgöres af dem, som inbördes gifva och taga brand-
stod enligt förenämnde reglemente, och är enhvar bolagsman
i förhållande tiU det belopp, han gifver brandstod, hvilket
kallas hans ansvarighetsbelopp. Någon kassa samlar bolaget
icke, utan utgöras bidrag till brandskadeersättningar och om-
kostnader i mån af hvar och en holagsmans för hus och lös-
egendom sammanräknade ansvarighetsbelopp samt med afseende
å hvad som brunnit och skall ersättas. Dessa bidrag, som
sålunda bero af brandskadornas storlek och bolagsmännernas
mängd och ansvarighetsbelopp, uppbäras engång om året.

Bolagets styrelse handhafves af en vid ordinarie bolags-
stämma för två år i sender vald direktion bestående af sju
ledamöter, hvilken har sitt säte i landets hufvudstad. För
handhafvandet af den lokala förvaltningen är landet indeladt
i distrikter, hvilka omfatta flere eller färre församlingar.
I hvarje distrikt har bolaget en aflönad agent, som tillsättes
af direktionen och som verkställer värdering af till försäkring
anmäld egendom, äfvensom brandsyner och brandskadeunder-
sökningar. Agenten är tillika ordförande i brandstodskomite-
erna inom distriktet.

Direktionen har sig till biträde: en förste ombudsman,
som under direktionens inseende handhar den egentliga led-
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ningen af förvaltningen, ombesörjer all korrespondans, proto-
kollsföring, bevakning af rättegångsärender, granskning af er-
sättningsanspråk m. m., en andre ombudsman som ombesör-
jer allt, som angår nya försäkringars antagande och föränd-
ringar af äldre sådana, äfvensom registrators och expeditörs
göromålen, samt en kamrerare, som sköter bokföringen, hand-
har kassaförvaltningen samt verkställer debiteringen af årsaf-
gifterna.

Sedan bolagets stiftelse och intill den 14 Mars 1871
har det i brandskadeersättningar utbetalat, samt i afgifter af del-
egarne uttaxerat följande summor i jemna mark från hvarje län:

Af förestående 4,669,875 mark, som af bolaget i brand-
skadeersättningar utbetalats, ha på de senaste åren belöpt sig:

Bolagets ansvarighetsbelopp, som år 1866 utgjorde
226,450,440 mark, har dels tillföljd af de under nödåren in-
träffade täta brandskadorna och deraf föranledda ökade utta-
xeringarne, dels också genom uppkomsten af smärre lokala

Brandskadornas Ansvarighets-
belopp den 14
Mars 1871.
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brandstodsbolag, nedgått betydligt under samma år. Sedan
gynnsammare konjunkturer åter inträffat torde något ytterli-
gare nedgående dock icke vara att befara.

Direktionens ledamöter, af hvilka årligen en väljes till
ordförande, åtnjuta enhvar i arvode 600 mark. Förste om-
budsmannens lön är 7,200 mark, andre ombudsmannens d:o
4,000 mark och kamrerarens 4,000 mark. Dessutom åtnjuta
dessa tjenstemän tillsammans 2,800 mark till renskrifvare-arvode.

Finlands Hypotheksförening,
(Helsingfors.)

Då behofvet af större rörelsekapitaler inom landet för
jordbrukets höjande allt mera gjorde sig kännbart, utfärda-
des den 25 Maj 1859 nådig kungörelse angående vilkoren
och allmänna grunderna för hypotheksföreningar i Finland.
Kort härefter sammanträdde ett antal jordegare i Helsingfors
och beslöto inrättandet af en allmän hypotheksförening för
hela landet med filialföreningar i de särskilda länen. Det för-
slag till reglemente, som af den då tillsatta komiten uppgjor-
des, blef sedermera på allmänna landtbruksmötet i Fredriks-
hamn (Juli 1860) granskadt samt derefter öfverlemnadt till
styrelsens pröfning och stadfästelse. Sedan den nådiga re-
solutionen, enligt hvilket berörde reglemente i det väsendtli-
gaste godkändes, blifvit gifven den 24 Oktober 1860, trädde
hypotheksföreningen i verksamhet. Den egentliga lånerörel-
sen begynte dock först den 1 Februari 1862.

Hypotheksföreningens ändamål är att dels genom utstäl-
lande af räntebärande obligationer, dels genom direkt upplå-
ning under delegarnes gemensamma ansvarighet bereda desse
tillfälle till lån emot inteckning på sådana vilkor att derest
vissa föreskrifna årliga inbetalningar verkställas, lånet inom
bestämd tid amorteras. Lånen amorteras sålunda att låntagaren
erlägger på utsatta halfårs terminer h% å 5\ % om året så-
som ränta, I å _ % om året till kapitalafbetalning och minst
J^ om året såsom bidrag till bestridande af inrättningens för-
valtningskostnader, eller tillsammans 6j^ om året å det ur-
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sprungliga lånekapitalet, dock att låntagaren på kapitalafbe-
talningarne godtgöres ränta på ränta.

Hypotheksföreningen utfärdar under delegarnes gemen-
samma ansvarighet räntebärande obligationer till ett belopp,
som icke får öfverstiga föreningens intecknade fordringar hos
delegarne. Obligationerna, som underskrifvas af tvenne di-
rektions ledamöter och konträsigneras afkamreraren, äro ställde
till innehafvaren och utgifvas till följande värden: 100, 300, 500,
1,000 och 5,000 mark, förutom de vid upptagande af ett üb-
ländskt lån (1865) emitterade obligationer, som äro ställde i
thaler. Kantan utbetalas å half års terminer. Årligen inlö-
ses, efter lottning, ett så stort antal obligationer, som böra
amorteras, för att i rörelsen varande obligationer icke må öf-
verstiga det stadgade högsta beloppet.

Föreningens angelägenheter förvaltas af en i Helsingfors
befintlig direktion, som utgöres af ordförande, fyra ledamö-
ter och tre suppleanter, hvilka väljas på allmän bolagsstämma
för två år. I hvarje län, der jordegare antecknat sig att i
bolaget ingå med fastigheter till ett sammanräknadt värde af
minst 2,000,000 mark, finnas dessutom Länekomiteer, hvilka
upptaga till granskning inkommande låneansökningar och jemte
eget utlåtande öfversända dem till direktionen. En gång om
året, i förra hälften af Juni månad, sammanträda delegarne i
hypotheksföreningen till allmän ordinarie bolagsstämma i Hel-
singfors, då revisorernas berättelse, val af direktion m. fl. ären-
den föredragas och afgöras.

Den 31 December 1869 utgjorde antalet af utgifna amor-
teringslån äfvensom dessas ursprungliga kapitalbelopp

I Nylands län .....
I Åbo och Björneborgs län
I Tavastehus län ....
I Wiborgs 5? ....

I S:t Michels 55 ...

I Kuopio 55 ....

I Wasa 55 ....

I Uleåborgs 55 ... .

Antal
lån.
176.
142.
137.
81.

290.
542.
636.
243.

Kapital be-
lopp.

2,902,800.
2,399,000.
2,187,100,
2,330,000.
1,851,900.
2,961,200.
2,657,960.
1,020,500.

Medeltal
för lån.
16,493.
16,894.
15,964.
28,765.

6,386.
5,463.
4,179.
4,200.

Summa 2,247. 18,310,460. 8,149.
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Hypotheksföreningens ställning den 31 December 1871
var följande: aktiva, 19,058,383, deraf utestående lån på för-
eningens egna lägenheter *) 2,274,002 mark, på öfriga lägen-
heter 14,648,513 mk, utestående förfallna räntor 845,098 mk,
kontant i kassan 73,706 mk, o. s. v. Ibland passiva må
nämnas inhemsk skuld i utelöpande obligationer 8,569,400
mark och utländsk skuld i obligationer 9,165,855 mark.

Aflöningen utgör för ordföranden 8,000 mark; ledamö-
ternes arvoden beräknas efter sammanträden; ombudsmannen
6,000 mk, förste och andre kamreraren, hvardera 5,000 mark,
samt styrelsens ombud (som aflönas af statsmedel) 1,000 mk.

Föreningshanken i Finland.
(Helsingfors.)

Samtidigt med hypotheksföreningen bildade sig äfven ett
nytt bolag i ändamål att underlätta penningerörelsen för Fin-
lands jordbruk, industri och handel. Sedan nödiga förbere-
dande arbeten i afseende å bolagets bildande och stadgarnes
utarbetande vidtagits under senare hälften af år 1860, öppna-
des definitiv aktieteckning den 1 Maj derpå följande år, hvar-
efter bolaget konstituerade sig och erhöll den 21 Maj 1862
ej mindre nådig stadfästelse af sina stadgar, än ock oktroy
på tio års tid, (numera d. 12 December 1870 ytterligare
förlängd på 10 år till 21 Maj 1882). Föreningsbankens
verksamhet vidtog den 1 Juli 1862, då bankens hufvudkon-
tor i Helsingfors, samt filialkontoren i Åbo, Tammerfors, Ta-
vastehus, Lovisa, Wiborg och Kuopio samt agenturen i Borgå
öppnades. Sedan dess ha tillkommit kontor i Björneborg,
Wasa, Brahestad, Uleåborg och Borgå samt agenturer i Gr:la
Karleby, Fredrikshamn, Joensuu, S:t Michel, Jyväskylä och
Ekenäs. Den 1 Augusti 1866 beviljades Föreningsbanken
sedelutgifningsrätt till belopp af 1,500,000 mark, eller hälf-
ten af bankens kontant inbetalta grundkapital. Sedlarne lyda

*) Inropade på; en executiv auktion under nödåren till undvikande
af förluster.
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å 15, 25 och 100 mark. Följande siffersammanställning lem-
nar en bild af Föreningsbankens år för år stegrade verksamhet:

Föreningsbankens utelöpande sedelstock utgjorde den 31
December sistupptagne år 881,425 mark.

Aflöningen uppgår för verkställande direktören till 16,000
mark, 2 direktörer å 9,000 mark, kamreraren 7,200 mark,
kassören 7,000 mk, 2 bokförare a 5,000 mark, 1 bokförare
4,800 mark, 1 d:o 3,800 mk, 1 d:o 3,000 mk, 1 d:o 2,800
mk och 1 d:o 2,400 mark.

Finska Bibelsällskapet.
(Åbo.)

Finska Bibelsällskapet, hvars uppgift, såsom dess namn
angifver, är att befordra spridningen af de heliga skrifterna
i allt vidare kretsar i Finland, stiftades den 24 Mars 1812.
Sällskapet står under Hans Kejserliga Majestäts höga beskydd,
samt eger filial afdelningar eller auxiliärbibelsällskaper i Hel-
singfors, Borgå, Wiborg, Kuopio, Björneborg, Wasa och Uleå-
borg. I sin verksamhet har bibelsällskapet hvarje år fått
röna understöd af Brittiska och Utländska bibelsällskapet i
London. Antalet af genom finska bibelsällskapet försålda och
utdelade heliga skrifter, biblar, nya testamenten och psaltaren,

År.

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

Totalomsättningen
vid central konto-
ret, filialkontoren
och agenturerna

i kredit.
25,823,963.
97,932,559.

135,396,358.
178,251,013.
177,526,240.
192,466,133.
200,924,581.
216,662,152.
239,250,421.
285,976,907.

Innestående
depositioner
d. 31 Dec.

1,836,690.
5,708,958.

11,235,187.
15,209,897.
13,535,494.
15,501,946.
17,995,762.
17,552,967.
18,556,215.
19,286,083.

Eesultatet af bankrörel-
sen

brutto vinst, netto vinst.
148,460. 105,666.
343,170. 155,091.
521,476. 263,362.
656,658. 373,653.
603,306. 341,362.
607,621. 303,995.
990,550. 378,585.
973,131. 353,607.

1,088,717. 469,745.
2,025,860. 418,105.
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utgjorde år 1868: 9,309, år 1869: 8,408 och år 1870: 5,886
eo
xemplar. Vid sistnämnde års utgång egde bibelsällskapet i

Åbo ett boklager, dels utkrediteradt till försäljning dels för-
varadt i arkivet, värderadt till 55,757 mark 91 penni, samt
en behållning i kassan af 34,106 mark 58 penni. Auxiliär-
bibelsällskapernas o

tillgångar voro betydligt mindre. Finska
bibelsällskapet i Åbo firar sin årshögtid i medlet af Septem-
ber, då äfven berättelse om dess äfvensom om auxiliär bibel-
sällskapernas verksamhet afgifves.

Finska Yetenskapssocieteten.
(Helsingfors.)

Finska Vetenskapssocieteten, som bildades af 15 finska
vetenskapsmän, för det mesta professorer vid universitetet, er-
höll den 21 Maj 1838 högvederbö.rlig stadfästelse. Societeten
består af tre sektioner: den Mathematisk fysiska (7 leda-
möter), den naturalhistöriska (10 ledamöter) och den histo-
rico filologiska (14 ledamöter). Till ordinarie ledamöter i
societeten inväljas män af vetenskaplig förtjenst och isynner-
het de, hvilka genom utgifna arbeten inom vetenskapssociete-
tens område gjort sig kände såsom sjelfständiga forskare. Till
hedersledamöter åter inbjudas män, utmärkte såsom vetenska-
pernas idkare och gynnare. Societetens ordinarie ledamöter
utvälja bland sig ordförande och vice ordförande, sålunda att
val af vice ordförande försiggår hvarje år på societetens hög-
tidsdag (den 29 April), och denne sedan följande året utan
vidare val öfvertager ordförandens åligganden. Sekreteraren
åter är ständig och väljes bland societetens ledamöter.

Finska Yetenskapssocieteten åtnjuter ett årligt statsanslag
af 8,000 mark, till bekostande af tryckning af societetens ar-
beten m. m. Dessa sistnämnda, eller arbetena, ha utkommit
under titel: Acta societatis scientiarum Fennicae (9 tomer
in 4:to). Dessutom har societeten utgifvit Öfversigter af
förhandling arne, Bidrag till Finlands naturkännedom,
etnografi och statistik (10 delar) samt Bidrag till känne-
dom om Finlands natur och folk (18 delar). Finska ve-
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tenskaps societeten står i litterärt utbyte med 96 utländska
lärda samfund, deraf 17 i Kyssland, 6 i Sverige, 2 i Norge,
2 i Danmark, 25 i Tyskland, 10 i Österrike, 2 i Ungarn, 2
i Schweitz, 2 i Nederländerna, 4 i Belgien, 7 i Frankrike,
1 i Italien, 7 i Stor Brittannien och Irland samt 9 i Norda-
merika. Vetenskapssocietetens bibliothek är i en del bran-
scher ganska rikt.

Sekreterare vid Vetenskapssocieteten:
Nathanael Gerhard af Schultén, 1838—1855.
Adolf Edvard Arppe, 1855—1867.
Lorenz Leonard Lindelöf, 1867.

Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica.
(Helsingfors.)

Detta sällskap stiftades den 1 November 1821 af pro-
fessorerne C. R. Sahlberg och J. M. af Tengström, dok-
tor M. Kalm, magistern F. G. Sanmark samt studenterne
F. J. Rabbe, A. von Nordmann, F. W. Brummer, A.
W. Wegelius, A. W. Dämmer t och C. S. M. Tams. Säll-
skapets ändamål är att sammanbringa och bearbeta nödiga
materialier till en i möjligaste måtto fullständig finsk fauna
och flora. I denna afsigt insamlar sällskapet alla slags inom
Finlands område befintliga organiska naturalster samt söker
skaffa sig uppgifter och underrättelser rörande dem, hvilka
underrättelser sedan offentliggöras. För anställande af natur-
historiska undersökningar och excursioner i olika delar af
Finland och de till Finlands naturhistoriska område hörande
grannländerna anslår Flora et Fauna sällskapet årligen under-
stöd. Sina samlingar af finska djur och växter förärade säll-
skapet år 1858 på vissa vilkor till universitetets naturalhi-
storiska museum, hvilket äfven erhållit alla sedan dess af
sällskapet gjorda samlingar. Sällskapets utgifna arbeten ha
utkommit under titel: Notiser ur sällskapets pro Fauna
et Flora Fennica förhandlingar.
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Finska Läkaresällskapet.
(Helsingfors.)

För att åstadkomma ett litterärt samband emellan Fin-
lands läkare, äfvensom för att genom gemensamt uppköp af
tidskrifter m. m. förskaffa aflägset stationerade läkare tillgång
till den nyare tidens medicinska litteratur, bildades på förslag
af dåvarande t. f. generaldirektören för medicinalverket von
Haartman d. 11 Oktober 1835 det Finska Läkaresällskapet, som
samma år också erhöll öfverhetlig sanktion. Läkaresällska-
pets tjenstemän utgöras af en för året vald ordförande, samt
af sekreterare, skattmästare och bibliothekarie, hvilka utses
för tre år i sender. Sällskapet håller emellan 10 och 20
sammanträden om året, då förhandlingarna upptagas dels af
föredrag och meddelanden inom den medicinska vetenskapens
särskilda grenar, dels af diskussioner m. m. Årsmötet hålles
vanligen i Januari eller Februari. Läkaresällskapets inkom-
ster utgöras af ett årligt statsanslag, af 1,200 mark, äfven-
som af ledamotsafgifter (12 mark om året af hvar medlem).
Inkomsterna användas till tryckning af tidskrifter samt upp-
köp af medicinska arbeten m. m. Af läkaresällskapet utgifna
arbeten äro: Finska Läkaresällskapets Handlingar, hvaraf
13 band utkommit, samt Notisblad för läkare och farma-
ceuter, som begynte utgifvas år 1849 och upphörde med sin
20:de årgång år 1869 (År 1853 utkom nemligen notisbladet
icke). Finska Läkaresällskapets bibliothek är genom uppköp
samt utbyten med utländska vetenskapliga samfund det rika-
ste på medicinsk litteratur i landet.

Juridiska föreningen.
(Helsingfors.)

G-enom nådig resolution af den 11 Februari 1862 med-
delades tillstånd till bildande af en juridisk förening, med
ändamål att bereda idkare af lagfarenhet och öfrige för rätts-
vetenskap och rättegångsväsendet intresserade medborgare till-
fälle att offentligen utbyta åsigter och erfarenhet i hithö-



193

rande ämnen. Juridiska föreningens centralafdelning är i
Helsingfors, och har filialafdelningar i Åbo och Wasa. Vår-
den om föreningens angelägenheter är anförtrodd åt en besty-
relse, bestående af ordförande, fyra ledamöter och två supp-
leanter, hvilka väljas af och inom föreningen å årsmötet.
Föreningens förhandlingar och beslut äfvensom af ledamöterne
författade uppsatser i juridiska frågor m. m. offentliggöras i
"Juridiska föreningens i Finland tidskrift."

Pedagogiska Föreningen.
(Helsingfors.)

I öfverensstämmelse med den önskan, som å det första
allmänna skollärarmötet i Tavastehus (i Juni 1863) uttalats
om bildandet af en hela landet omfattande pedagogisk före-
ning, sammanträdde på inbjudning af professor Z. J. Cleve
ett antal personer i Helsingfors d. 11 November 1863 och
fattade beslut om förberedande åtgärder för åstadkommande
af en sådan förening. Det härefter uppgjorda förslaget till
stadgar vann öfverhetlig sanktion den 24 Mars 1864, och om
hösten samma år hade icke blott pedagogiska centralaf-
delningen i Helsingfors, utan äfven filialafdelningar i Åbo,
Jyväskylä, Wasa, Fredrikshamn, Heinola, Tavastehus, Kajana,
Borgå, Lovisa, Tammerfors, Kuopio, Björneborg och Uleå-
borg organiserat sig.

Pedagogiska föreningen i Finland har till ändamål att
genom spridande af bättre insigt angående uppfostran och un-
dervisning befrämja det uppvexande slägtets bildning. I före-
ningen, som består af en centralafdelning i Helsingfors och
med densamma i korrespondens stående filialafdelningar å lands-
orterna, kunna föräldrar samt lärare och lärarinnor äfvensom
andra för uppfostran och undervisning intresserade samhälls-
medlemmar inträda under vilkor, som af hvarje afdelning
särskildt äro fastställda. Föreningen har allt sedan 1864
ntgifvit en egen tidskrift.

13
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Finska Litteratursällskapet.
(Helsingfors.)

Detta i det finska nationalitetsarbetets och i den finska
litteraturens historia städse minnesvärda sällskap stiftades den
16 Februari 1831 af ett antal yngre universitetsmedlemmar.

Desse voro lektorn i finska språket K. N. Keckman, adjunk-
ten, sedermera professorn och för närvarande riksarkivarien i
Sverige ./. J. Nordström, adjunkten, sedan professorn I ll-
moni, docenterna, derefter professorerna G. Rein, N. A. Gyl-
dén, J. A. Gadolin, B. O. Lille och J. L. Runeberg, kan-
didaten, sedan professorn E. Lönnrot, doktorn M. J. Lind-

forss, konrektorn A. G. Lindforss, samt magistrarne K. H.
Ståhlberg och J. F. Ticklén. Till dessa slöto sig efterhand
ett antal äldre och yngre vetenskapsmän så att stiftarenes
antal blef inalles 31. Sällskapets stadgar ha under årens
lopp undergått särskilda förändringar. De nu gällande äro
af den 30 Mars 1858. Sällskapets syftemål angifves häri
vara befordrandet af fäderneslandets kännedom och finska språ-
kets odling, tillföljd hvaraf sällskapets uppgift är l:mo att
insamla ej allenast allehanda Finlands historia, poesi, mytho-
logi, geografi och statistik samt språk och öfriga liknande
fosterländska ämnen berörande arbeten, vare sig tryckta verk
eller handskrifter på finska eller främmande språk, utan ock
finska sånger, traditioner, fornsaker och böcker i hvad ämne
som helst blott de äro å finska språket; samt att såvida till-
gångarna medgifva såväl låta trycka arbeten, som äro af gagn
för landets historia och litteratur, som äfven ombesörja en
särskild tidskrift för nyssanförda ämnen; 2:do att genom ut-
fästandet af premier uppmuntra personer med förmåga såväl
att utgifva arbeten i förenämnda ämnen, som ock öfversätta
till finskan lämpliga böcker både för folket och mera bildade
läsare; samt 3:tio bestämma och offentliggöra täflingsämnen
i Finlands historia, språk och litteratur. Finska Litteratur-
sällskapet sammanträder till ordinarie möte första onsdagen i
hvarje månad, förutom under Juli och Augusti. Årsmötet,
då val af ordförande, vice ordförande, sekreterare, bibliote-
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karie, skattmästare och öfriga tjenstemän försiggår, är den
16 Mars, eller Porthans dödsdag.

Inom Finska Litteratursällskapet har under senare tider
uppstått följande sektioner, hvilka på samma gång de utgjort
granskningsutskott, derjemte bildat vetenskapliga föreningar
med sjelfständig verksamhet:

Historiska sektionen, stiftad den 4 April 1864,
Skönlitterära sektionen » 16 Mars 1865
Lingvistiska sektionen 33 16 Mars 1868.
Af Finska Litteratursällskapets tidskrift Suomi ha ut-

kommit inalles 29 band, deraf de 20 första banden med svensk
titel. Af historiska sektionens tidskrift Historiallinen Ar-
kisto äro 3 delar offentliggjorda. Finska Litteratursällska-
pets (verk) omfatta för öfrigt under sina 67
numror en stor del af det bästa, den finska litteraturen har
att uppvisa.

Sällskapets kontanta tillgångar utgjorde enligt redovis-
ningen vid årsmötet den 16 Mars 1872 inalles 130,191 mark
47 penni, deraf allmänna kassan, bildad genom ledamotsaf-
gifter m. m., 25,949 mark 44 penni, Rabbe'ska fonden (te-
stamenterad af aflidne kammarförvandten Fabian Fredrik Kabbe)
20,073 mark 2 penni, Blombergska fonden (testamenterad
af aflidne bagarmästaren i Helsingfors Karl Blomberg och
dess hustru den 31 Oktober 1857) 60,068 mark, Siren1 ska
fonden (donerad af kyrkoherden K. Siren) 4,440 mk, Kell-
gren'ska fonden (af aflidne professor H. A. Kellgrens sterb-
hus) 3,972 mk 79 penni, och Stenbergska fonden, (donerad
af handlanden J. D. Stenberg i Helsingfors) 10,000 mark.
Sällskapets utgifter för året 1871—1872 voro 26,393 mark
32 penni, deraf tryckningskostnader 7,377 mark, författare-
honorarier m. m. 1,901 mark, reseunderstöd 2,150 mark
o. s. v. Utgifterna bestredos dels af räntor 4,533 mark, och
af försålda böcker 8,078 mark, dels af ledamots afgifter m. m.
Af Hans Kejserliga Majestäts handkassa åtnjuter Finska Lit-
teratursällskapet ett årligt understöd af 1,200 mark.

Sällskapets boklager värderades efter bokhandels pris samma
dag till 99,683 mark 55 penni. Bibliotheket och manuskript-
samlingen (Regeringsgatan 3) äro temmeligen betydande.
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Sedan Finska Litteratursällskapets stiftelse ha följande
varit ordförande och sekreterare i detsamma:

Ordförande
Erik Gabriel Melartin, professor, 1831—1833, sedan erke-

biskop.
Johan Gabriel Linsen, professor, 1833—1841, f 1848.
Gabriel Rein, professor, 1841—1853.
Frans Johan Rabbe, assessor, 1853—1854.
Elias Lönnrot, professor, 1854—1863.
Gabriel Rein, andra gången, 1863, f 1867.
Mathias Akiander, professor emeritus, 1867—1870, f 1871.
Johan Wilhelm Snellman, senator, 1870.

Sekreterare:
Elias Lönnrot, se ofvan, 1831.
Karl Niklas Keckman, lektor, 1831, -f 1838.
Mathias Akiander, se ofvan, 1838—1*839.
Karl Henrik Ståhlberg, magister, 1839—1840.
Mathias Alexander Castrén, magister, 1840—1841, sedan

professor, f 1852.
Fabian Collan, magister, 1841—1844, sedan universitets

adjunkt, f 1851.
Erik Alexander Ingman, magister, 1844—1845, sedan pro-

fessor, f 1858.
Herman Abraham August Kellgren, magister, 1845—1846,

sedan professor, ~f 1856.
Sven Gabriel Elmgren, magister, 1846—1861, vice biblio-

tekarie.
Karl Gustaf Borg, lektor, 1861—1863.
August Engelbrekt Ahlqvist, professor, 1863—1865.
Julius Leopold Fredrik Krohn, docent, 1865—1868.
Karl Alexander Slöör, magister, 1868—1870.
Frans Wilhelm Rothsten, magister, 1870.
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Finska Konstföreningen.
(Helsingfors.")

Finska konstföreningen, hvars ändamål är att inom fä-
derneslandet befordra smaken för bildande konst samt upp-
muntra till dess utöfning, stiftades den 10 Mars 1846, hvil-
ken dag, som är konstföreningens höge beskyddares H. K. H.
Thronföljarens födelsedag, blifvit bestämd till konstföreningens års-
dag. Konstföreningen inlöser konstalster, hufvudsakligast af in-
hemska artister, anställer årligen offentligautställningar afkonst-
verk samt underhåller en konstsamling äfvensom ritskolor i Hel-
singfors och Åbo. Hvarje ledamot i föreningen erlägger an-
tingen engång för alla 120 mark, eller också 12 mark i 15
års tid, samt är med en lott delaktig i de årliga utlottnin-
garna af inlösta konstverk. Af regeringen åtnjuter konstför-
eningen ett årligt understöd af 8,000 å 12,000 mark.

Föreningens angelägenheter besörjas af en för ett år i
sender vald direktion i hufvudstaden, bestående af ordförande
och sex ledamöter, af hvilka senare en är sekreterare, en in-
tendent för konstsamlingarna, en inspektor för ritskolan i
Helsingfors och en skattmästare och ekonom. Förutom å
konstföreningens årsdag den 10 Mars hållas ordinarie möten
den 25 Maj och den 25 Oktober hvarje år.

Finska konstföreningens samlingar (Unionsgatan 20 tre-
dje våningen) bestå bland annat af 220 taflor, deraf 147 af
finske konstnärer, 20 skulpturverk m. m.

Finska konstföreningens ordförande:
Friherre Karl Johan Walleen, 1846—1849.
(Friherre) Karl Olof Cronstedt, 1849—1855.
Friherre Casimir von Kothen, 1855—1861.
(Friherre) Sebastian Gripenberg, 1861—1863
Fredrik Cygnaeus, 1863.

Sekreterare:
Zachris Topelius, 1847—1869.
Karl Gustaf Estlander, 1869.
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Intendent for samlingarne:
Berndt Otto Schauman, 1868.

Fängelseföreningen i Finland.
(Helsingfors.)

Denna förening, hvars stadgar den 15 September 1869
erhöllo öfverhetlig stadfästelse, konstituerade sig den 19 Ja-
nuari 1870. Dess ändamål är att söka från återfall i brott
bevara frigifna straffångar samt jemväl i allmänhet befordra
fångars moraliska förbättring under deras fängelsetid. Med-
lem af föreningen är enhvar, som till densamma erlägger en
årlig afgift från två till sex mark. Föreningen består af
centralutskott i Helsingfors samt filialutskott i Tavastehus,
Björneborg, Willmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Åbo, Ni-
kolaistad och Wiborg.

Finska Missionssällskapét.
(Helsingfors.)

Finska missionssällskapet, som stiftades den 19 Januari
(S:t Henriksdagen) 1859, har till ändamål att befrämja den
evangelisk-lutherska lärans utbredande bland de icke kristna
folken. Ständig ledamot af sällskapetär enhvar, man eller qvinna,
som till sällskapets kassa inbetalt minst 40 mark; betalande leda-
mot med rättighet att i sällskapets offentliga förhandlingar
taga del under det år inbetalningen skett, är den som på en
gång erlagt minst 2 mark till samma kassa. Sällskapet,
hvars bestyrelse, bestående af nio valda ledamöter, är i Hel-
singfors, har hittills underhållit en egen missionsskola, i
hvilken personer, som efter anställd pröfning ansetts ega der-
till erforderliga egenskaper, utbildats för missionärskallet.
Numera kommer dock skolan tillföljd deraf, att tillgångarna
för närvarande icke medgifva en vidsträcktare utvidgning af
finska missionsverksamheten, att tillsvidare vara tillsluten.

Finska missionssällskapet har grundlagt en egen sta-
tion för hednamissionen i sydvestra Afrika i Ovambö landet
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norr om Damara vid pass 18^ sydlig bredd. De derva-
rande finske missionärernes antal är 11, nemligen 9 prester
och 2 handtverkare. Af presterua hade 7 fulländat sin kurs
i Finland och 2 i Tyskland.

Missionssällskapets tillgångar, som influtit genom leda-
motsafgifter, frivilliga gåfvor, kollekter samt försålda mis-
sionsskrifter m. m. utgjorde den 1 Maj 1870: fonden för yttre
mission 44,050 mark 9 penni, fonden för inre mission 357
mark 26 penni, fonden för jude mission 327 mark 14 penni,
fonden för uppförandet af ett missionshus i Finland 2,161
mark 80 penni samt fonden för räddningshemmet för fallna
qvinnor 2,164 mark 14 penni. Inkomsterna under året Maj
1869— Maj 1870 uppgingo till 34,513 mark 7 penni och
utgifterna till 68,496 mark 13 penni. Året 1871—1872 stego
inkomsterne till 45,630 och utgifterna till 50,113 mark.

Finska Fornminnesföreningen.
(Helsingfors.)

Detta sällskap bildade sig år 1870 och erhöll öfverhet-
lig stadfästelse af sina stadgar den 9 September s. å. Forn-
minnesföreningens syftemål är att belysa, samla samt från
förstörelse och glömska rädda fäderneslandets konst- och forn-
lemningar, runor, sånger och traditioner, äfvensom lifva finska
folkets intresse för dess fornminnen. Fornminnesföreningen
sammanträder till ordinarie möte en gång i månaden. För-
handlingarna dervid ha hittills endast offentliggjorts genom
referater i tidningarna. Med det första torde dock Fornmin-
nesföreningen blifva i tillfälle att utgifva en egen tidskrift.

Finska Pass-Expeditionen.
(S.t Petersburg.)

Under ministerstatssekreterarens inseende finnes i S:t Pe-
tersburg inrättad en passexpedition, som eger att utfärda för-
passningar åt finnar, som uppehålla sig i Kyssland. Passex-
peditionen utgöres af en chef, som på ministerstatssekretera-
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rens framställning utnämnes af kejsaren, en förste och en
andre sekreterare, en sekreterareadjoint, en kassör, en
kontrollör, en registrator, en bokhållare, en bokhållare-
adjoint, två äldre och två yngre kopister, äfvensom ett
rättegångsbiträde för finske undersåtare i S:t Petersburg
och en läkare.

Löneförmånerna utgöra för chefen 12,800 mark, förste
sekreteraren 7,200 mark, andre d:o 4,000 mark, kassören
4,000 mark, registratorn 3,000 mark, bokhållaren 3,000, rätte-
gångsbiträdet 6,800 mark, bokhållareadjointen 2,400 mark, se-
kreterareadjointen 2,400 mark samt 4 kopister å 2,000 mark.

Finske Handelsombudsmän.
Genom kejserliga förordningen af 17 Juli 1835 erhöll

finska styrelsen rättighet att i särskilda ryska städer tillför-
ordna handelsombudsmän, med åliggande att lemna finska
handlande, skeppare och näringsidkare all slags lagligt biträde
vid tullväsendet och andra verk, så väl i hänseende till in-
kommande och utgående varor som vid finska innevånares
handelsangelägenheter uti kejsaredömet i allmänhet. Den för
handelsombudsmännerne samma dag utfärdade instruktion har
sedermera den 24 April 1850 och 2 December 1856 erhållit
vissa tillägg. Handelsombudsmännerna, som böra vara kun-
nige i ryska, finska och svenska språken, tillförordnas af mi-
nisterstatssekreteraren för Storfurstendömet Finland. De äro
berättigade att å tjenstens vägnar ej mindre göra anmälnin-
gar hos vederbörande ryska auktoriteter, än ock uti ärender,
som röra tullbehandling af varor, träda i omedelbar korres-
pondens med generaltulldirektionen och tullkamrarne i Fin-
land. För närvarande finnas finske handelsombudsmän an-
ställde i S:t Petersburg, Kronstadt, Reval, Riga och Odessa.

Kejserliga Ryska Riddareordnarne.
Någon särskild riddarorden eger Finland icke, utan ha

de kejserliga ryska ordnarne alltsedan år 1808, likasom ti-
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digare de kongliga svenska ordnarne, utdelats såsom belönin-
gar och tecken på regeringens ynnest åt finske tjenstemän
och andre, hvilka deraf ansetts förtjente. Då de ryska ord-
narne sålunda vunnit så att säga burskap i Finland, torde
en kort redogörelse för desamma här böra lemnas. De kej-
serliga ryska riddarordnarne äro:

S:t Andreas orden, ryska rikets högsta orden, stiftad den
30 November (12 December) 1698 af Peter den store. Or-
denstecknet består af: 1. ett mörkblått, emailleradt andreas-
kors i guld, med apostelen Andreas bild i midten samt en
krona deröfver och bokstäfverna S. A. P. R. (Sanctus An-
dreas, Patronus Russiae) å korsets fyra armar. Korset bä-
res vid ett bredt himmelsblått vattradt band öfver högra
axeln, samt 2. en åttkantig silfverstjerna med ett blått kors,
i hvars midt läses orden: "3a Btpy h BbpHOCTb7, (för tro och
trohet). Alla de manliga medlemmarne af kejserliga huset eller
Storfurstarne erhålla Andreasorden genast vid dopet. Orden
utdelas såsom ett tecken af vänskap och aktning åt utländska
monarker och furstar, äfvensom för utmärkta förtjenster åt
rikets högsta embetsmän. Andreasorden består blott af en
klass; dock utgör det en särskild utmärkelse att erhålla or-
dens insignierna i diamanter.

S:ta Katarina orden, en orden för fruntimmer, stiftades den
24 November (6 December) 1714 af Peter den Store till dess
gemål Katarina l:stas ära. Ordenstecknet består af en silf-
ver stjerna samt en röd emaillerad guld sköld, hvilken hän-
ger vid ett rödt band med silfver infattning och bär på sin
framsida den heliga Katarinas bild med ett hvitt kors i han-
den. Orden sönderfaller i två klasser. Kejsarinnan är stor-
mästarinna för denna orden.

S:t Georgs orden, stiftad den 26 November (8 December)
1769 af Katarina II för militäriska förtjenster. Ordensteck-
net är: 1. ett gyllene hvitt emailleradt kors med S:t Georgs
bild till häst ridande öfver draken, hängande vid ett brand-
gult och svartrandigt band, samt 2. en fyrkantig gyllene kra-
chan med S:t Georgs namnchiffer i midten. S:t Georgs or-
den, som åtnjuter ett högt anseende, består af fyra klasser,
af hvilka den l:sta endast utdelas åt de fältherrar, hvilka
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vunnit seger öfver rikets fiende eller eröfrat en vigtigare
fästning.

S:t Wladiinlrs orden, stiftad af Katharina II den 22 Sep-
tember (4 Oktober) 1782 och indelad i fyra klasser. Or-
denstecknen äro för första och andra klassen: ett mörkrödt
band med svarta ränder, vid hvilket hänger ett rödt email-
leradt guldkors. I korsets midt är ett B (Storfurst W7ladi-
mirs namnchiffer) uppå en utbredd hermelinsmantel. Vidare
bäres på venstra bröstet en silfver krachan med omvexlande
silfver- och guld strålar och med bokstäfverna C. P. K. B.
samt omskriften "no-ibsa, Hecxb h C-iaßa 11 (gagn, ära och be-
röm) i midten. Riddarne af 3:dje och 4:de klasserna bära
endast korset, de förre å halsen, de senare i knapphålet vid
smalare band.

S:t Alexander lewski orden, stiftad af Peter den store den
30 Augusti (11 September) 1722, och bestående af endast
en klass, hvaraf dock ordenstecknet i briljanter utgör en högre
afdelning. Insignierna äro ett högrödt band öfver venstra
axeln, ett rödt emailleradt kors med en fläckterörn i inskär-
ningarne samt storfursten Alexander Newskys bild till häst i
midten, samt en silfverkrachan med furstens namnchiffer och
omskriften Tpy^w h o*reiiecTßOr) (för mödor och foster-
land).

Hvita örns orden, ursprungligen kunglig polsk och stif-
tad af Wladislaw I år 1325, samt förnyad af August II
år 1705. Insignierna äro en svart krönt fläckter örn med
gyllene hufvuden samt i midten inom en guldstjerna ett rödt
kors, i hvilket en hvit örn befinner sig. Tecknet bäres vid
ett mörkblått vattradt band öfver venstra axeln. Å venstra
bröstet bäres derjemte en guld krachan.

S:t Annae orden, stiftad den 3 (15) Februari 1736 i Kiel
af Hertig Karl Fredrik af Holstein-Gottorp till dess gemål
Anna Petrowna's ära. Genom sonen Peter 111 kom den till
Ryssland och förklarades af Paul 1 1791 för en rysk orden.
Insignierna äro: ett rödt band med gula kanter öfver ven-
stra axeln med vidhängande rödt kors, hvarpå den heliga
Annas bild framställes, samt på högra bröstet en silfverkra-
chan med ett rödt kors i midten och omskriften "Amantibus
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Pietatem, Justitiam, Fidem11; Oiden är indelad i 4 klasser.
Första klassens riddare böra ofvannämnda -insignier, andra
klassens korset i smalare band kring halsen-och tredje klas-
sens korset i band fästad vid knapphålet Anne ordens .fjerde
klass utdelas endast åt militärer och bäres på värjfästet.

S:t Stanislai orden, likasom Hvitä örns orden ursprung-
ligen polsk och stiftad år 1765 af Stanislaus Poniatowsky.
Orden består af tre klasser. Första klassens insignier äro
en silfver krachan med bokstäfverna S. S. i hjertskölden, ett
rödt vattradt band med hvita kanter öfver venstra axeln och
dervid hängande rödt emailleradt kors med mellanstående ör-
nar. Andra klassen bär korset om halsen och tredje i knapp-
hålet.

I Finlands statskalender för år 1872 upptagas följande
antal riddare af:

Andreas orden
Greorgs ordens 3:dje klass .

.

55 4:de 55 .
.

2.
1.

12.
Wladimirs ordens l:sta klass . 3.

55 2:dra 55 10.
55 3:dje 55

55 4:de 55

48.
46.

Alexander Newsky orden .
. 5.

Hvita örns orden 12.
Anne ordens l:sta klass . . .

55 2:dra »
...

34.
93.

55 3:dje 55 ...

55 4:de 55 ...

Stanislai ordens l:sta klass

271.
28.
44.

55 2:dra 55 171.
55 3:dje »

Antalet andliga ledamöter var af:
285.

Wladimirs ordens 2:dra klass 1.
55 3:dje 55 3.

Hvita örns orden 1.
Anne ordens l:sta klass . . 2.

»5 2dra »5 ... 8.
>5 3:dje n . .

. 42.
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Antalet ryska ordnar, som buros af finska tjenstemän,
militärer och andre utgjorde således 1,169. De i Finlands
statskalender upptagne dekorerade personernas antal åter upp-
gick till ungefär 700.

Stanislai ordens l:sta klass • 2.
jj 2:dra » • 11.
» 3:dje n 34.



n.
Statistiska Tabeller.
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Tab. 1. Europas staters storlek och folkmängd.

*2 tw

Jros °

& 2 g- Folkmängd.

po O
3 _r>
H< g
CD p K,p fr»

Byssland, jemteFinland och Polen
Sverige 8,026 qv. m. 4,168,882\
Norge 5,751 » 1,729,691/ '

Österrike-Ungern
Tyska Kejsareriket

Deraf Preussen .......

Bajern ........

Wurtemberg ......
Baden
Sachsen ........
Mecklenburg-Schwerin .

Elsass-Lothringen . . .

Hessen-Darmstadt .
.

.

Oldenburg

99,185 68,425,285 690
13,777 5,898,573 428

Frankrike
Spanien
Turkiet
Storbrittanien och Irland ....

Italien
Eumänien
Portugal
Grekland
Servien
Schweitz
Danmark (utom Island o. Färöarne)
Nederländerna
Belgien
Montenegro
Luxemburg
Andorra
Liechtenstein
San Marino
Monaco

11,267
9,882
-6,387
1,361

354
278
272
244
208
140
116

9,594
9,200
6,302
5,762
5.375
2,197
1,623

910
791
752
696
596
535

80
46

9
3
1
0,3

35.553,000
40,200,000
24,043,296
4,875,000
1,778,396
1,490,000
2,423,401

560,618
1,597,219

823,138
315,622

36,800,000
16,682,486
10,510,000
30,157,473
24,368,787
3,864,848
3,986,558
1,348,522
1,222,000
2,510,494
1,717,802
3,592,416
5,021,336

96,238
199,958
12,000
8,320
7,303
3,127

3,155
4,068
3,764
3,582
5,024
5,359
8,909
2,298
7,678
5,879
2,721
3,835
1,813
1,667
5,234
4,533
1,759
2,456
1,503
1,545
3,338
2,468
6,027
9,386
1,203
4,346
1,333
2,773
7,303
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Tab. 2. Öfversigt af statsinkomsterna, statsutgif-
terna samt statsskulden i åtskilliga länder.

*) I Sveriges statsinkomster och statsutgifter inberäknas icke un-
derhållet af ind lta militären m. m. Någon pålitlig jemförelse emel-
lan detta lands och de öfriga ländernas finanser erbjuda ofvanstående
siffror följaktligen icke. Anmärkas bör äfvea att statsutgifternas
större belopp än inkomsternas detta år endast är en tillfällighet, för-
anledd af extraordinära kostnader för försvarsverket. I allmänhet
måste om hela tabellen anföras att en verklig jemförelse emellan de
skilda ländernas inkomster och beskattning icke är görlig, så länge
sättet och formen för skatternas erläggande så betydligt variera, i
det att i det ena landets statsbudget upptagas poster, som i ett an*
nat lands icke synas, ehuru de äfven der uppbäras, vare sig under
form af kommunalutskylder, aflöning åt presterskap o. s. v. eller så-
som särskilda näringar och klasser ähvälfda åligganden t. ex. skjuts-
ning, vägaunderhåll m. m.

Stats-
inkom-

Stats-
utgif-
ter.

Statsskuld.
På b
invå

belöp

ivarje
inare
a sig.ster.

Land.
I Stats-
inkom- Stats-

skuld.Miljone: mark.
ster.

Nord Amerikas Förenta
Stater (1871) . .

.
.

Frankrike (1871) . . .

Storbritannien och Ir-
land (1871)

Eyssland (1872) ....
Italien (1871)
Österrike-Ungern (1871)
Preussen (1871) . . . .

Spanien (1872) ....
Turkiet (1870) .

. . .
Baiern (1869) . . . .

Nederländerna (1871) .

Belgien (1871) . . . .

Sverige *) (1872) . . .

Danmark (1872) . . .

Norge (1869)
Finland (1872) ....

1,977,0
1,867,2

l
1,759,1
1,715,3
1,397
1,243

648,4
588,1)
377,7
186,4
186
178,1
66,5
59,3
29,4
21,1

[1,507,6
,2,023,2

i
1,749,1
1,714,6
1,558
1,367,3

648,4
627,4
389,1
186,4
204,r»
169,7
74,1
58,3
29.4
19,5

I 11,826,8
omkr. 20,000

20,137,1
8,000
9,020
6,483,1
1,597,2
6,677,*
3,103,4

910,2
1,058,8

705,8
128,8
331,3

42,1
44,0

51,31
50,74

58,33
22
57,33
34,0(>
26,07
35,28
35,04
38,24
51,78
35,47
15,05
34,52
17,00
11,00

306,82
543,47

667,73
100
370,15
182,35
66,43

400,28
295,28
186,71
294,73
140,56
30,00

192,86
24,33
25,15
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Tab. 3. Öfversigt af handelsförhållandena
i särskilda länder.

Värdet af
Importen.

Värdet af
Exporten.

Importens
belopp

på hvarje
invånare.Miljone mark.

Nederländerna
Storbrittanien och Irland . .

Schweitz
Belgien
Frankrike
Norge
Grekland
Sverige
Italienturkiet
Österrike-Ungern
Finland
Spanien
Rumänien
Ryssland

982,3
7,628.2

457,2
903,6

3,174,2
135,4
80,9

196,7
891
316,7

1,061,7
54,1

445,5
72,5

1,197

1,080
6,139,9

417,8
691,6

3,097,4
110,5
45,9

181,3
578,6
138,5
989,7

32,9
288,7
158,3
925,5

273
252
182
180
83
78
60
47
36
31
30
30
27
19
18
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Tab. 3b. Städer i Europa med en folkmängd
af mer än 100,000 invånare.

Siffrorna inom parenthes angifva det år, hvars folkmängdsför-
hållande legat till grund för uppgifterna.

3"H
"I c
poen
P 2p P
? t

S"H
< cp°«
B 2p B
3 E

i

London (70)
Paris (67)
Konstantinopel (64) . .

Berlin (71)
Wien (69)
S:t Petersburg (69) . . .
Glasgow (70)
Liverpool (70)
Manchester & Salford (70)
Neapel (61)
Moskva (69)
Birmingham (70) . . .
Lyon (66)
Dublin (70)
Madrid (69)
Marseille (66)
Amsterdam (69) .

. . .
Leeds (70)
Warschau (69)
Sheffield (70)
Hamburg (71)
Lissabon (63)
Eom (69)
Pest (71)
Breslau (71)
Milano (61)
Bordeaux (66)
Barcelona (60)
Miinchen (71)
Köpenhamn (70) . . . .

Turin (61)
Edinburg (70)
Dresden (71)
Briissel (69)

3,214
1,889
1,003

828
825
667
568
517
496 i
419
399
370
324
321
317
300
275
260
255
247
240
224
220
210
200
196
194
190
190
180
180
179
177
175

Bristol (70)
Palermo (61)
Elberfeld (71)
Prag (69)
Lille (66)
Bradford (70)
Bucharest (67) . ; . .

Stockholm (69) . . .

Newcastle (70) . .
. .

Hull (70)
Köln (71)
Genua (61)
Toulouse (G6)
Antwerpen (68) . . . .

Portsmouth (70) .
.

. .

Eotterdam (69) . . .
.

Belfast (61) ......
Gent (68)
Odessa (65)
Venedig (57)
Florence (61)
Nantes (66)
Königsberg (71) .

.
. .

Magdeburg (71) . . . .

Leipzig (71)
Hannover (71)
Liittich (68)
Frankfurt am Main (71)
Eiga (61)
Stoke-sur-Trent (69) .

.

Sunderland (70) ....
Eouen (66)
Adrianopel
Danzig (71)

171
167
160
157
155
143
141
134
133
130
130
128
127
123
122
121
120
120
119
118
114
112
112
110
107
105
104
104
102
101
101
101
100
100
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Tab.
4.

Öfversigt
af

Finlands
statsinkomster

och
statsutgifter

under
nedannämnde

år.

(Enligt
de

årligen
offentliggjorda

statsförslagen.
Siffrorna

utmärka
jemna

tusental
mark.)

i

1862.
1863.
1864.
1865.

1866.
1867.

1868.
1869.
1870.
1871.

I

Inkomster.
Skatter
af
jord
och

lägenheter

å

landet Skatter
af

förädlingsverk .
.

Personela
utskylder

Indirekta
skatter
och
utskylder

Tillfälliga
intraderBevillningsmedel Brännvinsbränningsskatten

.

.
Fattig

och
arbetshusfonden. Allmänna

militiekassans
in-

komster Militie-boställskassan
.

.

.

.

Krigsmanshuskassan
2,427 92 1,2207,311 901
2,504 103 1,2387,437 920
2,551 99 1,2527,776 1,346
2,562 109 1,2657,778 1,366
2,420 106 1,3167,172 1,377 700 1,216389 2,670 24 134
2,295 102 1,368 7,063 1,473 630 528 420 2,603 24 134
2,276 100 1,3686,758 1,406600 330 425
2,221 95 1,3786,971 1,547545 703 405
2,170 85 1,3387,518 1,524500 1,000 401 2,703 22j127j
2,271 71 1,3157,604 3.126 510 1,500 436 2,681 22 126

-

445
445]i
440
418

2,516 27 87
2.52021 118!
2,663 22 119
2,676 22 120

2,6471 23! 135!
2,635 22 127

I

Summa
15,026i
15,306|
16,268|
16,316)
17,524!
16,640]
16,068|
16,649j
17,388j
19,662
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*)

Häri
ingå
Hans

Kejserliga
Majestäts

dispositionsmedel,
samt
aflöning
m.
m.

åt

generalguvernö-

ren,
kejserliga

senaten,
statssekretariatet,

komitén
för

finska
ärenderna

och

generalguvernements
kansliet.

**)

Häri
inbegripas

samtliga
i

militiefondens
statsförslag

upptagne
utgifter.

16.
1867.
1868.

169.

Utgifter.

Första
hufvudtiteln
*)....

Justitie
staten

Militie
staten

**).

Allmänna
civilstaten

.

.

..Kleresistaten,
läroverken

och

vetenskaperne
Milda

stiftelser,
allmänna
ord-

ningen
och

hälsovården
.

. Allmänna
extra
utgifter
.

.
.

Jordbruket,
handeln

och
nä-

ringarne Donationer
och
allmänna
un-

derstödUtgifterna
af

bevillningsmed-
len
till

folkskoleväsendet, fyrinrättningarna
och

kom-

munikationsanstalterna.
.

Kontroll
öfver

brännvinstill-
verkningen
och
ersättning
åt

kommunerna
m.
m

Fattig-
och
arbetshusfonden

.

Afkortningar
.

.

..

.

.

..
1,190 435 2,800 3,050
1,273 447 2,706 3,191
1,282 451]2,910 3,290!

1,293 443 3.013 3,354
1,282 457 3,026 3,381
1,294 491 3,137 3,437
1,288 488 2,264 3,448
1,290 483 2,013 3,459
1,272512 2,011 3,459
1,2& 57! 1,97^ 3,591

1,311
1,469
1,613
1,695
1,700
1,715
1,725
1,736
1,764
1,7»

1,0752,120
1,149 2,126
1,196 2,097
1,231 2,069
1,2492,026
1,254 1,965
1,269 1,868
1,319 2,728

1,321 3,266
1,435 3,26(

1,188
1,261
1,924
1,876
1,885
1,749
1,614
1,614
1,513

2,97<

630

659
707

715
711

720
822
844

842
83i

i

495
i

668
458
530

493
48!

413 96

1,368|420 97

40 419 92

40 421 120

43 400 125

57 397 124

9! 431 12<

440 181
444 108
440 97

Summa
114,420

14,833|
16,007]
16,198]

18,097|
16,981|
15,825]
16,584]
17,031|
18,86;
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Tab. 5. Statistisk tabell öfver Finlands län.
a) areal och folkmängd.

b) aréalförhållanden, åker- och ängsjord.

Areal i
<D Ch w Folk ;äthet

Län. geogra-
fiska
qv.mil.

< <

a> p
■"* o.« t?
. p

ert-

tunnland.
*S2B
Irl

& to.

ii*
«• CD

2 p U 1
w g- 8»
■ p "5-

~h CD

Nylands . . . .

Abo& Björneborgs
Tavastehus . . .

Wiborgs . .
.

.

S:t Michels . .
.

Kuopio
Wasa
Uleåborgs . . ■

214,07
446,05
400,04
650,05
415,54
812,5 (i
755,7 7

3,027,00

10,316
21,495
19,321
31,369
20,024
39,156
36,420

145,897

2,387,450
4,974,456
4,471,429
7,259,568
4.634,228
9,061,895
8,428,608

33,764,678

168,215
293,633
185,900
276,527
155,169
217,948
297,059
179,161

786
658
464
425
373
268
393

59

16
14
10
9
8
6
8
1

Hela landet |6,723,48 323,998|74,982,312] 1,773,612] 264 5

Deraf utgjorde
Hela

Län. arealen i
tunnland. o, v ang ochåker och -°

-i • j angs-akeriord. °,J mark.
berg. vatten.

tylands
_bo & Björneborgs
'avastehus . . ■ . .

Vlborgs
I:t Michels . . . .

[uopio
Vasa .......

Jleåborgs . . . .

2,387,450
4,974,456
4,471,429
7,259,568
4,634,228
9,061,895
8,428,608

33,764,678

198,271 680,686
270,244 835,979
262,941 456,923
263,594 708,647
157,817 358,752
134,506 589,262
239,726 1,117,059
163,7231,069,962

206,689
236,587
257,009
296,332
323,559
535,797
443,852

?

152,233
512,753
648,859
780,262

1,277,252
1,547,800

654,638
?

Summa 74,982,312 1,690,822)5,817,270| I
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c) årliga skördebeloppet i medeltal under perioden 1861—1865
af nedanstående sädesslag.

d) antal vinterfödda kreatur år 1865.

Tunnor

Län.
ärter, potäter.hvete. råg. korn. hafra.

Nylands
Åbo o. Björneborgs
Tavastehus .

.
.

Wiborgs
S:t Michels .

.
.

Kuopio
Wasa
Uleåborgs ....

3,900
10,000

~

223,200
400,900
195,900
241,800
184,200
209,400
273,300
82,400

40,900
101,800
80,100
73,600
80,400

194,200
255,400
186,800

1147,100
j188,500
!106,100
199,800
96,400
64,000
94,900
12,300

10,400
22,700,
16,900

?

?

2,400

260,000
300,000
180,000

?
?

200,000
310,000
120,000

-

Hela landet 113,900l,l,811,100!l,013,200 l;909,100| ? I ?

Län. Hästar.

o

X pp *-t

Kor. CIQ
a
Ci

Får. Svin.
O
CD

CD
J1

CD

>_-i

Nylands . .

Åboo.B-.borgs
Tavastehus .
Wiborgs . .

S:t Michels .

Kuopio . . .
Wasa . .

.

Uleåborgs .

26,820 9,554
44,013 16,252
30,414 8,870
35,600 4,000
26,000 7,300
31,960 7,000
46,995 7,331
20,444 4,653

54,196
97,918
72,768
87,600
80,500
79,880

122,322
75,713

26,510!
44,090
29,600
19,300
25,000
23,360
31,883
18,7211

78,021
197.279
96,700;

106,000
62,900
87,920

183,341
97,517

20,243
27,290
27,100
60,000
30,900
32,860
24,475
4,042

1,373
5,529
7,250

680
1,700
1,600
6,707

107

__ i
_ I

40,274]
Hela landet |262,246|64,960, 670,897|218,464; 909,678,|226,910|24,946 40,274
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e)

Länens
kamerala

indelning
och
från
jorden
utgående
direkta

kronoutskylder
år

1864.

Summa
]13,463,960

Nylands
.

.

1.642,506
Aboo.B:borgs

4,069,296
Tavastehus
.

1,598,592
Wiborgs
..647,352

S:t

Michels.834,978

Kuopio
..i938,782

Wasa
..
.

!

2,å25,986
Uleåborgs

.

j

1,406,468
Län.

Skatte.
[3,728,557 213,513569,833398,417698,421376,835553,685348,178569.675 Krono. Frälse.

i Mantal.'2,301,872 412,308637,731206,0901,012,43016,6267,1877,5002

19,494,389 2,268,3275,276,8602,203,0992,358.2031,228,4391,499,6542,681,6641,978,143 Summa.
103,500! 7,32412,5367,50924,7798,55912,74117,77412,278 rökar. mans- Hem-
j2,520,981 248,316732,564317,96748,509183,887223,019481,569285,150 narieränta. Ordi-

Mark.

De

vigtigaste
direktakronoutskylder.[473,079 49,230122,41150,60184,74823,34314,41376,58451,749 Krono-tionde.

1,451,735 266,023478,898242,83795,30899,15176.803117,64175.074 Knekte-,båtsmans-och
rust-hållsvakans-afgift.

779,955! 86,890179,83683,28794,85460,95663,370129,75081,012 Öfrigadirektakrono-utskyl-der.

!5,225,750 650,4591,513,709694,692323,419367,337377,605805,544492,985 Summa.
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6. Domsagornas och tingslagens folkmängd år 1870

Domsaga.

Folkmängd
1870 i

Tingslag. Domarens
adress.

tings- dom-
laget, sagan.

Under ibo Hofrätt.

Sata-
kunta.

Öfre Sa-
takunta
Öfredels.

Öfre Sa-
takunta
Nedre-

dels.

Orihvesi, med delar af Ruo-
vesi, Kuru och Kuorehvesi

Kangasala, med delar af Mes-
suby och Teisko

Lempälä, med delar af Birk-
kala och Wesilaks . . . .

Del af Wesilaks med Tottjärvi
Delar af Birkkala och Mes-

suby, Teisko och Ylöjärvi .

Del af Ruovesi och Kuru . .

Ikalis, Parkano och Jämijärvi
Kankaanpää, Karvia och Hon-

kajoki
Tavastkyro och Wiljakkala .
Alastaro, Loimijoki, Metsämaa

och en del af Orihpää . .
Hvittis, Wambula, Kauvatsa

och Pungalaitio
Tyrvis, Kiikka o. Kiikois . .

Karkku, Suoniemi, Mouhijär-
vi, Lavia o. Suodenniemi .

Ulfsby, Björneborgs landsför-
samling, Norrmark, Hvittis-
bofjerd, Påmark, Kulla och
Nakkila

Sastmola och Siikais ....
Eura, Kiukais, Hongilaks,

Kjulo, Säkylä och en del
af Yläne

Kumo o. Harjavalta ....

Euraåminne, Luvia, Lappo,
Hinnerjoki o. Eaumo lands-
församling

Letala och Pyhämaa ....

Nykyrka och Nystads lands-
församling

10,300

10,205

4,213
4,215

6,008
5,585

10,780

8,443;
6,652

11,764

14,406
9,956

[-24,718

} 41,683

46,605

Tavaste-
hus &

Kanga-
sala.

Tammer-
fors.

[ Ikalis.

Tammer-
fors &

Karkku.

10,479

{Björne-borg.
Nedre Sa-
takunta.

20,755]
8,132 >• 46,863

11,170
6,806

{Eura &

Kiukais.

12,000
8,433 Raumo.Wehmo. 33,689[
4,168'
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Folkmängd
1870 i

Domsaga. Tingslag. Domarens
adress.

tings- dom-
laget, sagan.

Wehmo.

Wirmo.

Masku.

Töfsala, Iniö, Gustafs och
Welkua

Wehmo och Lokalaks .
.

.

Korpo och Houtskär .
.

.
.

Nagu
Rimito och Merimasku . .

.

Lemo, Willnäs, Wirmo, Kar-
jala och Mietois

Pöytis, Brunkala samt delar
af Yläne & Orihpää . . .

S:t Mårtens, Koskis, Eura o.
Karinais .

Lundo och Paattis
Masku, Wahto och Nousis .

Reso, S:t Marie, Rusko och
Nådendals landsförsamling

Saltvik
Sund och Wårdö ......

Kumlinge och Brandö . .
.

Föglö, Kökar och Sottunga .

Lemland och Lumparland
Hammarland och Eckerö . .

Jomala
Finströms och Geta . . . .

Kisko, Suomusjärvi, Kiikkala
och en del af Somero .

.

Haliko, Angelniemi, Uskela,
S:t Bertils, Muurla och en
del af Somero

4,965
4,123
3,621
2,518
2,798

7,405

5,947

6,145
4,074
4,457

4,721
1,744
2,481
1,867
2,198
1,967
2,528
2,072
2,745

16,342

25,344

Åbo &

Willnäs.

Åbo &

Reso.

Kastel-
holm å
Jomala.

Ålands. ;-17,602

7,060

Åbo.
Piikie och

Haliko <

Öfredels. 12,097
3,512

27,117
Pemar
Piikis, Kuustö, S:t Karins o.

Kakskerta

Piikie och
Haliko <

Nedredels.

Pargas
Sagu och Karuna
Kimito, Dragsfjärd och We-

stanfjärd .........

Bjerno, Finby och Öfverby .

Hiitis och Kyrkosund .
.

. .
Pojo, Tenala, Bromarfs och

Ekenäs landsförsamling . .

4,448
4,323
3,988

> 23,550

1

Åbo &

Karuna.7,544
6,458
1,237

9,784!
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Folkmängd
1870 iDomsaga. Domarens

adress.
tings- dom-
laget, sagan.

''

Rase-
borgs.

Raseborgs,
östra.

Ingo och Degerhy
Karis, Snappertuna o. Svarta
Karislojo och Sammatti . . .

Esbo
Kyrkslätt
Sjundeå
Lojo, Pusula och Nummis .

Wichtis och Pyhäjärvi . . .

Jämsä och Korpilaks .
.

. .

Längelmäki, Eräj ärvi o. Kuo-
rehvesi

Padasjoki och Kuhmois . . .
Kalvola och Sääksmäki . . .
Akkas, Urdiala o. Kylmäkoski
Tammela, Jokkis, Berttula o.

Humpila
Somero och Sommarnäs .

. .

Loppis och Eengo
Wånå, Janakkala och Haus-

järvi
Pelkäne, Sahalaks och Kuh-

malaks
Hattula, Tyrvändö och Tava-

stehus landsförsamling .
.

Hauho, Tuulois o. Luopiois .

Kärkölä och en del af Hollola
Koskis jemte delar af Asik-

kala och Hollola
Lampis
Artsjö och Orimattila . . .
littis
Nastola samt delar af Hollola

och Asikkala
Mäntsälä, Borgnäs samt de-

lar af Pukkila, Askola och
Borgå

Sibbo, Östersundom o. Thusby
Nurmijärvi
Helsinge

4,490
4,833
2,390
3,918
4,702
3,500
8,409
7,661

15,731

21,497 Karis.

Helsing-
fors &

Navala.
28,190

Jämsä. ■ 5,145
8,951
6,053
9,187

29,827 Evois &

Padasjoki.

Sääks-
mäki. 13,254

5,183
6,622

33,677
Tavaste-

hus &

Sääks-
mäki.

Janak-
kala.

11,7361 Tavaste-
hus.130,151

6,629

5,164
8,900
6,189 Tavaste-

hus &

Lampis.
Hollola.

7,192
5,648
9,671

10,014

27,929,

littis. 29,162
Lovisa &

Orimat-
tila.9,477

Borgå. 13,871
9,066
5,302
6,878

Helsing-
fors.35,117
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Folkmängd
1870 i

Domsaga. Tingslag. Domarens
adress.tings- dom-

laget, sagan.

Kymme- I
ne. j

Strömfors och Lappträsk . .

Perno, Liljendal och Mörskom
Elimä och Anjala
Delar af Borgå, Pukkila och

Askola

6,709
8,464
7,000 > 29,292 Uttis &

Anjala.
7,1391

568,355

Under Wasa Hofrätt.

Lappmar-
kens.

Torneå.

Kemi.

Muonioniska med Enontekis
kapell

Sodankylä
Kittilä
Enare kapell
Utsjoki
Nedertorneå och Karungi .

.

Öfvertorneå, Turtola och Ko-
lari kapeller

Kemiträsk och Kuolajärvi . .

Rovaniemi
Pudasjärvi med Jokijärvi ka-

pell
Kuusamo
Kemi, Simo kapell och Tervola
Ijo,Kuivaniemi k., Kiimingi s.,

Haukipudas och Öfverkii-
mingi kapell

Hyrynsalmi, Ristijärvi, Suo-
mussalmi o. Puolango s. .

Sotkamo
Kuhmoniemi
Paldamo o. Säresniemi samt

Kajana landsförsamling . .
Uleå s., Uleå-Salö kapell och

Karlö s
Siikajoki o. Revolaks s., Paa-

vola o. Frantsila k. .
. .

Muhos s. och Utajärvi k. . .

Limingo s. Lumijoki, Törnä-
vä, Temmes o. Kempele k.

1,328!
2,251
1,745

720
432

6,169

4,921
4,275
4,143

7,133
5,860
6,906

> 6,476

[-30,856

19,508

Torneå,
Kittilä.

Torneå.

Uleåborg.

10,957

Kajana.
11,264
5,935
5,141 V 30,047 Kaj ana.

7,707

4,669

Uleåborg.Uleå. 7,650
6,137

27,704

9,2481
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Folkmängd
1870 i

Domsaga. Tingslag. Domarens
adresstings- dom-

laget, sagan.

Salo s., Salo o. Wihandi k. .

Pyhäjoki s., Merijärvi o. Ou-
lais k. samt Haapavesi s. .

Kalajoki s., Alavieska k., Yli-
vieska s., Rautio k. och
Evijärvi s

Piippola s,, Pulkkila och Ges-
tilä k

Haapajärvi, Pidisjärvi s., Reis-
järvi k

Kärsämäki o. Pyhäjärvi s. .
Lochteå s., Himango k., Yli-

kannus o. Toholampi s. samt
Lestijärvi k

Gamla Karleby s., Nedervetil
k., Kelviå s. med Ullava k.

Vetil s., Perho och Halso k.,
samt Kaustby s

Kronoby s. och Teerijärvi k. .
Pedersö, Esse, Larsmo o. Pur-

-6,166

Salo. 11,556 31,441 Brahe-
stad.

13,719

Piippola.
5,775

9,377
5,615

20,767
Uleåborg,
Haapa-

järvi.

Gamla
Karleby.

11,044
Gamla

Karleby.9,931 33,082

6,551
5,556

mo s
Nykarleby s., Jeppo k. och

Munsala s
Kauhava, Ylihärmä och Ala-

härma s
Wörå o. Oravais s. m. Maxmok.
Mustasaari s., Replot k. och

Qveflax s
Lillkyro
Laihela och Jurva
Malax s., Petalax och Bergö k.,

Solf och Pörtom s
Nerpes och Korsnäs ....

Östermark
Lappijärd, Bötom, Stora och

Sideby
Kristinestads landsförs. . . .

Ilmola och Kurikka s., Seinä-
och Peräseinäjoki k., Kau-
hajoki och Jalasjärvi s. .

.

Storkyro och Ylistaro . .
.

11,774Nykar-
leby. 8,429

Nykar-
leby.) 31,434

11,231
11,868

Kors-
holms. 12,113

3,992
8,300

36,273 Nikolai-
stad.

Nerpes.

11,243
15,291
3,878 Nikolai-

stad.

Ilmola.

12,192
1,280

143,884

140,666 Ilmola.28,223
12,443
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Folkmängd
1870 i

Domsaga. Tingslag. Domarens
adress.tings- dom-

laget, sagan.

Alavo.

!

Jyväs- J
kyla. j

Laukkas. \

Lappo med Nurmo kapell . .

Kuortane och Alavo s., Töysä
k., Alajärvi s., Soini och
Lehtimäki k. samt en del
af Peräseinäjoki k

Lappajärvi, Evijärvi, Kortes-
järvi och Windala . .

. .
Jyväskylä och Petäjävesi . .

Wirdois och Etseri
Keuru s., Muldia och Pihla-

vesi k
Laukkas s. med Sumiais k. .

Saarijärvi s., Uurais k. och
Karstula s

Wiitasaari och Pihtipudas . .

Kivijärvi

16,387

10,713
8,183
7,671

9,607

> 36,707

24,863 Jyväskylä.

Alavo.

9,009
8,958

14,404
9,444
3,143

Jyväskylä.[35,949
)
449,657

Under Wiborgs Hofrätt.

Kymme-
ne.

Lappvesi. <

Säkkjärvi
Wederlaks . .

Pyttis och Kymmene socknar
med utöarne Högland och
Tyttersaari

Wekkelaks och Sippola s:r .
Walkeala
Luumäki
Klemis och Taipalsaari . . .

Savitaipal och Suomenniemi .

Lappvesi
Joutseno
Ruokolaks och Rautjärvi . .

Jääskis
Kirvus . . .

S:t Andree
Björkö och S:t Johannis s:r

jemte utöarne Seitskari, La-
vansaari och Pienisaari . .

Nykyrka och Kuolemajärvi s:r
Wiborgs socken

9,309
9,281

6.773
10,560
7,054
4,556
6,812
7,771
6,025
2,835
9,935
4,327
5,546
6,472

;■ 35,923

32,218

Fredriks-
hamn &

Weder-
laks.

Willman-
strand.

Jääskis. < 29,115 Wiborg.

Stranda. < 10,524
12,366
12,098

34,988 Wiborg.
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Folkmängd
1870 i DomarensDomsaga. Tingslag.

tings- dom-
laget, sagan.

adress.

Euräpää. •

Kexholms.-

Krono-
borg.

Sorda-
vala.

Salmis.

Walkjärvi . . .

Rautus
Mohla och Heinjoki . . . .

Kivinebb
Räisälä
Kexholms landsförs. med Kau-

kola kapell
Sakkola med Metsäpirtti k:ll
Pyhäjärvi
Hiitola s:n med Ilmes och

Tiurila kapeller
Parikkala
Jaakimvaara
Kronoborg
Uguniemi
Ruskeala med Leppälaks . .
Sordavala lands- och stads-

församling
Salmis
Impilaks s:n med Kidelä k:ll
Suistamo . .

Den del af Suojärvi s:n som
hörer till Wiborgs län . .

Korpiselkä
Pielisjärvi
Nurmis .

Juuga ...

Ilomants och en del af Suo-
järvi s:n

Eno
Tohmajärvi och Pelgjärvi. .

Kihtelysvaara
Kides
Bräkylä
Kesälaks
Kerimäki
Kaavi
Libelits s:n med Polvijärvi k:ll
Kondiolaks

4,990
3,418

10,716
12,984
4,270

4,546
6,835
4,466

6,777
9,277
7,869
5,997
3,894
3,861

13,510
7,559
8,089
5,212

32,108

26,894

23,143

21,265

Wiborg.

Kexholm
& Pyhä-

järvi.

Kexholm
& Jaakim-

| vaara.

Sorda-
vala.

Impilaks.25,465

Pielis-
järvi.

3,109
1,496
8,483
8,514
6,713

23,710 Nurmis.

Ilomants. ■
10,582
3,601
9,106
5,752

10,156
4,592
3,041

12,150
7,256

16,119
5,379

29,041 Tohma-
järvi.

Kides. 29,939 Nyslott.

Libelits. . 28,754!Joensuu &

Libelits.
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Folkmängd
1870 i

Domsaga. Tingslag.
tings- dom-
laget, sagan.

Domarens
adress.

Kuopio.

Idensal-
mi.

Pielavesi.

Rauta-
lampi.

Leppä-
virta.

Ranta-
salmi.

Kuopio, Maaninga och Kart-
tula socknar

Tuusniemi
Idensalmi och Lapinlaks s:r
Kiuruvesi
Pielavesi
Nilsiä
Pieksämäki
Eautalampi s:n med Wesanto

kapell
Hankasalmi
Leppävirta
Suon.enjoki
Jorois
Rantasalmi
Heinävesi
Sääminge
Jokkas
Puumala
Sulkava
S:t Michels s:n
Kangasniemi
Haukivuori
Mäntyharju
Hirvensalmi
Kristina
Heinola
Sysmä
Gustaf Adolfs
Luhango och Joutsa s:r samt

Leivonmäki kapell . . . .

23,123
6,151

19,300
5,111

12,181
12,007
12,157

13,439
2,880

12,516
5,411
7,422
9,723
6,741
6,454

11,331
5,810
5,059

10,996
9,613
2,876

11,330
5,672
6,099
5,161
7,982
7,033

29,274
I

24,411

24,188

28,476

25,349

22,918

Idensal-
mi.

Kuopio.
Kuopio
& Rauta-
lampi.

Jorois &

Leppä-
virta.

Nyslott.

Jokkas. 22,200 S:t Mi-
chel.

S:t Mi-
chels. 23,485 S:t Mi-

chel.

Mänty-
harju. 23,101

S:t Mi-
chel &

Kristina.

Heinola. Heinola.>28,787!

8,611 )

624,752
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Tab. 7. Öfversigt af Städernas i Finland
folkmängd nedannämnde år.

* Folkmängden för dessa städer enligt folkräkningen samma år.

1805. 1840. 1850. 1860. 1870.

Helsingfors
Borgå
Lovisa
$kenäs
Abo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Wiborg
Fredrikshamn . . . .

Willmanstrand . . .
.

Kexholm
Sordavala
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Gamla Karleby . . . .

Jakobstad
Nykarleby
Kristinestad
Kaskö
Nikolaistad (Wasa) . .

Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Torneå
Kajana .

4,237
2,038
2,709
1,260

11,300
2,510
1,651
1,682

705
1,689

602
?

?

?

r
?

16,592
2,767
2,488
1,305

13,145
5,353
1,847
2,097

606
2,697
1,819
4,737
3,356
1,130
1,473
460

19,461
2,950
2,703
1,445

17,178
6,243
2,344
2,890

562
2,581
3,207
8,618
3,613
1,331
1,435

665
563
963
836

2,849
129

2,379
1,542
1,154
2,404

729
3,665

587
5,761
2,301

606
518

21,698
3,118
2,571
1,353

16,870
7,130
2,825
3,079

531
2,915
5,232
5,194
2,647
1,030
1,181

589
692
973

1,046
4,066

598
2,231
1,884
1,101
2,495

851
3,966

858
7,018
2,512

693
563

* 32,113
3,478
2,221
1,366

* 19,793
6,959
2,909
3,495

447
258

3,065
6,986

* 13,466
2,627
1,103
1,242

631
947
994
933

5,600
884

1,977
2,010
1,018
2,530

774
4,561
1,331

* 7,288
2,960

791
656

422
?

819

1,029
579

2,071

1.710
1,088

765
1,152

358
2,538

2,560
1,439

963
2,102

699
3,047

177
5,096
1,984

558
423

3,345
1,169

666
313

Summa | 44,728 | 84,599 1104,212 1109,510
"

137,413
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Tak 8—ll. Statistisk tabell öfyer städerna
Helsingfors, ibo, Wiborg och Uleåborg.

(Enligt den i Mars år 1870 verkställda folkräkningen.)

1. Gårdar, Hus och Rum.

Anm. Enligt verkställd uträkning innehåller Helsingfors inom
tullarna (inbegripet Broholmen, Kampmalmen och Begrafningsplat-
serna) en areal af 982,0 tunnland, eller 4,2 qvadrat verst. Deraf be-
löper sig på Broholmen 12,2 tunnland, Skatudden 55,4 tunnland, Be-
grafningsplatserna och Lappudden 93,1 tunnland, Kajsaniemi och Bo-
taniska trädgården 36,6 tunnland och Brunsparken 58,5 tunnland.
Återstoden eller egentliga staden (utom den ännu för det mesta opla-
nerade Skatudden) omfattar följaktligen 726,8 geometriska tunnland.
Bebyggda tomterna upptaga häraf litet mer än 300 tunnland; resten
utgöres af gator, torg, promenader, öppna platser, oplanerade tomter
och berg.

Gårdar. us.
l>
P

Der
hö

af
iric

till-
sa. 'eraf oro

P
BW

CD

8^
a
CD
P*

P p p
B •"♦>■
& =-

p-5?
pj CD

5 S

CD £-
B CD
rt- P
pi O
a, o
• p*

B"
B
co

*\
B 95B oq

P
CO

5'
CD
l-S

3
CD
fr

P
B

CD-rt-

-2
B

rf
p

CO
c*
p

H
p
CO
E

P
B

E
CD

CD
B p

o-
c
B.5"
CfQco
B"
a

CD

CD
fr
c«<r+
Pt
fr
CD

CO
rf.
P
CD
B

CO
p
a>
B

p
a.
CD
B

CD

cd"
t-i

P>
fr.

CD
crcj

CD

Helsingfors 1,07625, 10,26] 1,015 3,624[517 73 3,034 2,296[1,328 18,416
Åbo . . . 929 2 23l 898 2,644 J2BB 14 2,342 1,756 888 11,490
Wiborg 728 15 2 18 693 2,499 233 21 2,245 1,237 1,262 6,480
[Uleåborg . 743 4 10 729 |2,311 60 21 |2,230! 1,207[1,104 | 4,529]



225

2. Befolkningen grupperad efter modersmål,
religion och bildningsgrad.

Modersmål.

Finska. Sven-
ska.

Ryska. Tyska. Andra
språk. Summa.

?elsingforsbo ....

Wiborg . .
Uleåborg .

8,309
9.594
6,845
5,923

18,322
8,566
2,261
1,273

3,878
1,283
3,257

44

562
79

610
23

1,042
271
493

25

32,113
19,793
13,466
7,288

Re ligion.

f
B

>-i
p
B
CD

P= -j
«-_j CD

S_L W4

8o
O CD
ST 2Pf te-
CD T

B ►2 §
fr

B ET g
fr o
et- !_o .*-.

'

>1 t»

ir1p B

CD _fr?
Pgg
H O

Summa.

?Helsingfors
bo . . .

Wiborg .

Uleåborg

27,279
18,286
9,802
7,248

4,100
1,226
3,120

40

425
172
376

39
33
26

270
76

142

32,113
19,793
13,466
7,288

Bildn ingsgr ,d.

pl
pr"?
B O

os
„,CD __"

M>

gg-
B 95

CD

* 2"fr- __3>
CD (g,
_—

*"*

P:
_.wg- O

E. P°

? &•

pr
g O» h- >■

B •-*> B
_.

p B Soi

OP: _
g1

ö S PSI § § jp -, co 2 g&Bp g 2
CD 3 *, ____•■ Oi:

fr o &s»'* §«s
O ™

►*

CO M.

i*P<> $,

Summa.

o- _—

P p:
i-s co
B '

Helsingfors
Åbo . .

.

Wiborg .

Uleåborg

15,871
7,839
5,136
2,874

10,039
7,527
4,723
3,444

1,244
560

18
45

4,959
3,867
3,589

925

32,113
19,793
13,466
7,288

1,103
407

8
20

15
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Tab.
12.

Summarisk
förteckning

Öfyer
de
å

sjukvård
san
stal
terna

i

Finland
intagne
och

vårdade
sjuke.

Summa
vårdade

:

Utskrifne
såsom

friske
.

.

.

7,5241
7,377

i

»

»

förbättrade
.

1,102
1,099

obotade
.

.

391

465

döde
.

..425
493

i

Qvarliggande

1,233]
1,349

I

Af

förest

1 I

Summa
]

10,675]
10,783]

I [

Dårvårdsanstalterne
....

310
313

i

Militärsjukhusen
445
297

!

Länesjukhusens
lasarettsafdel-

'

ningar

4,956
5,306

Länesjukhusens
syfilitiska
af-

delningar

3,626
3,475

]

Fängelse-,
korrektions-

och

j

spinnhuslasaretter
....
1,106
1,134

;

Feberlasaretter
203
228

I

Uppfostringsanstalten
vid
Wi-

j

borg

29

30

:

Provisionella
sjukhusen... ——

I

Jernvägslasaretter——
■

i

!

!

10,675
I29] 1,106]203I

3,626 4,956 310445 1861.
1862.
I

1863.
10,783]
10,940|

—
30 1,134228 3,475 5,306 313297

7,508
8,027

1,153
1,060

484
499

513

437

1,282
1,396

iende
antal
1

10,940|
11,419]

20 1,098210 3,780 5,294 312226j

11,419]
12,585]
14,924!

8,669
10,428
11,380!

20,976
10,876
10,962[

1,419
1,520
1,325!
1,780
1,150
1,319!

600
554
479]

515
458
478|

491

858
792
4,320
658

4961

1,406
1,564
1,953]

1,781
1,909
1,940

12,585]
14,924]

15,929]
29,372|
15,0511

15,195]

defvo:

!

15

13

1,019202
1,039212

4,236
5,068J

5,333
5,758;
i

320294
312!183]

i

1864.
1865.
1866.151,084 1,215473 5,528 6,115 304190

15,929]
29,372]

15,051
315!278*7,7596,3123,8911,011349,772

21205 1,4991,049 6,328 6,366 309152 1867.
!

1868.
3271505,1887,2351,41057615150 1869.

15,195 341^136!4,53918,629;l,lll|320]119 1870.
[
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Tab. 13. Antalet ifrån Finlands postanstalter
afgångne bref under nedannämnde år.

1845. 1855. 1865. 1866. 1870.
i
I

..

Alavo
Björneborg
Borgå
Brahestad
Eckerö
Ekenäs
Eura
Evois
Fredrikshamn ....

Gamla Karleby ....

Haapavesi
Heinola
Helsingfors
Idensalmi
Ikalis
Ilmola
Impilaks
Jakobstad
Joensuu
Jorois
Jyväskylä
Jämsä
Jääskis
Kajana
Kalajoki
Karis
Kaskö
Kastelholm
Kausala
Kervo
Kexholm
Kristinestad
Kuopio
Lahtis
Lauttakylä
Lojo
Lovisa
Mariehamn

9,869
13,147
3,515
1,070
7,473

13,338
34,559
5,539
3,035

15,165

4,268
28,983
24,301
11,102
1,354
9,907

421
2,710

34,126
12,186

5,611
28,414
22,778
10,777

10,625
1,022
2,551

32,231
12,278

'i

5,806
27,162
21,300
12,227

1,096
12,061

1,378
2,610

29,140
13,800
1,150
8,849

233,871
4,503
2,959
3,146
1,896

11,420
10,512
10,598
15,460
2,483

212
5,737
2,770

10,309
3,097
4,211
2,038
2,075
9,697

13,980
34,457

5,628
3,120
2,064

20,574
3,715

22,220
4,354

41,997
13,048

-

3,358
, 140,024]

9,231
258,483

7,811
223,013

4,002
1,649

7,979
230,319

4,3ö8
2,565

-

-

I 2,978
i

.8,117
3,626
4,022
4,890

10,674
8,608
9,532

11,394

1,700
11,179
8,935
9,746

12,386
3,159
2,198

-

1,698

2,878
616

7,058

2,261

[ 7,852
1,891

4,045
2,405
8,894
2,446
4,228

4,262
2,308
9,882
2,442
5,044
-

6,969
3,931

11,501

i

10,677
9,350

21,784

!

9,312
16,847
31,646

1,169
2,697
1,471

22,136
i

2,564
9,559

17,178
33,495

1,411
3,695
2,146

21,712
459

•

i

17,208:] 33,159

Transport 265,224 502,024, 513,337 531,641 557,111
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1845. 1855. 1865. 1866. 1870.

Transport 265,224 502,024 513,337 531,641 557,111
Mohla
Mustiala
Mäntsälä
HNikolaistad, se Wasa .

Nurmis
Nykarleby
Nykyrka
Nyslott
Nystad
Nådendal
Parikkala
Eaumo
Salmis
Salo
S:t Michel
Sordavala
Sveaborg.
Tammerfors
Tavastehus
Tohmajärvi
Torneå
Uleåborg
Uttis
Wasa
Wiborg
Wichtis ......

frillmanstrand . . . .

bo
Kupé-expeditionen . .

1,121
2,314

210

3,858
2,949
1,179

4,194
3,648
1,539

2,211

5,487
2,511

483

5,211

6,628
8,377
1,295

3,332
8,041
1,885

12,892
7,765
1,579
1,779
8,728

3,064
8,279
1,780

13,824
8,303
1,814
1,636
6,978
1,703

11,084
19,995
9,232

13,470
27,158
40,100

6,589
5,487

29,922

3,371
10,349

1,923
14,741
9,375
1,755
1,511
6,518
1,364

10,647
19,211
9,856

13,399
30,342
44,409

7,191
6.873

34,656
21

44,583
106,880

1,319
12,792

105,154
10,380

2,775 5,845
-

8,021
6,917

7,108
15,543

1,718
2,397

10,339

12,684
9,531

12,980
37,434
3,367
4,064

16,102

9,194
17,847
10,543
13,754
24,328
37,675

7,811
5,777

30,139

17,963
63,020

27,819
113,979

40,040
102,100

41,285
91,399

1,303
12,204
99,981

4,165
70,734

12,425
105,833

13,268
94,873

Summa 486,616] 885,598| 970,332] 996,217] 1,075,112

Deraf privata . . .
.

" fribref
Dessutom afsändes va-

rupaketter
Korsband

283,994 558,314 755,687 774,092 841,943
202,622 327,284 214,645 222,125 233,169

— — 24,450 30,801 31,668
—

—
— 819 27,622
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13b.

Öiversigt
af
det

finska
postverkets

inkomster
under

nedannämnde
år.

Talen
äro

öfverallt
angifna
i

mark
(efter
4

mark
å

rubeln),
med

utelemnande
af

penniposterna.

Porto
för

åtgång-
na
och

ankom-
na
bref
.

.

.

Transito
porto.Assuransmedel

.

Estafettmedel
.

Tidningsmedel
.

Extra
uppbörds-medel....Ersättningsmedelfrån

ryska
post-

verket....Tillskott
af

fin-

ska

statsmedel
28,000 2,231 24,0615204,935 120,685' 1820.
2,666 1,454 131,17737,69624,4172,0995,370 1825.

5,162 134,24044,69233,1644276,208 1830.
611 144,03757,75743,1387873,491 1835.
2,865 153,07677,38341,8422,6427,096 1840.

_
[ 875 144,98737,81132,6011,5337,762 1845.

43,600
I

24,000
|

1,868 152,88546,10947,726
i

6898,400 1850.
51,323 1,103 280,20626,62385,7385,97115,186 1855.

I

8,000 5,378 272,40848,62761,7074,43321,083 1860.
8,000 3,800 361,32066,08645,8194,16121,984 1865.

25,000 6,400 1,783
l

368,97838,20045,59296015,491 1870.
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Tab. 14. Öfrersigt af tulluppbörden i
(Talen ieteckn;

1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
1

1861.
i

" 1 I
Torneå
Uleåborg
Brahestad .'....

Gamla Karleby . .
.

Jakobstad ......

Nykarleby . . . . .

Nikolaistad . . . .

Kaskö
Kristinestad . . . .

Björneborg . . . .
Raumo ......

Nystad ',
Nadendal . . . . .

Åbo . ... ~_, . .
.

Eckerö ......

Mariehamn ....

Degerby ......
Ekenäs ......

Helsingfors . . .
.

Borgå . . . . . . .
Lovisa
Fredrikshamn . . .

Wiborg . . ....

Kuopio ......

Joensuu . . ;.
.

. .

Nyslott . .". . . .

Öfver Landtgränsen .
Tullexpeditionen i S:t

Petersburg■: .
.

.

94,7
263,3
114,1
90,0

104,7
72,5

188,3
30,1

206,0
365,0
175,1
135,3

9 21,022^6
39,9

37,5
295,5

89,7
83,4

110,2
47,3

180,4
22,4

310,0
307,3
236,5
185,5

0,3
1,097,8

5,9

34,0
264,7

67,5
85,9
66,9
31,5

165,9
30,0

287,3
288,0
165,9
106,4

8,8
804,0

6,1

48,2
337,5

81,2
78,7
91,0
38,8

165,1
42,0

225,7
278,4
113,8
145,6

957,9
7,5

46,0
331,5

59,4
82,1
75,4
47,8

189,0
15,7

143,5
310,0
132,5
135,8

0,1
1,015,5

3,5

56,51
345,7 ]

69,5
107,1
107.4

71,0
230,0

26,!)
240,7
376,0
156,6
148,0

1,338,1
5,3
7,2

35,7
45,8

1,448,7
395,2
147,9
97.8

1,370,9
67,0
67,3

30,6
183,9

1,234,3
249,0
165,5
138,0

1,212,3

19,8
87,4

1,104,9
311,5

97,2
106,0

1,211,9

34,8
62,8

934,8
352,4
125,5
54,7

1,155,7
36,5

28,9
34,0

1,096,9
252,4
106,0
108,0

1,191,1
59,9

29,0
40,9

1,335,0
267,9

97,5
99,0

1,067,1
76.4
25,4

i

24,4 73,9
Ii 77,4

. Summa 6,126,2] 5,978,4| 5,171,3] 5,514,2| 5,701,T j 7,040,'.)
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Finlands tullkamrar åren 1856—1870.
1,000 mark.)

1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870.

70,1
408,1

78,9
125,2
116,0

74,4
335,4

17,7
235,9
500,6
197,7
138,2

0,1
1,309,1

7,4
13,7
34,2
34,3

1,790,5
472,1
127,3
112,8

1,190,0
108,1
135,5

37,1
400,2

72,2
132,7
110,0
94,7

310,4
98,1

232,0
609, i
244,8
.144,7

0,5
1,398, i

5,9
11,7
32,5
44,4

1,834,0
425, i
137,9
111,4

1,456,7
102,8
123,3

46,5
302,9

72,2
133,8
68,2
87,2

293,2
13,3

230,3
447,2
242,8
129,0

50,3
276,5

75,2
110,4
93,8
68,2

272,0
9,9

168,8
468,4
144,9
149,7

76,2
193,3

74,3
116,2

78,3
62,0

258,7
10,1

166,8
373,5
128,8
130,5

61,9
205,7

67,9
106,6
79,2
60,6

211,7
7,9

156,7
301,8

98,3
116,2

76,9
229,1

68,0
97,0
73,1
62,8

218,0
26,7

161,6
255,1

79,5
90,5

84,0
255,6

88,1
121,7
126,2
57,3

294,4
7,4

203,1
321,3

60,3
96,3

99,3
246,9

70,4
129,2

79,8
56,0

305,4
10,3

179,6
263,7

56,9
75,4

1,257,8
3,7

15,5
37,0
26,1

1,729,2
381,9
133,1
102,3

1,323,0
65,7
98,2

1,307,5
7,1

16,7
96,3
44,2

1,544,0
387,0]81,7]
140,0

1,220,1
72,7
35,5

1,182,01
4,3

16,1
27,1
36,2

1,229,7
415,2

90,51
117,8
789,5

83,4
44,8

9,3
4,3

1,036,7
4,3

17,0
26,9
31,2

1,163,0
408,0

84,1
136,0
945,8

91,0
46,3
12,2
2,2

1,004,4
8,0

21,2
25,0
17,6

1,477,9
308,8

88,1
127,2
950,4
109,8
67,9
24,9

2,5

1,345,5
7,8

23,8
22,1
26,9

1,824,3
313,3

99,6
143,0

1,027,9^
163,7

94,9
48,5

2,4

1,192,5
9,5

30,8
30,7
36,0

1,524,2
342,4

96,3
128,0
965,5
102,0
106,0
37,5

1,086,2 92,4 6,7|
73,1 57,0| 93,5 77,1 102,6 79,8] 145,7

7,707,0| 8,258,3] 7,333,11 6,905,2 5,813,9 5,558,?| 5,776,4] 6,939,2 6,321,0
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Tab. 15. Värdet af Finlands varuomsättning med ut-
(Talen beteckna

a) Im-

-1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861.

Torneå
Uleåborg
Brahestad
GamlaKarleby ....
Jakobstad
Nykarleby
Nikolaistad
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Åbo
Eckerö .......
Mariehamn .....

Degerby ......

Ekenäs
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Fredrikshamn ....
Wiborg
Kuopio
Joensuu
Nyslott
Öfver Ladoga ....

Öfver Landtgränsen .

Tullexpeditionen i S:t
Petersburg ....

533,6
2,466,5

739,1
393,3
500,9
223,4

1,033,0
167,3

1,749,5
1,942,1

595,0
680,1

32,8
8,328,2

207,8

550,1
3,327,3
1,329,5

672,1
578,4
284,7

1,553,0
123,0

2,661,5
3,078,1

902,5
843,4

491,6
1,304,4

527,3
322,9
293,1
135,9

1,000,3
152,9

1,752,4
1,451,0

512,0
448,2

34,7
6,894,7

23,0

451,1
1,440,9

517,4
217,9
332,1
142,1

1,123,8
153,4

2,616,5
1,743,4

333,5
531,7

345,5
1,708,9

455,5
290,0
375,1
203,6

1,608,0
34,0

1,925.0
1,592,4

379,2
557,1

486,2
1,691,3

504,2
554,6
382,7
275,8

1,770,7
63,3

2,383,2
2,336,9

492,8
546,3

8,607,8
16,8

6,597,0
9,0

7,744,9'
15,2

8,795,8
7,1

23,9
300,4
659,3

10,208,6
2,373,5

824,3
706,3

8,620,9
645,4
487,9

285,2
1,082,4
7,930,3
1,605,2

789,0
1,461,3
6,169,1

151,5
514,1

8,898, i
1,988,4

898,5
988,8

8,859,0

220,2
390,3

6,871,9
1,871,8

657,6
726,2

5,916,9

105,6
331,0

8,269,9
1,392,7

447,6
752,1

6,127,0
372,2

130,5
486,7

8,362,0
1,637,6

571,5
717,7

6,297,0
456,0
162,5

767,7

Summa |38,915,i |46,827,2|31,999,3|34,775,6 [36,055,9 45,141,4
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rikes orter, fördeladt på de särskilda tullkamrarne.
1,000 mark.)

rt.

1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870.

831,2
4,125,5
1,261,5
1,926,5

968,8
677,3

2,847,5
128,7]

2,656,4
3,345,0

581,9
681,7

693,2
2,435,8
1,187,5
1,004,5

761,5:
582,9

1,980,8
176,8

2,267,0
2,294,9

643,2
561,8

2,4
8,752,5

30,1
102,0
257,3
497,8

12,560,1
3,255,0

878,5
1,032,4

11,933,2
852,3
858,3

369,2
1,739,5

895,0
765,5
589,5
274,6

2,167,6
53,6

1,470,4
1,514,2

659,8
531,9

819,4
2,685,2

937,4
802,2
554,5
278,4

2,628,6
38,5

1,812,2
2,403,4

635,8
721,2

754,1
1,771,5

823,2
705,6
408,4
335,7

2,125,9
28,4

1,998,0
2,282,0

525,0
602,7

642,1
2,357,5

795,1
801,0
862,6
368,4

2,989,0
211,9

1,261,3
1,606,9

600,9
796,3

0,9
7,843,7

27,2
222,9
446,8
647,9

15,882,7
2,441,8

711,4
1,291,8

10,023,9
1,306,4

688,6
166,7

1,766,3
5,719,3

652,4
1,703,3

748,0
449,5
806,0
283,5

1,852,4
44,1

1,560,2
1,639,5

403,7
786,0

731,7
1,974,7

477,4
690,9
631,0
297,9

2,367,4
9,1

859,8
2,090,7

299,0
466,9

676,7
1,896,5

466,4
833,7
456,9
293,4

2,333,4
37,7

789,8
1,535,6

263,2
438,4

1 8,074,6
33,9
61,5

286,7
404,6

12,705,0
2,928,2
1,288,4
1,159,3

11,238,4
1,413,9
1,048,3

7,274,9
10,9
57,9

394,1
345,8

11,965,7
2,431,0

724,9
1,097,3

11,114,1
600,4
894,6

9,405,2
60,5

267,1
597,0
370,2

16,479,9
2,338,4

645,0
1,286,9

14,805,0
880,0
863,7 ■

8,615,7
19,4

149,7
214,2
463,5

11,722,3
2,252,8

686,1
1,388,8
8,487,1

797,0
596,0
311,4

1,991,0
5,270,1

8,165,7
26,8

205,9
310,4
319,9

18,335,0
2,094,1
1,002,5
1,457,9

11,545,6
1,444,5

859,8
307,8

2,560,4
7,323,3

9,023,6
46,1

229,4
290,3
538,5

24,467,0
2,317,9

875,7
1,325,0

13,269,5
3,393,8
1,118,2

499,4
2,237,4
7,177,7

9,958,2
44,7

314,1
409,3
542,9

21,559,2
1,849,6

748,0
920,7

10,057,0
1,389,9
1,071,8

332,9
2,671,5
4,327,25,900,9 7,107,1

2,846,0| 416,5] 60,3 150,11 556,7 361,7
63,521,4]61,502,7 55,049,5 62,317,5 [55,743,9 [62,541,6 [67,040,1 76,263,3 66,580,4
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Tab. 16. Värdet af Finlands varuomsättning med utri-
(Talen beteckna

b) X-

-1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861.

Torneå
Uleåborg
Brahestad
Gamla-Karleby . . .
Jakobstad
Nykarleby
Nikolaistad
Kaskö .......

Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Åbo
Eckerö
Mariehamn
Degerby
Ekenäs
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Fredrikshamn .

. . .

Wiborg
Kuopio
Joensuu
Nyslott
Öfver Ladoga . . . .
Öfver Landtgränsen .

Tullexpeditionen i S:t
Petersburg . . • .

753,6
1,053,7

309,2
378,1
255,7
793,5
616,8
172,8:
696, i
941,4
405,8
266,2

46,2
1,047,3

89,1

502,7
1,570,3

422,3
450,3
356,4
496,1
281,7
173,6
864,3

1,296,3
441,4
378,7

54,4
1,657,3

149,2

566,1
1,078,3

244,1
383,5
290,3
244,1
227,5
136,4
574,7
729,8
215,3
317,1

36,5
898,9

79,6

436,1
1,283,0

295,3
339,0
257,7
390,0
406,7
172,7
847,1
623,4
218,3
377,0

42,0
1,586,7

49,3

538,7!
2,086,0

317,2
374,4
379,0
392,3
457,5
214,8

1,470,5
637,8
321,7
362,8
37,4

2,136,0
36,7

575,0
2,653,9

425,4
641,0
565,3
625,0

1,080,9
296,5

1,411,3
954,9
428,0'
320,4

39,2
3,473,0

82,4
34,3

743,0
794,5

1,885,0
321,4
361,2
729,7

5,134,1
323,2

7,0

515,4
541,0

1,306,1
93,0

342,6
438,2

3,643,7

497,7
427,8

1,306,4
253,0
300,5
479,0

4,126,6

500,0
271,9
928,9

58,7
406,2
643,0

4,379,2

513,4
491,8

1,078,7
117,5
423,3
521,8

4,333,5
72,4

506,0
732,7

1,352,3
166,9
323,0
535,8

4,756,6
196,6
37,3

Summa 14,705,5 16,486,0113,210, t 14,877,9 18,370,6)23,907,4



235

kes orter, fördeladt på de särskilda tullkamrarne.
1,000 mark.)

P rt.

1862. 1863. 1864. 1867. 1868. 1869. 1870.1865. 1866.

402,8
2,418,0

332,5
846,9
575,9
500,5
781,1
252,0

1,738,9
1,136,3

471,1
466,9

39,2
3,330, i

100,0
32,0

600,7
590,7

3,118,0
275,3
238,3
749,7

6,632,0
301,0

11,0

479,7
2,531,4

482,2
816,8
847,9
726,9
780,4
326,0

1,259,7
1,772,4

384,5
474,9

35,2
3,229,0

62,8
29,8

701,9
969,7

2,698,6
501,0
397,2

1,099,3
7,453,7

543,1
37,7

403,1
1,932,6

489,9
82,8

452,5
681,5
701,4
298,4

1,412,6
1,634,2

282, l
254,4
29,8

3,073,0
52,7
44,3

609,5
1,004,2
3,828,8

200,6
328,5
765,0

7,362,8
539,7

83,8

500,4
2,481,7

502,3
582,2
719,7
464,1
721,4
258,2

1,135,5
2,759,0

215,0
322,7

75,7
2,873,0

96,9
35,4

563,4
1,192,9
3,520,7

293,7
306,1

1,430,2
10,349,0

514,1
284,2

596,7
1,743,1

497,0
629,7
708,7
486,6
483,3
232,0
719,8

1,239,2
225,4
319,3

38,2
1,994,2

25,5
52,1

472,7
901,2

3,902,9
236,0
404,6

1,168,5
9,724,0

550,4
332,2

63,5
3,514,4

652,3
1,991,0

405,0
532,5
731,0
420,5
722,3
175,3
780,0

1,355,7
319,9
303,9

11,5
2,398,8

62,9
52,1

503,9
946,3

5,265,4
566,2
302,5

1,162,0!
7,689,3

501,3
363,5

70,1
2,115,7

12,159,4

665,0
2,064,6

608,4
537,4
521,4
409,3

1,487,9
246,4

1,036,2
1,679,H

270,5
269,2

7,7
3,409,3

38,5
33,8

521,5
805,9

5,280,9
534,7
260,3

1,260,7
10,299,5
1,009,2

670,3
127,5

2,254,3
10,741,5

612,9
2,184,3

476,1
749,1
834,5
421,0

1,446,2
228, i
986,0

1,396,7
285,1
324,5

12,3
3,112,5

60,4
66,s

542,9
1,234,4
5,605,0

881,2
553,9

1,419,4
11,223,1
1,173,9

646,0
78,7

2,726, i
9,789,7

590,0
2,153,0

553,4
773,2
743,0
357,3

1,685,7
255,8

1,175,4
1,299,0

223,7
298,0

8,0
3,475,5

78,7
163,3
449,4

1,437,0
5,671,1

999,8
617,0

1,217,9
8,494,2
1,144,9

508,5
192,9

3,421,4
6,228,8

[25,942,7 [28,641,8 27,293,4t32,198,ii31,263,0]42,561,5]47,057,7 [49,071,4 44,218,3
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Tab. 17. Exporten af skogsprodukter
åren 1864—70.

Trävir! :e och ed.

Bjel-
kar. Bräder. Lak- Pl .nkor. Spär- Ved.ter. rar.

År.
Styc-
ken.

Tolf- Motsva-
rande

kubikfot.
Tolf- Tolf- Motsva-

rande
kubikfot.

Styc-
ken.

Fam-
ter. ter. ter. nar.

1864 16,730 292,683 5,095,779 31,235 271,576 8,463,145 50,357 96,343

1865 31,942 470,075 6,078,838!'50,614
i

415,123 14,063,190 120,663 85,949

1866 14,177 411,364 5,168,619 50,689j j363,790 11,818,616 94,933 104,274

1867 11,097 387,991 4,712,009] 64,403
i

'268,549 9,468,589 88,294 106,142
1868 39,881 541,192 5,407,328 72,510 342,909 11,725,414 174,917 114,672
1869 33,451 610,402 6,079,653 57,533 350,007 11,676,012 133,214 98,848
1870[22,948 |784,323,]ö,530,174 |45,650|273,855| 9,482,258] 86,6511 79,649]



Tab. 18. Exporten af smör åren 1856—1870.
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!mör i ispund.

Årligt
medium

för åren
1856—65.

1866. 1867. 1868. 1869. 1870.

Torneå .
. . .

Uleåborg . . .

Brahestad . .
.

Gamla-Karleby.
Jakobstad .

.
.

Nykarleby . .

Nikolaistad .
.

Kaskö . .

.
.

Kristinestad . .

Björneborg . .

Raumo .
. .

.

Nystad . .
.

.

fådendal . . .

bo
Eckerö . . . .

Mariehamn .
.

Degerby . .
.

Ekenäs . . .

.

Helsingfors .
.

Borgå . . . .

Lovisa . . . .

Fredrikshamn .

Wiborg . . . .

Kuopio . . . .

Joensuu . . . .

Nyslott . . . .
Sordavala . . .

Kexholm . .
.

Öfver Ladoga .

Öfver Landt-
gränsen . . .

8,529
5,339

13,622
1,074

694
327

3,803
8,070

12,767
4,180

257
189

0,2
31,242

307
128

2,449
70

6,083
92

400
107

23,320
18,263
5,410

6,433
8,251

23,230
192

8,237
1,039
9,796

10,606
4,009
3,770

280

29,795
139
168!

1,723
209,

8,876]
110
422
839

19,995
32,459
32,225

4,166

6,265
4,288

17,786
1,209
6,204
2,656

14,231
10,077
6,764
4,135

149

32,472
212
299

1,727
585

13,667
405
839
493

13,727
31,580
27,608
3,544

10,721
8,720

30,534
•7,778
1,846
2,616

55,332
10,060
22,299
4,867

762
270

67,667
593
566

4,870
952

44,668
3,258

890
896

63,128
61,066
46,133
8,608,

8,493
7,598

26,757
9,412

15,273
2,708

43,698
10,349
17,893
9,967

248
184

54,748
880
521

8,024
589

39,007
2,234

659
571

34,310
70,840
43,415

5,282
30,000
10,422
2,270

8,271
9,402

31,109
15,697
7,287
2,096

44,678
9,628

30,297
11,758
2,325

60
-

55,319
654
579

3,278
227

44,532
3,328

644
562

85,345
59,368
35,649
5,322

22,000
9,829
2,40825,633 23,559 37,596]

32,074 142,610 110,569] 125,802 68,175]
Summa 1158,785 | 239,043] 367,091] 607,265] 582,154| 569,827
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Tabb. 19—20. ÖfVersigt af Finlands import och

Till Finland införd spannmål.

År.
Omalen i

Målen. i , —-

P ' Hafra. Hvete. Korn. Råg.

Omalen i tunnor.tunnor.

Ofri ga
Ärter, sädes-

slag.
Summa.

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

2,431,734 11,898
7,678,340! 4,489
2,640,257 13,631
2,323,459 17,093
2,037,005 3,192
2,869,6^2 8,300
6,754,315 25,983
5,050,338] 30,337
5,483,804 28,682

[8,603,540, 34,766
i 7,800,638 16,555
7,413,123 11,481

[7,088,052: 36,736
[5,575,010] 22,360
[2,974,820| 7,297

19
16
88

342
198
76

182
90
49
52

201
29

209
59

5

10,684
64,346
20,460

6,969
5,018
4,815

87,697
34,288
24,571.
35,274
12,09i
29,289!
67,324
8,189
3,215

1,314
36,(590
17,505
2,020
4,610

12,231
258,684
195,203
101,384
137,096
55,299
60,743
61,579
25,506
6,058

2,512
3,672

931
1,100

623
642

2,398
6,629
5,065
3,121
2,345
5,166
5,923
3,732
2,309

75
97

2
120
35

8
153
49
25

220
329

8
255

3
7

26,502
109,310
52,617
27,644
13,679
26,072

375,097
266,596
159,776
210,529
86,826

106,716
172,026
59,849
18,891
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export af spannmål under nedannämnde år.

Från Finland utförd spannmål.

Omalen i tunnor.
År. Målen.

Lispund. Hafra. Hvete. Korn. Råg.
Öfriga

Ärter, sädes-
slag.

Summa.

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

442,024
3,986

13,675
88,820
75,789
91,552
30,255
12,831
19,585
22,916
2(5,368

137,274
63,510
99,345

| 97,670

4,700
87,070

32
1,484

54,963
91,933
32,847
43,086

9,655
11,538
29,306
64,562
24,659
79,188

175,744

159
1

53

51
54
67

267
30
21
12

2,865
5

22
795

1,996
17,796
2,335

53
5

1,121

36,028
5,666
7,217
7,882

19,451
64,482
18,976
7,218

12,945
16,990
4,700

22,(577
4,514

22,546
37,3711

120
1

20
41

441
879
103

13
9
2

18
3

128
37
22

6

3
12

43,878
92,743
7,347

10,214
76,902

175,144
54,328
50,(537
22,644
29,678
34,040
88,565
30,238

102,523
214,772

6
4

1,323
937
7ö2

1,552]50 33



240

Tab. 21. Finlands import af salt, kaffe och socker
under nedannämnde år.

*) I sockerimporten ingår, isynnerhet under de senare åren, rå-
socker till inemot trefjerdedelar af totalbeloppet.

Salt Kaffe Socker*)
År. i tunnor. i lispund. i lispund.

1856 222,592 241,471 368,578

1857 243,636 257,755 314,590
1858 289,181 250,037 242,956
1859 164,371 248,250 310,972
1860 249,850 213,415 393,560
1861 245,863 365,092 400,948
1862 264,545 339,723 494,667

1863 328,839 242,932 517,553
1864 353,658 276,515 406,081
1865 284,371 296,664 509,829

1866 194,913 222,798 454,210
1867 207,835 216,924 504,267
1868 265,771 262,052 340,378
1869 375,846 281,807 441,444

1870 335,567 367,788 506,547
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Tab. 22. Öfversigt af den finska handelsflottans
storlek och besättning åren 1863—1870.

a) Städerna.

b) Landsbygden.

1 Saknas uppgift om ångfartygens Jästetal.
2 I denna summa ingår lästetalet endast för 3 ångfartyg, uppgift

saknas för de öfriga.
3 Saknas uppgift om hästkrafter för ö ångfartyg,

16

" I
Segelfartyg. .ngfartyg. Su: nma. ! B( ning.

i
År. An-

tal.
Lä-
ster.

An-
tal.

Lä- Häst-
ster. krafter.

An-
tal. Läster. Skep-

pare.
Sjö-

män.
- Sum-
i. ma.

1863
1864
1865

.1866
1867
1868
1869
1870

418
417
430
583
593
594
570
580

61,108
62,004
67,974
81,141
83,333
86,426
86,515
85,980

29
34
43
57
73
68
71
78

706
845

1,014
1,450
1,744
1,676
1,613
2,193

2,295
2,886
2,699
2,753
3,027

447
451
473
640
666
662
641
658

61,814
62,849
68,988
82,591
85,077
88,102
88,128
88,173

432
433
388
543
557
544
559
527

4,132
4,242
3,788!
5,219
5,287!
5,448
5,499
5,209

S2 4,564
12 4,675
58 4,176
.9 5,762
57 5,844
L8 5,992
)9 6,058
)9 5,736

Segel artyg. .ngfartyg. Summa. Besättning.
i ' i

År. Skep- Sjö-
pare. män.

:p- Sjö- Sum-An-
tal.

Lä- An-
tal.

Lä- Häst-
krafter.

An-
tal. Laster.ster. ster. ■e. män. ma.

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

1,097
1,109
1,074
1,168
1,011
1,203
1,102
1,164

40,687
43,272
42,125
49,217
48,115
52,795
52,930
55,016

2
3
5
5
5
2
7

i
_ i

100 2

100 2

100 2

95
125
137
137
137
52
52 3

1,097
1,111
1,077
1,173
1,016
1,208
1,104
1,171

40,687
43,272
42,125
49,317
48,215
52,895
52,930
55,116

1,052 3,371
993 3,288

1,006 3,274
1,036 3,875

999 3,781
1,080 3,974

998 4,105
1,028 4,199

4,423
4,281
4,280
4,911
4,780
5,054
5,103
5,227

-1!
100 2
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Tab. 23. Sjöfart. Antalet och sammanlagda drägtig
heten af med last från utrikesortertill Fin-

land ankomna samt från sistnämnde land
till utrikesorter afgångna fartyg.

Ankom a fartyg. Afgångna fartyg.

År.
Antal. Läster. Antal. Läster.

1856 1,746 69,528 1,721 102,322
1857 2,047 104,195 2,150 143,390
1858 1,299 85,371 1,666 131,854
1859 1,716 98,700 2,112 145,868
1860 1,581 89,954 2,278 149,015
1861 1,769 102,022 2,636 160,854
1862 2,417 136,419 2,919 164,819
1863 2,393 146,622 3,095 191,992
1864 1,954 116,574 2,517 165,943
1865 2,236 131,067 3,718 229,658
1866 2,320 137,729 3,024 216,606
1867 3,748 175,546 6,484 284,605
1868 3,745 192,703 7,416 327,175
1869 3,629 200,988 7,258 347,512
1870 3,370 186,857 6,290 310,868
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Tab. 24. Fraktseglation eller indirekt sjöfart,
som bedrifVits af finska fartyg emellan

trenne främmande länder år 1868.

Ankomna
fartygs

[drägtighet
i läster.

Afgångna
fartygs

drägtighet
i läster.

Ryssland: Hvita hafvet
Östersjön
Svarta hafvet

Sverige och Norge
Danmark t .

Tyskland: ÖstersjönNordsjön
Stor-Britannien
Nederländerna
Belgien
Frankrike
Spanien
Portugal
Italien och Österrike
Grekland och Turkiet ,

Afrika
Södra Asien
Syd-Amerika
Westindien
Nord-Amerika
Länder utan närmare uppgift . |

2,480
17,343
2,282
1,044

206
473

35,395
2,991
2,589
9,311
4,188

322
3,789
3,172
8,436

11,034
3,521
4,486
6,057

426

2,480
17,343
2,282
1,044

206
473

35,395
2,991
2,589
9,311
4,188

322
3,789
3,172
8,436

11,034
3,521
4,486
6,057

426

112
897

16,852
1,103

206
473

43,456
941

2,469
6,834
7,530

498
3,298
2,719
7,079

11,122
2,140
6,917
5,174

112
897

16,852
1,103

206
473

43,456
941

2,469
6,834
7,530

498
3,298
2,719
7,079

11,122
2,140
6,917
5,174

Summa 119,545 119,820
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Tab. 25. Bergshandtering.
Tillverkningen af koppar och tenn, ur de i Orijäryi och Pitkä-

ranta grufror sprängda bergmalmer.

Gar koppar. Motsvarande Tenn. Motsvarande
År. Skeppund. värde i mark. Skeppund. värde i mark.

1861 998,4 399,360 140,4 76,624
1862 1,028,4 417,284 193 96,500

1863 743,5 297,424 387,7 193,850
1864 305,2 122,068 279,6 139,830

1865 609,3 243,740 108,9 54,485
1866 238,7 95,484 7,5 3,775
1867 215,8 86,330
1868 251 100,424
1869 233,8 93,540 123,3 69,076
1870 197,4 78,985 99,3 53,622
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Tak 26. Bergshandtering.
Öfrersigt af metalltillverkningen.

U ipgifvi m till erkninj af

Upp-
sprängd

berg-
malm.

Upp-
tagna

sjö- och
Knipp-,
bult- och

Brutto-

År.
värdet

myr-
malmer.

Tack-
jern.

Gjut-
gods.

Jern-
plåt.

Stång-,
jern.

manu-
faktur-

jern
samt
stål.

af metall-
tillverk-
ningen.

Skep und. Ikeppn ,nd.

1861 26,917 180,884J 52,752 2,000 52,568 3,457 5,607,236

1862 22,840 145,929i 66,455]I 4,000 507 56,134 3,328 6,283,964
1863 20,864 150,700) 72,331 2,000 63,652 3,608 6,719,842

1864 19,896 221,845» 79,694 2,400 70,325 3,796 7,122,912
1865 13,160 232,429> 82,997 2,100 69,799 3,804 6,308,681

1866 22,947 253,584= 96,621 6,811 488 66,221 7,585 6,719,420

1867 7,665 389,509l 78,132 2,622 1,905 60,163 9,644 5,977,108

1868 3,757 293,328i 96,908 2,679 6 61,775 12,166 6,201,148
1869 4,364 354,4985114,032 65,133 16,060 8,788,546

11870 || 15,527 | 242,328]J114,8521I 3,417| 63,717] 21,932 || 7,203,5011
D

bergmi
som fö
produk
ar 186

>å ifrån i
alm (hvi
ir jern o
stionen e
15: 3,986:

anförda 1
iraf årlig
ch stenk*
snligt bej
,943 mk

bruttoväi
gen vid
:01, blifv(
srgsstyrel:

och år ]

irden s
pass {

er neti

ifdragg
30,000
tovärdi
calkyle
6,165,i

is kostr
skepp.
st af d(
ir: år 1
366 mk.

laderna fe
importer

;n inhems
.861: 3,3!

ör utländsk
■ats) äfven-
ska metall-
-28,124 mk,Isens 1

1869:
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Tab.
27.

Antal
fabriker
och

deras

tillverkningsvärden
åren

1861—65.

1865 1864 1863 1862 1861
312 302 250281 238 0

►
1

>-s Underlydande
Magistra-

terna
i

städerna.
6,946 6,034 6,059 6,182 6,297 tare. arbe- Antal

18,518,875 ]14,301,721 13,987,316 18,559,206 13,511,807 Mark
p.

Tillverk-ningsvärde.
97 69 27i u 62j

85 83 65 69 59 O
3

M.2.95

p_j-
W
CD

1

i-S Icke

underlydande
Magi-

straterna
i

städerna.
999 900 848 819 783 arbe- Antal

1,958,071 2,194,488 2,851,524 2,193,254 1,469,225 Mark Tillverk-ningsvärde.
89 45 68 40 44 P-

-397 385 346 319 297 ms2. o
>

7,945 6,934 6,907 7,001 7,080 arbe- Antal Summa.20,476,947 16,496,210 16,838,840 20,752,460 14,981,033 Mark Tillverk-ningsvärde.
86 14 95 64 06 P-

-1,765,624 1,671,309 1,762,977 2,384,600 2,507,283 Mark bedrifvandeuteståendelån
af
all-männamedel. "■"S«""™ Beloppet

af

de
till

samt-
liga

inrätt--96048044 40; _P-
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1

Från
tvenne
engelska

lädergarfverier
har

tillverkningsvärdet
för
år

1861
icke

blifvit
uppgifvet:

likaså
från
ett
år

1866.

2

En

klädesfabrik
har
icke
uppgifvit
sitt

tillverkningsvärde
för
år

1870.

Tab.
28.

Särskilda
fabriker
och

manufakturier
samt
deras

tillverknings-

värden
åren

1858,
1861,
1866

och
1870.

Hela
antalet
.

.

DerafBomullsspinnerierSockerbruk
.

.

.

Mekaniska
verk-

städer
..
.

.

Ljus-
och

Tvålfa-
briker
.

.

.

Tobaks-,
cigarr-

och

snusfabrikerPappersbruk
.

.

Engelska
läder-

garfverier
.

.

.

Glasbruk
.

.

.

.

Klädesfabriker
12116 338 4 9 31 201 Antal.
247,837420,778286,929 1,551,832400,434 512,920 629,401 1,786,720310,140 8,017,290 Mark

p.
Tillverk-ningsvärde. 1858.

802052 76, 36
20158 2710 5 15 42 297 Antal.

247,286597,921346,149 1,270,470649,342 1,041,160 1,154,452 2,947,4342,519,408 14,981,033 Mark
p.
i Tillverk-ningsvärde. 1861.

40
»

2880 40 6

32187 287 5 13 52 410 Antal.
258,060492,08588,984 1,274,287697,491 1,305,908 1,319,290 6,195,7143,688,091 24,288,784 Mark Tillveriningsvän 1866.

57 P- le.

22154 267 5 13 52 400 Antal.
280,784264,47130,290 1,620,021994,562 1,636,390 2,474,084 8,198,4913,957,240 26,748,504 Mark Tillverk-ningsvärde. 1870.

-2 ~ 75 48 P-
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Tab. 29. Öfversigt af elevernas antal i landets
söndagsskolor åren 1866—1870.

Elevernas ,ntal.

i

1866. 1867. 1868. 1869. 1870.|

Björneborg ....
Borgå ......

Brahestad ....

Ekenäs
Fredrikshamn . . .

GamlaKarleby . .

Heinola
Helsingfors ....
Jaköbstad ....

Joensuu
Jvväskylä . .

Kajana ......

Kaskö
Kexholm
Kristinestad .

.
.

Kuopio
Lovisa
Nikolaistad ....
NyKarleby ....

Nyslott
Nystad
Nädendal .....
Raumo
Sordavala ....

S:t Michel ....
Tammerfors ....

Tavastehus ....
Torneå
Uleåborg
Wiborg
Willmanstrand . •

Åbo

! 155
90

127
54
30
23
31

386
49
73
45

8
27
22

117
117
90

149
19

42
58

0
75
30
18

291
179
26

100
130
27

435

68
77
81
47
33
14
37

258
61
73
42
14
27
20
88

117
73

137
12
34
50
15
73
21
26

317
151
20
94

136
19

328

48
58
59
29
31
10
25

218
44
50
31

9
27
13
60
92
60

128
20
23
40
32
55
44
14

300
109

21
?

116
19

304

107
?

?
?

22
32
15

253
15
33
31

9
15
14
39
90
58
57
19
21
36
28
39
17
14

221
56
21
?

105
17

362

117
87
59
62
23
20
19

275
38
50
26
9

47
13
87
82
56

165
14
17
81
19
52
25
13

313
81
21
V
93
13

375
Summa | 3,023 | 2,563 | 2,089 11,746 | 2,352
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Tab. 30, utvisande elevernas antal m. m. vid samtliga
elementarläroverk i Finland den 15 Januari 1871.

a) Högre läroverk.

i) Uppgifter saknas. 2) För 3 klasser. 3) Endast för i klasser.
4) Hela gymnasii staten fördelad på 2 klasser. ö) 2 något annat språk.
H) 7 annat språk. ') Ungefär. 8) 1 annat språk. <J) 3 något annat språk.

Läroverkets namn.

W
CD
CD

83 -1
3 3
rt- 03
SL ™

Vid ankom-
sten hade föl-

jande antal
elever till mo-

dersmål:

Skolafgift
till kronan
erlades af

Totalkost-
naden för

hvarje elev
efter afdrag
af influtne

skolafgifter.
O

sven- fin- an- pro-
skan. skan- tal. cent.

3mf n
Normalsk. i H:fors (8 kl.)
Gymn. i Borgå.(2 kl.) .

.

Högre elem.sk.jd.o (5 kl.)
Gymnasium i Åbo (2 kl.)
Högre elem.sk. i d:o (5 kl.)
Gymn. iTavastehus (2kl.)
Högre elem.sk. i d:o (5 kl.)
Elementarlärov. i Wiborg

(7 kl.)
Gymn. i Kuopio (2 kl.)
Högre elem.sk. i d:o (5 kl.)
Gymn.iNikolaistad (2kl.}
Högre elem.sk. i d:o (5 kl.)
Elementarlärov. i Jyväs-

kylä
D:o i Uleåborg . . . .

363
36

108
104
351

24
104

») l) 257
14
54
65

163
13
45

70
38,4
48,7
62,5
46,4
56,2
43,0

832
113
295
100

1,551
133

33
100
97

299
15
66

3
8
7

52
9

36 5)

53 2)
96»)
40
60
33 4)

■23

198
83

221
41

152

153
46

103
38

146

38«)
37

118
3
6

94
28
89
14
59

47,4
33,0
41,0
35,4
39,0

209 5
} 180 50')

191
90

98
32

165
180

?

?

I

?
?

?
?

?
?

?
? ?

Högre elem.sk. i Lovisa
(4 kl.)

D:o i Björneborg d:o . .

D:o i Tammerfors d:o .

D:o i Nyslott d:o . . .

D.o i Heinola d:o . . .

D:o i Joensuu d:o . .
.

D:o i Gamlakarleby d:o

42
87

104
43
39
77
53

40
52
54
21
23
24
50

18)
35
50
22
16
50 9)

3

8
74
34
17
13
31
24

18,2
85,0
33,0
38
33
40,7
45

371
132
129
389
365
157
215

13
12
89
43
75
41

2,575
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(Anm. Vid Fredrikshamns skola eger ingen skolafgift rum.)

*) 11 något annat språk. 2) 1 tyska. 3) 8 annat språk. 4) 10 an-
nat språk.

ST
<

(O >-|3 3
r* 93
JO ta

O

Vid ankom- ]
sten hade föl- Skolafgift

jande antal till kronan
elever tillmo- erlades af

dersmål:

Totalkost- !
nåden för
hvarje elev
efter afdrag
af infiutne

skolafgifter.

Läroverkets namn.

sven- fin- an- pro-
skan. skan. tal. cent.

Mark. P-
Fruntimmerssk. i H:fors

(7 kl)
D:o i Åbo (3 kl.) . . .

D:o i Wiborg d:o .
.

.

D:e i Kuopio d:o .
.

.

D:o i Nikolaistad d:o .

D:o i Uleåborg d:o . .

D:o i Fredrikshamn (2 kl.)

253
82
94
80
76

105
63

228
81
77
78
76

105
49

140
2)

9»)
2

174
48
51
41
30
50

69
58,5
55,6
48,8
39,5
47,6

74
106
89

128
80
81
51

4
87

8
24

1
74
824*)

I 763 | I I I-
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b) Lägre läroverk.

Modersmål Kosti
den
hvar
elei

na-
för
•je

Lägre elementar-
skolan i

Total-
antal. Anmärkningar.

sven- „

skar. finnar- v.

M:k. P-
Helsingfors . .

Borgå . . . .

Lovisa . .
.

.

Ekenäs . . . .

Åbo
Nådendal .

.
.

Nystad ....
Raumo .

. . .

Björneborg . .

Mariehamn . .

Tavastehus .
.

Tammerfors .
.

Wiborg . . .

Fredrikshamn .

Willmanstrand
Sordavala .

.

Kexholm . . .

S:t Michel . .

Nyslott....
Heinola . .

.

Kuopio . .
. .

Joensuu . . .

Nikolaistad . .

Kristinestad . .

Kaskö . . . .

Nykarleby .
.

Jakobstad . .

Gamlakarleby .

Jyväskylä .
.

Uleåborg . . .

Brahestad .
.

Torneå ....
Kajana ....

?

101
53
?

162
?

29
13
43
42
17
41
35
43

8
1

12
6
3
7

41
4

103
48
?

36
64
42
11
?
?

?

5
213
106
53
50

224
14

129
43
85
43
73
97
93
74
25
14
23
29
12
21

140
39

109
48
12
37
64
51
28

145
46
37
35

?

46
67
?

?

83
69
??

62
?

100
30
42

1
55 2)
56
49 3)
23016 8)
13
9 0

23
14
99
35

6 I

55
110
60

105
54
63
50
57

179
253
179
75

185
75
49
60
40
76
?

80
71

106
69
?
?

?

77
6
9
6

57
80
70
45
30
17
3

74
69
57
91
24
82
29
?

78
80
81

i) Uppgift saknas.

i

2) 1 annat språk.
3) 9 annat språk.
4) 8 annat språk.
5) 1 annat språk.

6) 2 ryska.

?

1
Totalantal i lägre

elem.sk. 2,212: —

D:o i fruntimmers-
sk. . . 753: —

D:o i gymn. & högre
elem.sk. 2,575: —

9
.17

?

?

34
31

3
4

S:ma 5,540: —

73 94
I (2,212 I-
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Tab.
31.

Öfversigt
af

inkomsterna
från

och
utgifterna

för
kanalerna

i

Finland.
a)

inkomster.

Saima.
Konnus.

Taipale.
Wiando.
Murola.
Utra.

Kajana.
Walkia- koski.

Nerkko.

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
p.

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
P-

[

1861
i

1862
i

1863
i

1864
i

1865
i

1866
i

1867
!

1868
i

1869
1

1870
404,537 471,036 605,907 594,151 711,347 582,590 466,325 464,421 509,262 591,586
95 11 9190 9904 57 83 33 29
394 297 261 188 242 215 205 213 230 155
88 78 65 13 12 15 27 35 82

5,971 25,225 28,344 28,680 37,041 28,436 23,918 23,783 26,187 28,708
38 17 29 53 2989 75 81 78 72

381 1,200785 554 817 692 243 485 324 358
82 55 78 5456 16 38 71 65 24

251 222 445 817 684 419 436 466 724
94 10 9056 14 61 11 86 51

B S3' ct>

1,811 1,969661 724 912 1,013933 673 900 567
75 02 07 67 76 90 6364 94 12

|3 er1

tji

563 1,238
12 97

106 460
56 93
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b)

utgifter.

Saima.
Konnus.

Taipale.
Wiando.
Murola.
Utra.

Kajana.
Walkia- koski.

Nerkko.

Mark.
p.

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
p.

Mark.
P-

Mark.
P-

Mark.
p.

Mark.
P-

Mark.
P-

-1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
64,180 64,138 70,192 65,469 78,164 82,274 62,693 61,000 55,099 55,515
1972 10 10 88 18 13 20 17 27

440 506 678 680 680 680 680 2,677 2,977 680
67 79

2,160 2,709 3,774 4,387 3,601 3,280 4,178 2,680 2,680 3,316
14 39 48

688 1,269 1,796 1,773 1,701 1,520 1,816 2,117 1,524 1,607
68|

520
13j
1.235

34!
1,890

39;
1,520

56
1,701 -871

02

875
51
2,104 —840

50

862
38 65 56 47 68 31

1,057680 680 3,850 680 680 1,437 680 680 680
60 55

1,000— 1,680— 2,292
34

1,894
20

2,018
92

2,115
43

1,880— 1,884
80

2,456
54

8,172
06

—
I I

59

47

04 96

l

461 994
10 75
221 720

34

46

i
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Tab.
32.

Öfversigt
af

trafiken
å

kanalerna
i

Finland.

1861
.

.

1862.
.

1863.
.

1864
.

.

1865
.

.

1866.
.

1867.
.

1868
.

.

1869
.

.

1870.
.

År.

2,3972,4943,0272,8143,2392,7092,1952,7132,9272,782 Antalpas-serade
far-koster. Saimakanal.

5786174996905979001,0451,116987 Antal
pas-serade

far-koster. Konnus.
6226766097826861,831741850788 Antal

pas-serade
far-koster. Taipale.

115277394277366438189260230180 Antalpas-serade
far-koster. Wiando.

428302327432366423264352283501 Antal
pas-serade

far-koster. Murola.
1,6902,1682,7813,6182,7291,9971,6591,1511,7311,098 Antalpas-

Antalpas-

serade
far-
serade

far-

koster,
koster.

Utra.
1,1181,2239931,2651,5961,4731,1001,1631,203 Kaj

an
a.

135381 Antalpas-
Antal

pas-

seradefar-
serade

far-

koster,
koster.

Walkia-koski.
161483 Nerkko.
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Tab.
33.

Öfversigt
af

seglationstiden
å

kanalerna.

a)

kanalfarten
började

1861
.

.

1862
.

.

1863
.

.

1864
.

.

1865
.

.

1866
.

.

1867
..1868

.

.

1869
..1870

.. 1861
.

.

1862
.

.

1863
.

.

1864
.

.

1865
.

.

1866
.

.

1867
.

.

1868.
.

1869
.

.

1870
.

.

År.

9

Nov.
8

»

16
»

29
Okt.

13

Nov.
11
»

16
»

10
»

13
»

17
»

4

Maj
5

,

1

»

17
»

15
»

11
»

11
»

9

»

13
*

7

» Saimakanal.
7

Nov.
6

»

19
»

27
Okt.

12Nov.2

»

10
»

5

y>

9

»

12
»

29
Maj

28
»

13
»

27
»

20
»

14
»

11

Juni
17
Maj

16
»

11
» Konnus.

28
Okt.

11

Nov.
13
n

28

Okt.
11

Nov.
16
»

11
»

9

»

10
»

7

»

27
Maj

22
»

11
*

26
»

19
»

24
»

14
Juni

16
Maj

16
n

6

» Taipale.
31

Okt.
5

Nov.
7

»

16

Okt.
4

Nov.
31

Okt.
6

Nov.
28Okt.29

»

23
»

)

kanalf< 24
Maj

22
»

25
»

25
»

10

Juni
2

»

2

Juli
2

Juni
20
Maj

11
» Wiando.

9

Nov.
18
»

18
»

28
Okt.

7

Nov.
13
*

16
»

12
»

11
»

9

»

'ten
slntai

16
Maj

18
»

13
»

14
*

19
»

15
»

14

Juni
19
Maj

30
April

7

Maj Murola.
7

Nov.
5

»

9

-

27

Okt.
12

Nov.
2

»

8

»

31

Okt.
10

Nov.
7

»

le 14
Maj

14
»

3
»

12
»

15
»

14
»

>

8

Juni
10
Maj

11
»

1

» Utra.
10

Okt.
7

»

20
»

1

Nov.
19

Sept.
30
Okt.

28
»

29
»

20
»

2

Juni
19
Maj

4

Juni
24
Maj

14

Juni
18
»

27
Maj

31
»

22
»

Kajana.
5

Nov.
12
»

3

Juli
11
Maj Walkia-koski.

3

Nov.
24
Okt.

17
Sept.

11
Maj Nerkko.
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Tab. 34. Statsjernvägarnes i Finland inkomster
och utgifter åren 1865—1871').

!) I denna och efterföljande tabeller är det fråga blott om de
egentliga trafikinkomsterna, icke om sådana, som under namn af di-
verse inkomster influtit för hushyror och arrenden, höskörd m. m.
Utgifterna äter gälla blott exploitationen, icke nybyggnadsarbeten.

Inkomsti t. Utgifter.
Öfverskott (
eller brist (-
i inkomsten

:+>
-)
na.

År.
Mark P- Mark P- Mark P-

-1865 511,072 40 438,753 56 -f 72,318 84
1866 455,674 20 420,878 83 + 34,795 37
1867 421,448 95 428,948 67 — 7,499 72
1868 437,086 26 354,394 75 + 82,691 51
1869 499,406 50 349,379 67 -f 150,026 83
1870 1,465,722 97 1,422,053 56 + 43,669 41
1871 2,626,980 86 1,843,735 33 + 783,245 53
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Tab.
35.

Statsjernvägarnes
i

Finland
inkomster

per

månad
åren
1865

—1871.

Mars
.

.

April
..Maj...Juni.

.

Juli...Augusti
.

SeptemberOktober.NovemberDecember Januari
.

Februari
35,264|6831,5621743,6352739,702

3832,9741250,145
8661,266!1649,84116645,6015545,425!8832,2611643,39151 Mark

p.
1865.'2!

29,888
81

31,256
4

30,850
25

30,147
4

38,7773663,3255254,514!
57

44,2511
1549,27ö!2237,523!2127,34112518,523:78; Mark 1866.

P-

-23,976
43

20,515
49

29,520
20

26,99(5
23

27,057
40!

49,740
95

53,254
2

46,531
2

50,501
87

40,708
22

29,007
68

23,645
44

22,2718322,640:5227,3641127,6174243,2956951,8989145,844
5341,4741950,817:1042,846j

1
38,768,3022,247:65

IMark.p.

Mark
p.

1867.
1868.

20,87419,81425,02427,16745,41351,41058,22559,05157,58054,74648,27031,826 Mark 1869.
92703469622645091115487 P-

-30,10732,49248,91360,25468,615!87,272!96,410,85,206:118,022:123,877]92,70187,898] Mark
p.

Eubelk.55
—

5

3,532
6

8,388
32

8,481
!26

10,814
]23

21,597
,92

24,426
:80

20,351
27

18,098
6

20,429
56

17,273
6

17,197] 1870.
10493023593497828692]2

94,777
27

78,193
97

112,629
88

116,930
97

116,119
30163,25234147,63821177,980

88173,32724182,921:90112,223|70112,843
79

Mark
P- -1871.

17,215
75

15,660
71

21,450
37

16,842
79

25,893—36,145
74

38,208
31!35,976'56i28,067,36!28,138i

5!
22,776!85:26,682|22j Eubel

k.
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Tab. 36. Summarisk tablå öfver trafiken å

') I summan för år 1871 ingår transport af 1,029 fångar.

ntal passage: are.

År.

I kl. II kl. 111 kl. Trupp- Summa.transport.

1865 1,893 16,985,5 53,109 7,489,5 79,477
1866 1,601 15,632 46,500 1,801 65,534
1867
1868

1,237 12,955 37,423
36,445

5,489 57,104
877 12,181 5,361 54,864

1869 883 13,755 41,363 6,909 62,910
1870 14,323 122,310 262,715 4,684 404,032

1871 16,424 147,223 441,109 6,919,5 612,704,5 0
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Statsjernvägarne i Finland åren 1865—1871.

Medelväga-
längd för

hvarje pas-
sagerare.

Fraktgods. Ilgods. Summa
gods. ireatur.

Bo-
skaps.

Hä- Hun-
dar.Mil. Centner. Centner. Centner.

star.

5,18 1,042,381
saknas
uppgift 1,042,381 254 165 422

5,01 1,122,858 7,926,1 1,130,784,1 150 103 325
5,45 1,037,206,5 5,937,1 1,043,143,6 202 141 278
5,64 1,221,899,5 7,291,3 1,229,190,8 107 101 298
5,41 1,833,661 8,470,9 1,842,131,9 210 151 296
4,23 3,080,948,5' 17,407 3,098,355,5 1,185 575 1,536
4,66 4,225,229,5 28,239 4,253,468,5 3,789 1,446 2,436



260

*)

I
denna
och
efterföljande

tabeller
är
inkomsten

angifven
efter

hvarje
stations

penningeuppbörd.

Tab.
37.
Trafik
per
station
å

Statsjernvägarne
i

Finland
åren

1865
—1871.

Stationens
namn.

a)
År

1865.

Summa

Antal
passagerare.

Fraktgods.
Ilgods.

gods.

Inkomst*).

I
kl.
II
kl.
111

kl.

Trupp- trans-
Summa.

Centner.
Cent-

Centner.
Mark
P-

ner.

port.

i I

Helsingfors
]

Sörnäs
]

Malm
haltpunkt

.

.
.

!

Dickursby
i

Kervo
|

Träskända
J

Hyvinge
i

Eiihimäki
!

Eyttylä
i

Leppäkoski
haltpunkt.

|

Turengi
i

Tavastehus

867 22 44 95 112 90 12 54 5 100 492
7,862,5 715 895 996 899 477 215 348 55 890 3,633

19,997 2,350 3,390 4,678 4,204 1,926 1,173 1,892 248 3,847 9,404
1,968,5 2,590

30,695 3,087 4,329 8,359 5,215 2,493 1,400 2,294 308 4,837 16,460
151,714,5
g

40,830,5*' 69,627,5
as?t

130,576
8
*

167,857
g

S°

125,559,5!
s
g

46,282
»5-

-48,163,5
°g

8,539,5
g

253,231
'

151,714,5 40,830,5 69,627,5 130,576 167,857 125,559,546,282 48,163,5 8,539,5 253,231
180,015 18,449 1,8207,781 23,604 29,557 28,023 12,308 16,548 558 14,895 177,509
87 59 62 118 25 67 39 50 95 33

2,931

i

Cl

I

i

ÖvTVIV^O

I

öumma
|

Summa-
11,893]16,985,5|

53,109
|

7,489,5
|

79,477
1,042,381

1,042,381
511,072140
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b)
Ar

1866.

Antal
passagerare.

Fraktgods.
Ilgods.

Summa gods.
Inkomst.

Stationens
namn.

I
kl.

Trupp-

II
kl.
111

kl.
trans- port.

Summa.
Centner.

Cent-
Centner.
Mark.

P-

ner.

Helsingfors Sörnäs Malm
haltpunkt

.

.

.

DickursbyKervo Träskända HyvingeEiihimäki Eyttylä Leppäkoski
haltpunkt.

Turengi Tavastehus

7491
7,047

18,199
700
26,695

187,847,584,580
4,739,4

192,586,9 84,580
166,973
8

32,211
40

1,572
7

4,912
73

26,009
75

28,301
35

18,156
57 8,08444 19,866

11
1,186
4

14,276
36

134,124
30

14 46 57 109 89 7 38 22 59 411

669 869 1,251 936 365 227 253 173 811 3,031
1,543 2,700 4,480 3,596 1,661 1,170 1,311 573 3,024 8,243

97,5 399

2,226 3,615 5,885,5 4,641 2,514 1,404 1,602 768 3,894 12,289,5
30,385 221,147,5 178,833,583,696,5 32,901,5 94,138,5
56,7 462,8 256,3 266,8 139,8 275,7
30,441,7 221,610,3 179,089,883,963,3 33,041,3 94,414,2

9,437 199,891
418,4 1,310,2

9,855,4 201,201,2

604,5

Summa
11,601
1

15,632
|

46,500
1,801
65,534

1,122,858
7,926,1

1,130,784,1
]455,674|20]
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c)
År

1867.

i

Antal
passagerare.

Fraktgods.
Ilgods.

Summa gods.
Inkomst.

Stationens
namn.
IiI

I

kl.
II
kl.
111
kl.

Trupp- trans- port.
Summa.

Centner.
Cent- ner.

Centner.
Mark.

P-

i i

Helsingfors
\
Sörnäs

j
Malm
haltpunkt.

.

.

i

Dickursby ■Kervo
i

Träskända
'

Hyvinge
|

Eiihimäki
!

Eyttylä
;

Leppäkoski
haltpunkt

.

!

Turengi
j

Tavastehus

565 1331 54 86 38 5 34 19 51 341
5,803 566 712 1,153828 257 138 220 146594 2,538

15,292 1,014 2,280 3,792 2,889 1,330659 892 432 2,198 6,645
1,327,5 208,5

22,987,5 1,5933,023 5,207,5 3,803 1,625802 1,146597 2,843 13,477
188,670,578,323,5 47,734,5 161,143,5 204,261,5 79,619 25,647,5 76,152,5

3,148,7; 23,9 220,8 181 196,5 185,2 308

191,819,2!78,323,5 47,758,4! 161,364,3 204,442,5 79,815,5, 25,832,7 76,460,5
156,252! 28,841Ll76

1

5,292| 20,374 29,914 16,492!6,753! 19,138998] 15,183 121,050
I ]40 91!34| ]31|69j98 !23 ■36 62 |38 72 1

3,953

23,709,5 151,944,5
|

318,5 1,354,5
24,028 153,299

Summa
1,237]

12,955
37,423
5,489
57,104

1,037,206,5
[5,937,1

1,043,143,6
421,448|95!
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d)
År

1868.

Summa

Stationens
namn.

Antal
passagerare.

Fraktgods.
Ilgods.

gods.
Inkomst.

Trupp- trans-
Summa.
Centner.

Cent-

I
kl.
II
kl.
111

kl.

Centner.
Mark.
P-

ner.

port.

|

Helsingfors
i

Sörnäs
I

Malm
haltpunkt

.

.

.

!

Dickursby
!

Kervo
|

Träskända
i

Hyvinge
!
Eiihimäki
j

Eyttylä Leppäkoski
haltpunkt.

Turengi Tavastehus

430

5,394
14,442

2,213
22,479
206,657 202,661

3,980,2
210,637,2 202,661

160,986
83

57,506
30

1,065
74

4,941
9

18.232
71

25,630
17

13.233
61 23,34222 16,760|91940

69 12,119]10 102,326j89

7 15 30 51 26 14 17271

479 514 872 797 244 251 238 171 628 2,593
889 1,8902,783 2,779 1,260 1,520954 450 2,359 7,019

15 334 17

1,375 2,434 4,019 3,627 1,647 1,778 1,206 630 3,004 12,665
63,000 136,340,5 169,64979,059 37,648 196,448,5
35,3 322,8 255,5 196,7 118,6 251,1
63,035,3 136,663,3 169,904,579,255,7 37,766,6 196,699,6

16,098,5 114,338
i

347,4 1,783,7
16,445,9 116,121,7

2,782

Summa
877

12,181
36,445
5,361
|

54,864
1,221,899,5

7,291,3
1,229,190,8

437,086|26
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!

e)
ÅT

1869.

Stationens
namn.

Antal
passagerare.

Fraktgods.
Ilgods.

Summa
Inkomst.

gods.

I
kl.
II
kl.
111

kl.
Trupp- trans-

Summa.
Centner.

Cent-
Centner.
Mark.
p.!

ner.

port.

[

Helsingfors
i

Sörnäs
S

Malm
haltpunkt

.

.

.

!

Dickursby
!

Kervo
........

I

Träskända
;

HyvingeEiihimäki
'■_

Eyttylä. Leppäkoski
haltpunkt. Turengi

:

Tavastehus Hikie Ois Lappila Järvelä
:

Herrala
!

Lahtis

419 10 2521 3348 19 136 28 261

5,767 618 506 951 704 304 348 290 238 613 2,889
15,603 1,141 2,090 3,141 2,599 1,283 1,764 1,178421 2,384 7,725

2,569 14 589
24,358 1,769 2,635 4,702 3,336 1,635 2,131 1,481 665 3,025 14,612

174,167 237,807 678,428,5 145,701,5 142,077,574,714 59,224 118,082
]3,400,2 45,2 368 241,4 290,8: 585,

8
1

395,2
177,567,2 237,807 678,473,7 146,069,5 142,318,9 75,004,8 59,809,8 118,477,2
1177,26767,067 1,318 19,291: 18,032[21,645; 15,119 18,228 17,782 937 10,791 123,512 207 285 158 871 404 6,485|

20: 85; 38. 194: !43: ;34 28: 3 60: 56: 17!63! 5! 25i 86]!6ö! i
2! !26

3,737

9,244 184,901,5
216,
i] 2,718,2!

9,460,1 187,619,7

527
2,034

2,561

9,314
210

9,524

Summa
i

883;
13,755

41,363
6,909
62,910

1,833,661
8,470,9

1,842,131,9
499,406
50|
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0 År 187i g) År 1871.

Stationens namn. Ani ;al passa. •erare. Fraktgods. Ilgods. Summa
gods. !nki >mst. Antal pasi :agerare. Fraktgods. Ilgods. Summa

gods. Inko: [St.

Trupp-
trans-

Trupp-
trans-

Fång-
trans-

I II kl. II kl. 111 kl. Summa. Centner. Centner. Centner. Mark. Kubel. k. I kl. i II kl. 111 kl. Summa. Centner. Centner. Centner.port. P- Mark. P- Eubel. k.
i pors. port.

Helsingfors
Sörnäs
Malm haltpunkt . .

. .

Dickursby
Kervo
Träskända
Hyvinge
Eiihimäki
Eyttylä
Leppäkoski haltpunkt .

Turengi
Tavastehus
Hikie
Ois
Lappila
Järvelä ,

Herrala
Lahtis
Vesijärvi
Nyby
Kausala
Kymmene
Uttis
Kaipiais
Davidstad
Pulsa
Simola
Nurmis
Wiborg
Säiniö
Galitzina
Perkj ärvi
Nykyrka
Eaivola
Teerijoki
Walkeasaari
Levaschowo
Pargala
Schuvalowo
Udelnaja
Lanskaja
S:t Petersburg

410

9
7

36
9

26
25

6
1
9

174

1

7,019

488
427
964
566
269
547
324
248
311

2,639
156
128

62
225
35

1,146

126
141
191
122
251
128

58
240
101

9,490
672

58
433

2,166
788
167

2,807
1,003

11,093
11,617
10,227
9,312

45,565

22,941

1,886
2,806
4,355
3,415
1,390
2,713
1,173

816
1,907
8,660

808
805
548

1,218
1,050
3.993

547
498
700
340
529
598
276
760
589

19,324
2,486

838
1,748
4,100
5,315
1,533

20,924
2,477

20,464
16,674
11,565
4,483

85,463

422

425,5

2
3,518,5

26

30,792

2,383
3,240
5,780,5
3,990
1,685
3,285
1,503
1,065
2,229

14,991,5
964
933
610

1,443
1,085
5,166

673
639
891
462
780
726
334

1,006
691

30,156
3,175

896
2,266
6,492
6,135
1,700

24,007
3,590

32,691
29,714
22,994
15,309

137,560

169,543,5
175,060,5

558,287,5
138,151
178,239
98,590,5
41,520,5

167,913,5

32,824,5
302,363,5

20,309
16,028,5
6,532
9,002
6,521

105,494
83,801,5

4,111,5
1,042
3,312
2,572

536
1,206,5

195
14,848

659
77,585
2,012

47
25,996
9,343,5

20,709,5
2,877

32,067
6,5

5,430
53

8,557

3,753,5

3,5
1,809
1,308

618,5
134,5
321,5

213,5
1,405

3
41
21
65
20

278
51
17,5

155
9,5

56
114

9
49

173,297
175,060,5

558,291
139,960
179,547

• 99,209
41,655

168,235

33,038
303,768,5

20,312
16,069,5
6,553
9,067
6,541

105,772
83,801,5
4,162,5
1,059,5
3,467
2,581,5

592
1,320,5

204
14,897

659
80,199
2,232

54
26,573
9,536

20,805,5
2,877

32,423
15,5

5,438
114,5

8,609
6

760,353

274,355
126,084

1,478
6,553

15,006
12,569
7,262

10,439
9,575
1,355
6,971

105,745
2,054
3,485
2,057
6,839
2,772

40,851
247

5,486
3,886
5,565
2,243
4,300
3,853
1,821
5,540

982
206,730

4,995
1,616
7,515

21,898
16,543
3,083

99
77
61
64

5
94
90
14
84
21
49
24
93
29
50
66
10
35
41
84
46
47
26
68

t —

'i

i
i

i
;

568

10
30
22
15
25
18 i

15!
14:'!

131:
i;
5
2

2

5
1

14
4
4

2
21

2
1,189

45

139
218:

97:
131

379!
314

1,301
1,519
1,262
1,980
7,015

9,769

866
823

1,474
712
410
977
633
459
489

3,169
191
206
84

325
22

875

404
404
585
391
347
378
421
747
239

9,453
697

46
555

2,012
829
159

2,903
1,629

11,021
11,752
11,372
12,901
56,080

31,035

2,862
3,748
6,182
4,390
1,873
3,754
1,334

658
2,290

10,502
1,047

788
618

1,264
860

4,284

1,442
1,779
1,931
1,566
1,518
1,983
1,269
2,523
2,016

31,953
4,174
1,104
3,855
5,863
9,199
2,265

31,854
4,882

37,621
32,172
24,030
7,971

147,859

390

11

35

219

83 41,845

3,738
4,601
7,689
5,117
2,308
4,784
1,968
1,122
2,793

14,021
1,239

994
707

1,591
882

5,161

1,851
2,184
2,530
1,962
1,869
2,362
1,692
3,298
2,257

42,824
4,916
1,150
4,549
8,093

10,125
2,437

35,136
6,825

49,944
45,443
36,664
22,852

210,999

223,387,5
147,731

112,906,5
122,540,5
260,633,5
117,462,5
63,245,5

112,903,5

38,965
358,673,5
46,899
29,103
17,330,5
28,796,5
30,721,5
20,692,5

408,280
9,747

10,871,5
30,935
23,391
33,447,5

7,372,5
2,059

19,226,5
30,896,5

234,446
108,871
47,062,5
86,578
72,678

105,478
4,611

115,648
27,016
9,942

364,5
218,909

4,523,5

365
54

399
158
60,5

137,5

748,5
4,460,5

11,5
60,5
16,5

188
97,5

731,5
23

235
685,5
548,5
200

96
241,5

28
97,5
10,5

3,421,5
2,015

4,5
1,944,5

921
54
29
79
13,5

414,5
44,5
79

1
5,028

227,911
147,731

113,269,5
122,594,5
261,032,5
117,620,5
63,306

113,041

39,713,5
363,134
46,910,5
29,163,5
17,347
28,984,5
30,819
21,424

408,303
9,982

11,557
31,483,5
23,591
33,543,5
7,614
2,087

19,324
30,907

237,867,5
110,886
47,067
88,522,5
73,599

105,532
4,640

115,727
27,029,5
10,356,5

409
218,988

1
887,802,5

443,339
207,924

2,351
8,422

22,764
16,315
13,227
16,159
8,263
1,603
8,919

181,272
2,860
6,751
3,760
9,513
5,860

36,883
9,665

13,792
17,176
18,779
11,600
11,619
14,705
11,212
23,536

4,084
354,894

11,026
1,753

17,950
28,589
34,386

5,731

73
9

24
37

13
66
24
76
52
63
97
74
53
30
84
42
97
71

6
45
62
361

1 9
6

19
23
61
22
28
10
3

35
37

6
1

1,342
17

2,614
220

7
577
192,5
96

95
85
47
98
63

4
73
50
12
10

7

229

85
226

32

hh
276
110

1,133
1,423
1,202
1,514
6,243

1

356
9
8

61,5
52

6
2,752

10,322
885

7,152
4,821
4,428
2,384

140,595

21
84
78
24
74
87
96

1
21,223

1,684
10,297
6,677

10,073
3,314

253,788

-

3
1

68
76
73
46
33

289 757,601 45 882,774,5
Summa 14,323 122,310 262,715 4,684 404,032 3,080,948,5 17,407 3,098,355,5 931,771 14 170,591 64

Systerbäck
Staben för Finländska mi-

litärdistriktet . . . .

Transport afryska marin-
trupper

Transport af arrestanter .

Transport af landtpolis .

Intendentstyrelsen i S.t
Petersburg

51 414 2,666 3,131 2,322,5 14,5 2,337 1,79351 24
i 5,939,5 5,939,5 3,755 66

-

~

41
946

41
946
125

152
1,990

92
66

12
258

18

43
46
49

310 310
125

-

160 143»Summa I 16,424 147,223 | 441,109 | 6,919,5 ! 1,029 II 612,704,5 | 1,588,839 | 45 | 313,057 |714,225,229,5 28,239 4,253,468,5

i För tra.usport af 63,5 een ;ner kr;■igsmateriel



Register.
Sid-

Adeln, tabell öfver 178.
Adliga ätter, introducerade å finska riddarliuset 174.
Aflöningen vid direktionen för Städernas allmänna brandstods-

bolag 184.
» » ecklesiastik staten 140.
» » föreningsbanken 189.
» » hypotheksföreningen 188.
v » seminarium i Ekenäs 132.
» » » Jyväskylä 132.

Aftonskolor 100.
Agronomer 168.
Akademiska läseföreningen 118.
Alexander Newski orden 202.
Alexanders universitetet 113.
Allmänna Brandstodsbolaget, Städernas 182.

» Byggnaderna, öfverstyrelsen för 61.
» Ploginstruktörer 168.
» Revisionskontoret 102, 103.
» Revisionsrätten 102.
» Sjukhuset i Helsingfors 53.
» Straffanstalter .... 67.

Anatomiska theatern 116.
Andreas orden 201.
Annse » . 202.
Apothek, antal 57.
Apothekare 56.
Apothekslådor 57.
Areal, Europas staters, tabell öfver 206.
Arealförhållanden, länens, tabell öfver 212.
Arkitekter 63.
Arvoden för Brandstodsbolagets för landet tjenstemän . . . 186.

» vid Manufakturdirektionen 97.
Astronomiska observatorium 116.
Banken, Finlands 73.
Bankens, Finlands, ställning åren 1866—1870 77r .

» » tjenstemän 77.
” » vexelkontor 76.
» Förenings- 188-
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Sid.

Bankens, Förenings-, verksamhet, tabell öfver 189.
Bankfullmäktige 74.

» förteckning å 79.
Bankodirektion 76.
Bankorevisorer 74.
Barnmorskor 55.

» undervisning åt elever 56.
Bataljonskommendörer för finska gardet 112.
Bergmästare 92.
Bergshandtering, tabell öfver 244, 245.
Bergsstyrelsen 91 •
Bibelsällskapet 189.
Bibliotheket, allmänna 116.

» ryska 116.
» student- 118.

Biskopar, i Kuopio 144.
» "^iborg och Borgå 143.

Abo 142.
Borgå stift 139.
Blinda, läroanstalterna för 129.
Bondeståndet 171.
Borgareståndet 171.
Borgmästare 34, 43.
Botaniska trädgården 117.
Brandstodsbolaget, för landet 184.

" " direktion 184.
» » verksamhet, tabell öfver . . . 185.
» Städernas allmänna 182.
" » » direktion ....183.
» »v verksamhet, tabell öfver 183-

Bref, från postanstalterna afgångna, tabell öfver .... 227.
Brofogde 39-
Chefer, för Civil-Expeditionen 22.

» Ecklesiastik-Expeditionen 22.
" Finans-Expeditionen 22.
" » andra afdelning 22.
» Forstväsendet 162.
» -Fysiska instrument-kabinettet 117.
» Generalguvernements-kansliet .36.

« Jordbruks-Expeditionen 23.
Kadettkorpsen ......107.

" Kammar-Expeditionen 22.
» Militie-Expeditionen 22-
-» Strömrensnings- eller ingeniörkorpsen .... 144.

Civil-Expeditionen 13.
Civilpolismästare 48.
Civilstatens enke- och pupillkassa 179.
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Sid.

Collegium medicum 50.
v Generaldirektörer i 52.
» Ordförande i 52.

Departement, Ekonomie- 12.
» Justitie- 12.

Direktion, Brandstodsbolagets för landet 184.
» Ecklesiastik- och Skolstatens enke- och pupillkassas 181.
» Finska civilstatens enke- och pupillkassas .

. . 179.
» » militärens n » .... 181.
» för dårvården 55.
r> Hypotheksföreningens 186.
» Eiddarhus 174.
» Städernas allmänna brandstodsbolags 183.

Direktor för Kadetkorpsen 107.
» » landtbruksinstitutet å Mustiala 166.
» » myntverket 96.
» » seminarium i Ekenäs 133.
» n » Jyväskylä . 133.
» vid myntverket 95.

Distrikt, brandstodsbolagets för landet 184.
» inspektions-, kronoskogarnes 160.
« länsmans- 38.

tull- 86.
» väg- och vattenbyggnads- 149.

Divisionschefer för finska arméen 112.
Djurläkare .' . 56.
Domsagornas folkmängd år 1870, tabell öfver 215.

» » » under Wasa Hofrätt .
.

. 218.
» » » » "JViborgs » . . 220.
» " »s Åbo "... 215.

Döfstumma, löroanstalterna för 127.
Ecklesiastik-Expedition 13.

» chefer för 22.
Ecklesiastik staten 137.
Ecklesiastik statens enke- och pupillkassa 181.
Ekonomie-Departementet 12.
Elementar-läroverken 123.

n tabell öfver elevernas antal vid . . 249—251.
Elevernas antal i söndagsskolorna 1860—1870, tabell öfver . . 248.

» i> vid samtliga elementarläroverk i Finland den 5
Januari 1871, tabell öfver ....249—251.

» n » högre läroverk 249.
« » » lägre " 251.

Etnografiska museum 117.
Europas staters areal 206.

» » folkmängd 206.
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Sid.

Expeditionen, Civil- . 13.
» Ecklesiastik- 13.
» Finans- 13.
n Jordbruks- 13.
» Kammar- . 13.

Militie- 13.
Expeditionschefer, förteckning å 22.
Export af skogsprodukter åren 1864—70, tabell öfver . . . 236.

» smör 1856—70, tabell öfver 237.
» spanmål » » » 239.

r> värdet af, tabell öfver 234—235.
Fabrikernas antal och tillverkningsvärde, tabell öfver . . . 246.
Fabrikernas antal och tillverkningsvärde under åren 1858,1861,

1866 och 1870, tabell öfver 247.
Farmaceutiska laboratorium 117.
Farmaciestuderande 257.
Fartyg, med last inkomna och afgångna, tabell -öfver antal och

drägtighet 222.
Finans-Expeditionen 13.

i> chefen för 22.
Finlands Bank . 73.

» ställning åren 1866—70 77.
Ständer 169.

Finska Bibelsällskapet 189.
» Civilstatens enke- och pupillkassa +

. 179.
» Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa 181.
» Fornminnesföreningen 199.
» Gardet 110.
» Handelsombudsmän 200.
» Hushållningssällskapet 163.
r> Kader-ekipaget 111.
» Kadetkorpsen 104.
» » chefer och direktorer för 107.
i> Konstföreningen 197.
» Litteratursällskapet 194-
-y> Läkaresällskapet 192.
» Militären 108.
» Militärens enke- och pupillkassa 180.
» Missionssällskapet 198-
-» Passexpeditionen 199-
-» Riddarhuset 172-
-» Statsarkivet 145-
-» Vetenskapssocieteten 190-

Folkmängd, Europas staters, tabell öfver 207-
-» Domsagornas och tingslagens år 1870, tabell öfver 215.
» Städernas 223-

Folkskolorna 133-
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Sid.

Folkskolorna, högre, å landet 134.
n i städerna 135.

Fornminnesföreningen . 199.
Forstinspektionsdistrikter 160.
Forstinstitutet å Evois 162.
Forststyrelsen och Forststaten 159.
Fraktseglation år 1862, tabell öfver 243.
Friherrar, introducerade å finska riddarhuset 174.
Främmande trosförvandter 144.
Fyrar 98.
Fångvården 66.
Fäktsalen, universitetets 117.
Fängelseföreningen i Finland 198.
Fängelseinrättningen i Kexholm .....

.... 68.
Fängelser, härads 68.

r> läns 68.
Föreningsbanken i Finland 188.
Föreningsbankens verksamhet 189.
Föreståndare för Kejs. Palatset i Helsingfors 10.

55 Statistiska byrån 73.
Förlusterna, Statens, för forstväsendet 161.
Förteckning å Finlands ständers Bankofullmäktige ....79.

» öfver landshöfdingar och Guvernörer under inne-
varande århundrade i Kuopio län ... 42.

» n i Nylands län 40.
" n i Nylands och Tavastehus län ....40.
n » i S:t Michels län , 41.
» •>•> i Tavastehus län .........41.
» n i Wasa län 42.
» » i Wiborgs län 4T.
» r> i Uleåborgs län 43.
» ■>•> i Åbo och Björneborgs län 41.
55 55 städernas borgmästare under innevarande år-

hundrade, i Björneborg . . .-. . . 45.
55 55 i Borgå 46.
'5 55 i Brahestad 47.
55 55 i Ekenäs 46.
55 55 i Fredriksbamn 47.
55 55 i Gamla-Karleby 46.
55 55 i Heinola 48.
55 55 i Helsingfors 44.
55 55 i Jakobstad 46.
55 55 i Joensuu 48.
55 55 i Jyväskylä 48.
55 55 i Kajana 47.
55 55 i Kaskö 47.
55 55 i Kexholm 47.
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Sid.

Förteckning öfver städernas borgmästare under innevarande år-
hundrade, i Kristinestad 46.

55 55 i Kuopio . 47.
55 J5 i Lovisa 45.
55 5- i Nykarleby 46.
55 55 i Nyslott 47.
55 55 i Nystad 46.
55 55 i Nådendal 46.
55 55 i Raumo 45.
5, 55 i S:t Michel 48.
55 n i Tammerfors 47.
55 5; i Tavastehus 47.
55 55 i Torneå 46.
55 55 i Wasa 45.
55 55 i Wiborg 45.
55 55 i Uleåborg 45.
55 55 i Åbo 44.

Generaldirektörer i Collegium medicum 52.
Generalguvernementskansliet 35.
Generalguvernören 3.
Generalguvernörens embetsåligganden 3.
Generalguvernörer i Finland 4.
General-Tulldirektion 80.
Georgs orden 201.
Grefvar, introducerade å finska riddarhuset 174.
Grekisk-ryska kyrkan ... 144.
Guvernörer 37.

55 Förteckning öfver, i Kuopio län 42.
55 j5 55 Nylands län 40.
55 55 55 Nylands och Tavastehns län . 40.
55 55 55 S:t Michels län ....41.
55 55 55 Tavastehus län 41.
55 55 55 Wasa län 42.
55 - 55 55 Wiborgs län 41.
55 55 55 yieåborgs län 43.
55 55 55 Åbo och Björneborgs län . . 41.

Gymnastikinrättningen, universitetets 117.
Handelsflottans storlek och besättning åren 1863—70, tabell

öfver 241.
Handelsombudsmän 200.
Handelsförhållande i särskilda länder, tabell öfver .... 208.
Helsingfors, statistisk tabell öfver 224.
Historiska museum 117.
H. M. K:s Kansli för Finland 9.
Hofrätten i Wasa 29.

55 Wiborg 30.
55 Abo 26.
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Sid

Hospitalet å Sjählö 55.
Hushållningssällskapet 163.
Hvita örns orden • .

.
. . 202.

Hypotheksföreningen 186.
55 tabell öfver utgifna lån 187.

Häkten, stads- 68.
55 tingslags- 68.

Härad 38.
Häradsfängelser 68.
Häradshöfding 32.
Häradsnämnd 32.
Häradsrätter 32.
Häradsskrifvare 38.
Högre folkskolor å landet 135.

55 läroverk, tabell öfver elevernas antal vid 249.
Import, värdet af, tabell öfver • . . 232—233.

55 af kaffe åren 1856—1870, tabell öfver 240.
55 55 Salt 55 55 55 55 ....

. 240.
55 55 socker 55 55 55 55 240.
55 55 spanmål 55 55 55 238.

Indelningsverket 108.
Ingeniörkorpsen för väg- och vattenkommunikationerna .

. 150.
Inkomsten från forstväsendet 161.

55 5j kanalerna, tabell öfver 252.
■>■> 55 statsjernvägarne i Finland åren 1865—71, ta-

bell öfver
o

256.
55 55 statsjernvägarne i Finland per månad åren 1865

—1871, tabell öfver 257.
Inspektören för finska arméen 112.

55 55 fiskerierna 163.
55 öfver fängelserna 66.

Institutet, Landtbruks-, å Mustiala 166.
Intendent för konstföreningens samlingar 198.

55 vid Bergstyrelsen 92.
55 . 55 Manufakturdirektionen 96.
55 55 Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna . . 64.

Ivalojoki ... 93.
Jerntillverkningen, tabell öfver 245.
Jernvägarne, tabell öfver inkomster och utgifter åren 1865—71 256.
Jernvägschef 155.
Jordbruks-Expeditionen 14.

55 chefer för 23.
Jordbruksskolor . 166.
Juridiska föreningen 192.
Justeringsverket 157.
Justitie-Departementet 12.
Kaderekipaget 111.
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Sid.

Kadetkorpsen 104-
Kaffe, tabell öfver importen åren 1856—70 240-
Kamerala indelning, länens • . 214.
Kammar-Expeditionen 13.
Kanalerna, inkomsterna från, tabell öfver 252.

?5 seglationen å, 55 55 255.
?5 trafiken å, 55 55 254-
-55 utgifterna för 55 55 253-

Kansli för Finland 9-
Kartasigillata-kontoret 86-
Katarina orden 201.
Kejs. Alexanders Universitetet 113.

55 Palatset i Helsingfors 10.
55 Senaten för Finland 10.
55 Öfverkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket . 31.

Kemiska laboratorium 117.
Komitén för Finska ärender 7.
Kommendörer för Finska Sjö-(kader-)ekipaget 112.
Kommissionslandtmätare 157.
Kommunalnämnden 49.
Kommunalstyrelsen på landet 49.
Kommunalstämman 49.
Konstföreningen 197.

55 Intendent för samlingarne 198.
Konstföreningens ordförande 197.

55 sekreterare 197.
Kontrollverket för guld-, silfver- och tennarbeteu ....93.
Koppar-, tabell öfver tillverkningen 244.
Korrektionsinrättningarne 67.
Kostnaderna för fängelserna och fångvården 69.
Kreatur, vinterfödda, antal i länen, tabell öfver 213.
Kronofogde 38.
Kronolänsman .... 39.
Kronoskogarne, tabell öfver 161.
Kronoutskylder, länens år 1864, tabell öfver 214.
Kyrkoråd 137.
Kuopio stift 139.
Lagtima ting 33.
Landsbygdens handelsflotta 241.
Landskamrerare > 38.
Landskontoret 38.
Landssekreterare 38.
Lanshöfdingarne 36.
Landtbruks institutet å Mustiala 166.

" sällskaper 168.
Landtdagen ..........

....169.
Landtmarskalken : 170.
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Sid.

Landtmarskalker 172.
Landtmäteristaten . 157.
Landträntmästare 38.
Landtstaten 36.
Lappviks sjukhus 55.
Lasaretten < 53.
Ledamöter i Ekonomie-Departementet 18.

55 Finska komitén 8.
» Justitie-Departeinentet 15.

Lifgardets skarpskyttebataljon 110.
Litteratursällskapet 194.
Lots- och fyrinrättningen, öfverstyrelsen för 87.
Lotsdirektörer 91.
Lotsinspektörer 91.
Lotsstaten 89.
Lyceum i Helsingfors 126.
Lägre läroverk, elevernas antal, tabell öfver 251.
Läkare, provincial- 52.

» stads- 52.
Läkaresällskapet 192.
Län, tabell öfver 212.
Läneagronomer 168.
Länedejor 168.
Länelandtmätare . 157.
Länokomitéer, Hypotheksföreningens 187.
Läneploginstruktörer 168.
Länestyrelserna och landtstaten 36.
Länsfängelser 68.
Länsmansdistrikt 38.
Lärare vid Landtbruksinstitutet å Mustiala 167.
Läroanstalterna för blinda 129.

5? döfstumma 127.
Läroverken 123.
Löneförmånerna för Generalguvernören 4.

55 Ministerstatssekreteraren 6.
55 Polismästare 49.
» Provincialläkare 53.
55 Stadsläkare 53.
5> vid Allmänna revisionsrätten och revisionskon-

tor 103.
55 Bcrgstyrelsen 94.
» Elementarläroverken 126.

Finlands Bank 78.
'- Finska kadetkorpsen 107.
" Forststyrelsen och forststaten .... 162.

Forstinstitqtet å Evois 162.
Generaltulldirektion 83,
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Sid.

Löneförmånerna vid Guvernörsembetet 40.
55 H. M. Kejsarens kansli för Finland . . 9.
55 Ingeniörkorpsen för väg- och vattenkom-

munikationen 150.
5) Inspektören för fiskerierna 163.

55 Jernvägen 154.
5> Kartasigillata kontoret 87.
5) Kejserliga senaten 15.
» Komitén för Finska ärenden .... 8.
» Landtbruksinstitutet å Mustiala . . . 167.
55 Landtmäteristaten 157.
» Medicinalöfverstyrelsen 52.
» Myntverket 96.
» Navigationsskolorna 102.
» Postexpeditionen 200.
» Postdirektionen 59.
55 Poststaten 61.

55 Prokuratorsembetet 24.
■n Saima kanal 152.

55 Seminarium i Ekenäs 132.
55 55 Jyväskylä 132.
55 Skolorna för blinda 129-,
55 » döfstumma 128-
-55 Statistiska byrån 72.
55 Statsarkivet 146.
55 Statsjernvägarne i Finland 154.
55 Tekniska realskolan i Helsingfors ... 98-
-55 Universitetet 119.
55 Wasa hofrätt 30.
55 Wiborgs hofrätt 31-
-5» Abo » 27-
-55 Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna . 64.
55 55 landtmäteriet .

. . 156.
55 n pressärenderna . . . 66.
55 '5 Skolväsendet . . . 123.
» 55 väg- och vattenkommu-

nikationen . .
. 149.

Magistraten 43.
Magnetiska observatorium 117.
Manufakturdirektionen 96.
Manufakturiernas antal och tillverkningsvärden 1858, 1861,

1866 och 1870, tabell öfver 247.
Medicinalverket 50.
Medicinalstaten 52.
Medicinalöfverstyrelsen 50.
Militie-Expeditionen 13.

» chefer för 22.
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Sid.

Mineralie-kabinettet . 117.
Ministerstatssekreterare för Finland 7.
Ministerstatssekreterarens löneförmåner 6.
Missionsskola 198.
Missionssällsknpet 198.
Modersmål, befolkningens, statistisk tabell öfver ....225.
Musikaliska kapellet 117.
Mynt 34, 95.
Mynt och medalje-kahinettet 117.
Mynttillverkningen 96.
Myntverket 95.Mått, mål och vigt 158.
Navigationsskolorna 101.
Normalskolan i Helsingfors 124.
Orden, se Riddareordnar.
Ordförande i bankodirektionen 79.

55 Collegium medicum 52.
» Finska litteratursällskapet 196.
» Hushållningssällskapet 166.
» Komitén för finska ärender 8.
» Manufakturdirektionen 97.
» Pressöfverstyrelsen 66.
» Statistiska Central-kommissionen 73.
55 Städernas allmänna brandstodsbolags direktion . 183.
» Öfverkrigsdomstolen 32.
55 Öfverstyrelsen för skolväsendet 123.
» Konstföreningens 197.

Ordningsrätter 43.
Orijärvi grufva, tabell öfver 244.
Palatset, kejserliga i Helsingfors 10.
Passexpedition 199.
Pedagogiska föreningen 193.
Pensionskassor 179.

» Finska Civilstatens enke- och pupillkassa .
. 179.

55 55 Ecklesiastik och Skolstatens »
. . 181.

» 5! Militärens 55 . . 180.
» För apothekare och farmaceuter 57.

Pitkäranta grufva, tabell öfver 244.
Ploginstruktörer 168.
Polis 48.
Poliskamrar 48-
Polismästare 48.

» Under- 48.
Postdirektionen 57.
Postdirektörer 59.
Postporto 60.
Poststaten 60.
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Postverkets inkomster, tabell öfver 229.
Presidenter i Wasa Hofrätt 30.

» Wiborgs 55 31.
55 ÅbO 55 27.

Presteståndet 170.
Prokuratorn i Kejserliga Senaten 23.
Prokuratorns embetsåliggande 23.
Prokuratorsembetet 23.
Prokuratorer i Finland 25.
Prosterier 138.
Provinsialläkare 52.
Religion, befolkningens, statistisk tabell öfver 225.
Revisionskontoret 103-
Revisionsrätten 102.
Riddareordnarne, Kejs. Ryska: 200.

55 Hvita örns orden 202.
» S:t Alexander Newski orden 202.

55 S:t Andreas 55 201.
55 S.t Annie 55 202.
55 S.t Georgs 55 201.
55 S:t Katarina 55 201.
55 S.t Stanislai 55 203.
55 S:t Wladimirs 55 202.

Riddarhusdirektion 174.
Riddarhuset .....172.
Ridders- och Adelsmän, introducerade å finska riddarehuset . 175.
Ridderskapet och Adeln 170.
Ritsalen 117.
Rådmän 34, 43.
Rådstufvurätter 34.
Saima kanal 151.
Salt, tabell öfver importen 240.
Seglationstiden å kanalerna 255.
Sekreterare i Finska konstföreningen 197.

55 Litteratursällskapet 196.
55 vid Vetenskapssocieteten 191.

Seminarier för bildande af folkskollärare och lärarinnor . . 129.
Seminarium i Ekenäs 132.

55 Jyväskylä 129.
Senaten 10.
Senatens plenum 12.

55 vordne och nuvarande ledamöter 15—21.
Sjuke, å sjukvårdsanstalterna, tabell öfver 226.
Sjukvårdsanstalter 53.
Sjöfart, tabell öfver 242.
Skallfogde 39.
Skogsprodukter, tabell öfver exporten åren 1864—1870 . . 236-
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Skördcbelöppet, länens årliga i medeltal åren 1861—1865, ta-
bell öfver . 213.

Slöjdskolan i Helsingfors 99.
Smör, tabell öfver exporten åren 1856—1870 237.
Socker, tabell öfver importen åren 1856—1870 . . . .

. 240.
Spanmål, tabell öfver im- och exporten åren 1856—1870 . 238, 239.
Stadshäkten 68.
Stadsläkare 52.
Stanislai orden 203.
Statens kostnader för fängelserna och fångvården ... 69, 70.
Staten för allmänna sjukhuset i Helsingfors 53.
Statistiska Byrån 72.

55 55 Föreståndare för . 73.
55 Central-kommissionen 71.
55 Statistiska embetsverket 71.

Statsarkivarie . 147.
Statsarkivet ~..'. 145.
Statsinkomsterna i Finland, tabell öfver 210.

55 » åtskilliga länder, tabell öfver ....207.
Statsjernvägarne i Finland 153.

55 55 summarisk öfversigt öfver trafiken
å, åren 1865—1871, tabell öfver 258, 259.

55 55 trafik per station åren 1865—1871 260.
55 55 55 55 år 1865 . . 260.
55 55 55 55 55 1866 .

. 261.
55 55 55 55 55 1867 . . 262.

55 55 55 55 1868 . . 263.
55 „ 5, 55 55 1869 . . 264-

Statsjernvägarnes i Finland inkomsten per månad åren 1865
—1871 . . 227.

Statsjernvägarnes i Finland inkomster och utgifter åren 1865
—1871, tabell öfver 256.

Statssckretariatet för Finland 5.
Statsskuld i åtskilliga länder, tabell öfver 207.
Statsutgifter i Finland, tabell öfver 210.

55 55 åtskilliga länder, tabell öfver 207.
Stift, Borgå 139.

55 Kuopio 139.
55 Åbo erke- 139.

Straffanstalter 67.
Studenthuset 118.
Städer i Europa, tabell öfver 209.
Städernas allmänna brandstodsbolag 182.

55 handelsflotta, tabell öfver 241.
55 i Finland folkmängd, tabell öfver 223.
55 styrelse 43.

Ständerna 169.
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o
Sid.

Summarisk tablå öfver trafiken å Statsjernvägarne i Finland
åren 1865—1871, tabell öfver 258, 259.

Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica 191.
Söndags- och aftonskolor 100.
Söndagsskolor, tabell öfver elevernas antal åren 1866—1870 . 248.
Talmän för Bondeståndet 172.

55 55 Borgareståndet 172.
55 55 Prestaståndet 172.

Tekniska Realskolorna 97.
55 realskolan i Helsingfors 98.
55 55 99.
55 55 Abo 99.

Tenn, tabell öfver tillverkningen 244.
Tidningsexpeditörcn 59.
Till Ekonomie-Departementet hörande allmänna verk, styrel-

ser och stater 35.
Tillförordnade inspektörer öfver Fängelserna 66.
Till Justitie-Departementet hörande öfver- och underdomstolar 26.
Ting

o
33.

Tingslagens folkmängd år 1870, tabell öfver 215.
Tingslagshäkten 68.
Trafiken å kanalerna i Finland, tabell öfver 254.

55 55 statsjernvägarne i Finland åren 1865—1871, tabell
öfver 258, 259.

55 n statsjernvägarne per station åren 1865—1871, tabell
öfver . . 260.

55 55 55 55 55 år 1865, tabell öfver 260.
55 55 55 55 55 55 1866, 55 55 261,
55 55 5 5 55 55 55 186 7, 55 5 5 262.
55 55 55 55 55 55 1868, 55 55 263.
55 55 55 55 55 55 1869, 55 55 264.

Tullstaten 84.
55 löneförmåner vid 86.

Tulltaxan för Storfurstendömet Finland 85.
Tulluppbörden, tabell öfver 83.

55 i de skilda tullkamrarne åren 1856—1870, ta-
bell öfver 230, 231.

Uleåborg, statistisk tabell öfver 224.
Underdomstolar . 32.
Under Finans-Expeditionen stående verk och stater .... 73.
Underpolismästare 48.
Undervisningsspråket 125.
Universitetets inkomster 119.

55 kanslerer 120.
55 kansliet 117.
55 rektorer 122.
55 ränteri 117.
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Universitetets vice kanslerer 121.
Uppfostringsanstalten för fattiga och värnlösa barn å Kylliälä

eller Nygård 136.
Urtima ting 33.
Utgifterna för kanalerna i Finland, tabell öfver 253.

55 55 statsjernvägarne i Finland, tabell öfver . . . 256.
Utlöpande sedelstocken 78.
Vaccinatriscr 55.
Vaccinatörer 55.
Varuomsättningen med utrikes orter, värdet fördeladt på de

särskilda tullkamrarne, tabell öfver 232, 233.
Wasa hofrätt 29.
Verk lydande under Kammar-Expedition 102.
Verk och stater hörande till Ecklesiastik-Expeditionen . . . 113.
Verk och stater hörande till Militie-Expeditionen ....104.
Verk och stater hörande under Jordbruks-expedition . . . 147.
Verk och stater lydande under Civil-Expedition 36.
Wetenskapssocieteten 190.
Wexelkontor 76.
Wiborg, statistisk tabell öfver 224.
Wiborgs läns ägodelningsrätt 34.
Vigter 158.
Wladimirs orden 202.
Zoologiska museum 117.
Åbo, statistisk tabell öfver 224.
Åbo erkestift 139.
Åbo Hofrätt 26.
Åkerjord, länens, tabell öfver 212.
Ägodelningsrätter 33.
Ängsjord, länens, tabell öfver 212.
Öfverdirektörer i general-tulldirektion 83.

55 vid Forststyrelsen och forststaten ....159.
55 55 öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna . 64.
55 55 55 55 landtmäteriet ....156.
55 55 55 55 väg- och vattenkommuni-

kationen ....147.
Öfverforstmästare 160.
Öfverintenrlenter vid Bergstyrelsen 95.
Ofverkommissarier vid Allmänna revisionsrätten 103.

55 Krigsdomstolen för finska militären och
lotsverket 31.

Öfversigt af handelsförhållandena i särskilda länder . . . 208.
55 55 statsinkomsterna, statsutgifterna samt statsskulden

i åtskilliga länder 207.
Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna .......61.

55 landtmäteriet 155.
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Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 87.
55 Medicinalverket och Collegium medicum . 50.
55 pressärenderna 64.
55 skolväsendet 122.
55 väg- och vattenkommunikationen ....147.


