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Metallindustri och stenbrott.
Metallindustri.

Järntillverkningen *) var för fornfinnarne antagligen bekant,
dock icke å deras tidigaste boningsplatser vid Altai, utan först
sedan de inflyttat till Finland. Uti c/.de runan i Kalevala om-
talas och beskrifves nämligen »järnets ursprung» (raudan synty),
och en af hjältarna i detta epos, limarinen, berömmes såsom en
skicklig smed. Huruvida den finska benämningen på järn, rauta,
hvilken är gemensam för hela den finska språkfamiljen, måhända
är lånad från det fornisländska raudi eller tvärtom, torde icke
ännu vara afgjordt. Hvad som emellertid är tämligen säkert,
är att finnarne lärt konsten att framställa järnet af sina vestra
grannar, hvilka gjorde det i små smältugnar, benämnda osmunds-
ugnar, blästerugnar eller källingar. Såsom råmaterial begagna-
des icke då ännu bergmalmer, utan de vida allmännare och
lättare tillgängliga myr- och sjömalmerna, hvilkas förnämsta
fyndorter befinna sig i Österbotten, Savolaks och Karelen, där
järntillverkningen i blästerugnar också förnämligast egde rum.

Tillverkningssättet var mycket enkelt. Den af ett par
meters höjd och i en sandig backsluttning byggda ugnen, be-
stående af ett af gråstenar uppfördt »ställe» och pipa, fylldes
med ved, som fick något nedbrinna, hvarefter några skoflar
malm inkastades i pipan och blästern sattes i gång. Denna be-
stod af en eller tvenne smedjebälgar, hvilka inmynnade i stället
och sattes i rörelse antingen med handkraft eller genom en

*) På kartan n:o 23 äro de inrättningar tecknade med svart färg,
hvilka numera ej äro i verksamhet.
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trampinrättning. Sedan smältan eller harkan (af det finska ordet
harkko) genom påfyllning af malm och ved blifvit af den storlek
man önskade, hvilket inträffade efter något dygns arbete, togs
den ur ugnen, uppvärmdes och hamrades för att befrias från
slagg, och det järn, som ej behöfdes hemma, såldes åt smeden.
Tillverkningen skedde främst till husbehof och nådde icke med
dessa primitiva redskap någon synnerlig utveckling, ehuru den
flere gånger uppmuntrades af regeringen.

Denna industri, så obetydlig den än var, fortlefde likväl
genom sekler. Vid slutet af 1700-talet hotade den dock att för-
svinna, hvarför vice direktören i järnkontoretC. Rinman sändes till
Karelen för att undervisa allmogen om blästerugnars inrättande;
och för att ytterligare upphjälpa detta slags järnhandtering be-
viljades på 1830-talet för anläggning af blästerverk särskilda för-
måner. Räntefria statslån inrättades, för anläggning erfordrades
endast guvernörens tillstånd, blästerverket erhöll 20 frihetsår
och skatten bestämdes till blott 1 proc. af tillverkningen, hvar-
jämte premier utlofvades åt allmogen för svartsmide. I följd af
dessa åtgärder tillkommo också åtskilliga blästerverk, hvilkas
ugnar voro något större än de gamla; harkan utsmiddes med
en mindre stångjärnshammare och blästern drefs med vattenkraft.

Sedan man numera lärt sig att genom puddlingsprocessen
tillverka dugligt järn af sjö- och myrmalms tackjärn, hafva
blästerverken förlorat sin betydelse. Härstammande från de
gamla osmundsugnarna, hafva de likväl utgjort första grunden
till en stor del af våra järnverk och sålunda brutit bana för
landets järnhandtering samt i sin mån inverkat på kulturen.
Är 1897 upphörde verksamheten vid Kiminki, det sista bläster-
verket i landet.

Genom ändamålsenligare inrättningar och medels i dem
verkställbara förmånligare arbetsmetoder kunde de i södra och
sydvestra delarna af landet senare uppkomna järnverken ut-

veckla en större verksamhet. Sedan Gustaf II Adolf åren 1614—

1616 besökt Finland och under denna resa gjort sig förtrogen
med landets behof och tillgångar, kan en egentlig järnindustri
sägas hafva beg3^nt, befrämjad af honom genom särskilda privi-
legier för bruksrörelsen. Denna hade dock att bekämpa stora
svårigheter och led ofta afbräck genom de många krigen med
Sveriges östra granne.
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Osökt låter tiden för den finska järnindustrins utveckling
dela sig i tre perioder, nämligen den första från bruksrörelsens
uppkomst i södra Finland eller början af 1600-talet till stora
ofreden, den andra, då bruken efter de genomgångna krigs-
oroligheterna åter begynte sin verksamhet, intill landets åtskil-
jande från Sverige, och den tredje från år 1809 till närvarande
tid. Vi skola i det följande endast med några få ord omnämna
hvarje bruksinrättning, angifvande tiden för dess privilegiering
eller anläggning, dess första och nuvarande egare, när verket
vidare utvidgats och tiden då det nedlagts, ifall detta skett.

I. Järnverk.

Verk anlagda före stora ofreden.

Det tidigast uppförda järnverket i södra Finland är det
i Karis belägna Svarta, som räknar sina anor från år 1616 och
i början bedrefs af kronan. Masugnen, som anlades på samma
ställe, där en mindre smälthytta förut stått, gick med malm ifrån
Ojamo. Verkets första privata egare var handlanden i Åbo
Jakob Wolle. Masugnens verksamhet upphörde år 1698, och
hela bruket förstördes under stora ofreden. Hammarverket
kom i gång ånyo i slutet af 1730-talet, hvarefter stångjärnssmide
idkats och fortfarande utöfvas i inskränkt skala. Eges af Hof-
jägm. C. Linder.

Omkring år 1630 anlades i Pojo Antskogs järnbruk af
nyssnämnda Jakob Wolle. Malmen för masugnens behof hem-
tades från Utö i Sverige. År 1660 ökades bruket med ett
manufakturverk. Uppbrändt af ryssarne under stora ofreden,
kom hammarverket åter i gång antagligen på 1740-talet, men
flyttades till Fiskars år 1779, då Antskogs bruk helt och hållet
nedlades. På platsen finnes nu en klädesfabrik.

Billnäs järnbruk, som ursprungligen kallades Skafsta, privi-
legierades år 1641 för Carl Billsten å en masugn och två
stångjärnshamrar. Malmen togs ifrån Ojamo. Bruket förstördes
totalt under stora ofreden, men blef å nyo satt i gång år 1738,
från hvilken tid stångjärn och svartsmide tillverkats intill när-

varande tid, då bruket år 1890 ytterligare utvidgades med ett

stort manufakturverk. Eges af ett Aktiebolag.
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År 1646 uppbyggdes af Carl Billsten masugnen å Fager-
vik i Ingå. Efter stora ofreden fick bruket nya privilegier år
1725, då stångjärnssmidet sattes i gång och året därpå äfven
masugnen, som drefs med malm ifrån Sverige ända till år 1854.
På 1790-talet var Fagervik det enda bruk i norden, där för-
tennadt järnbleck tillverkades. Nu består tillverkningen af blott
stångjärn och svartsmide i liten skala. Egare Frih. E. Hisinger.

Handlanden Petter Thorwöst erhöll år 1649 privilegium
å Fiskars järnverk i Pojo för en masugn, hammare och smides-
verk för tillverkning af spik, järntråd och »andra nödiga manu-
fakturer af järn». Smidesverket nedbrann år 1660 och blef icke
mera uppfördt. Sedan bruket under stora ofreden förstörts,
uppbyggdes masugnen år 1732 af handlanden J. Montgomerie
och nedlades i början af 1800-talet. År 1837 privilegierades
gjuteriet och mekaniska verkstaden samt tjugu år senare (1857)
puddel- och valsverket, hvilket fortfarande bedrifves i betydlig
utsträckning. Eges af ett Aktiebolag.

År 1676 meddelades borgmästaren Jakob Ross, handlanden
Jakob Mornay och rådmannen Henrik Holmberg tillstånd att
vid Orismala å i Storkyro anlägga Orisbergs bruk, hvilket kom
till stånd först tio år senare. Malmen togs dels från Juvakaisen-
maa i Torneå socken, dels från Utö i Sverige. Masugnen var
i slutet på 1600-talet i ödesmål och flyttades år 1737 till Ora-
vais. Bruket har därefter egt endast hamrar för stångjärns-
smide och verksamheten vid detsamma varit mycket obetydlig
på senaste tider. Eges af E. Björkenheim.

År 1679 erhöll myntmästaren Daniel Faxell privilegium
att å Koskis egor i Bjerno inrätta ett järnverk, bestående af två
masugnar och två stångjärnshamrar. Endast en masugn och
en stångjärnshammare uppfördes och bruket nedlades år 1697,
men uppfördes å nyo år 1834, då privilegium utfärdades för
bergsrådet John von Julin för en masugn, hvilken raserades år
1890, sedan hvilken tid ingen järntillverkning egt rum vid Koskis.

Friherre Lorenz Creutz d. y. erhöll år 1682 privilegium å
Forsby bruk i Pernå, bestående af en masugn och två stång-
järnshamrar. Malmen togs både ifrån Utö och Dannemora.
Sedan verket under stora ofreden totalt förstörts, uppfördes
detsamma å nyo omkr. 1740. Den ena hammaren flyttades år
1795 till Mariefors och de öfriga inrättningarna blefvo år 1841
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helt och hållet nedlagda. För närvarande finnes en större
vattensåg vid Forsby.

För assessor Daniel Faxell utfärdades år 1686 tillstånd att
å »Cronobyen Dahlen» i Kimito uppföra en masugn. Redan år
1693 var masugnen alldeles öde, men iståndsattes åter i början
af 1700-talet. Bruket, som förstördes under stora ofreden, var
åter i gång år 1732 och har hela tiden uteslutande begagnat
svenska malmer. År 1853 inrättades ett manufakturverk och
år 1857 ett gjuteri samt en smidesverkstad. Privilegium å ett
puddel- och valsverk erhölls år 1860 och sedan år 1880 försig-
går gjutstålsberedning i Siemens-Martin ugn, vid anläggningen
den första i landet. Numera finnas här två sådana ugnar och
Dahlsbrnk är f. n. landets största järnverk. Eges af ett Aktiebolag.

Tyko masugn i Bjerno privilegierades år 1686 för friherre
Lorenz Creutz d. y. och år 1697 hitflyttades från Kirjakkala
ett manufakturverk. Genom stora ofreden råkade bruket ganska
mycket på förfall, men repade sig så, att masugnen redan år
1726 var i gång. Masugnsdriften har hela tiden varit grundad
på svenska malmer, ehuru finska sådana äfven tidtals kommit
till användning. Vid bruket tillverkas fortfarande tackjärn ur
svensk malm samt förfärdigas gjuterivaror och svartsmide.

År 1686 erhöll friherre Lorenz Creutz d. y. privilegium å
ett stångjärns- och manufakturverk att uppföras å Kirjakkala i
Bjerno. År 1697 flyttades en knipphammare till Tyko. Efter
att bruket förstörts genom stora ofreden kom det åter i gång
år 1728. Tillverkningen har pågått till närvarande tid och ut-

göres af stångjärn i lancashirehärdar försedda med mekaniska
uppbrytare. Eges jämte Tyko af ett Aktiebolag.

Redan år 1682 utfärdades för Carl Billsten d. y. privile-
gium å Skogby masugn i Tenala, men denna kom ej till stånd
förr än fyra år senare eller år 1686, då bergskollegium konfir-
merade det förra privilegiet. I bergmästarens relation om bru-
kens tillstånd efter stora ofreden heter det om Skogby masugn:
»äfven väl förlorader»; men den var åter i gång i förra hälften
af 1700-talet. Malmen har tidigare hämtats från Utö, men upp-
köpes numera från andra grufvor i Sverige. Egare ettAktiebolag.

Friherre Lorenz Creutz d. y. undfick år 1686 privilegium
att å Humbledal, sedermera kalladt Mathildedal, i Bjerno inrätta
ett stångjärnsverk. Tre år senare idkades här stålsmide, det
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enda då för tiden i landet. Bruket torde hafva nedlagts efter
stora ofreden och upptogs icke å nyo förr än år 1852, då bergs-
rådet V. Z. Bremer erhöll privilegium å ett puddelverk. Bruket
utvidgades år 1854 med ett stångjärnsverk och år 1857 med
ett valsverk, gjuteri och mekanisk verkstad, där f. n. en stor
mängd landtbruksredskap och maskiner tillverkas. Egare ett
Aktiebolag.

För samme friherre Creutz privilegierades år 1689 Kauttua
järnbruk i Eura, bestående af en stångjärnshammare med en
härd. En annan härd hitflyttades från Kirjakkala år 1697.
Bruket drefs ganska lamt och hade, sedan det efter stora ofreden
kommit i gång år 1728, svårt att hämta sig. Tillverkningen
utgöres än i dag af stångjärn och manufaktursmide.

Strömfors, eller såsom det först hette Petjärvi, järnverk i
Strömfors socken privilegierades år 1698 för friherre Johan
Creutz. Verket, som bestod af ett stångjärnsverk, uppbrann
år 171 1 och uppbyggdes å nyo år 1745, då ett manufakturverk
tillkom. Privilegiibrefvet, utfärdadt för borgmästaren J. Forsell
och bruksinspektören J. Nohrström, är af sistnämnda år. För
närvarande idkas här stångjärnssmide och hästskofabrikation.
Eges jämte Kauttua af A. Ahlströms arfvingar.

Arrendatorn Petter Hejke, tillika egare af Orisberg, erhöll
år 1705 tillstånd att i Kimo by i Oravais anlägga en stångjärns-
hammare för utsmidande af tackjärnet från Orisbergs masugn.
Båda bruken förstördes genom stora ofreden, men år 1723 var
Kimo hammare åter i gång. År 1732 uppfördes utan tillstånd
ytterligare en stångjärnshammare, som privilegierades år 1755-
Detta verk, som tillverkat stång- och manufakturjärn, har icke
varit i verksamhet sedan år 1891.

Verk anlagda efter stora ofreden ända till Finlands skiljande
från Sverige.

Såsom vi sett förstördes alla ofvan uppräknade verk antin-
gen totalt eller delvis genom stora ofreden, men de flesta voro
åter i verksamhet omkring början af 1730-talet. Under ifråga-
varande period tillkommo följande nya verk.

För brukspatron M. Hising utfärdades år 1732 privilegium
att å Björkboda hemman i Kimito få uppföra en stångjärns-
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hammare. År 1734 anlades ytterligare en sådan, hvilka bägge
nedlades år 1872. Å bruket, som eges af ett aktiebolag, till-
verkas låssmide m. m.

Är 1732 erhöll baron Claes Flemming tillstånd att å Stor
Kuustö hemman i Bjerno anlägga ett stångjärnsverk. År 1834
flyttades bruket till Bjerno ladugårds mark och erhöll då namnet
Näse, hvilket järnverk nedlades år 1895.

Den redan år 1703 för arrendatorn Petter Hejke privile-
gierade masugnen i Oravais by och Oravais socken uppbyggdes
först år 1737. Masugnen, som drefs med malm från Sverige,
upphörde med sin verksamhet år 1877.

För agenten A. Backmansson, adlad Nordencrantz, utfär-
dades år 1741 privilegium å Männäis masugn i Nykyrko (Åbo 1.).
Malmen hämtades från Sverige, men långvariga processer mellan
egare och grannar gjorde att bruksdriften skedde med ringa
framgång. Verket nedlades år 1813.

År 1746 erhöll mantalskommissarien Brynolf Brunou jämte
medintressenter privilegium för Juan tehdas eller Strömsdals
järnverk i Nilsiä. Privilegiet omfattade en masugn och ett stång-
järnsverk. Masugnen, var den första som grundades uteslutande
på tackjärnstillverkning ur finska sjömalmer. År 1858 privi-
legierades puddel- och valsverket samt år 1860 gjuteriet och
mekaniska verkstaden, där numera jordbruksredskap i betydlig
skala tillverkas. Bruket eges af D. Ponomareff.

För baron Berndt Joh. Hastfer utfärdades år 1771 till-
stånd att å Leinebergs hemman i Ulfsby få anlägga ett järnverk,
som benämndes Fredriksfors. Bruket omfattade ett stångjärns-
och ett manufakturverk. Sedan två små myrugnar en tid be-
gagnats, nedlades dessa och i deras ställe uppfördes en masugn,
som privilegierades år 1784, men som hvilat sedan år 1892.
Bruket är numera nedlagdt.

Nämnde baron Hastfer erhöll år 1781 privilegium å Fred-
riksbergs järnverk, beläget i Ulfsby och 2 V2 km nedanom det
sistnämnda bruket. Här inrättades till en början en plåtham-
mare, senare tillkom ett manufakturverk och år 1874 privile-
gierades ett valsverk, som nedlades år 1881. För närvarande
idkas stångjärnsmide i franche-comté härd i liten skala. Egare
A. Ahlströms arfvingar.
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År 1795 erhöll kapten Lars Falck, adlad Falckenheim,
tillstånd att från sitt egande verk Forsby flytta till Mariefors,
å Kellokoski hemman i Tusby, en stångjärnshammare och två
år senare att utvidga bruket med ett manufakturverk. Numera
utsmides stångjärn vid Mariefors, hvarutom år 1898 ditflyttats
en mjölkkärls- och låssmidefabrik från Björkboda. Egare är ett
Aktiebolag.

Östermyra järnbruk i Ilmola privilegierades för rådman
Abraham J. Fahlander år 1798 å ett stångjärns- och manufak-
turverk. År 1804 utvidgades bruket med ytterligare en stång-
järnshammare, men har sedan år 1878 varit nedlagdt.

Generalmajor Ernst Gustaf von Willebrandt undfick år
1804 tillstånd att å Jokkis i Tammela anlägga ett järnbruk,
bestående af ett stångjärnsverk. År 1846 privilegierades ett

manufakturverk och år 1876 tilläts att uppföra och drifva 14
spikmaskiner samt ett gjuteri. Fabrikationen består f. n. i till-
verkning af något stångjärn, men främst presspik och hästskor.
Eges af ett Aktiebolag.

Det sista järnverket, som kom till stånd under den tid
Finland var förenadt med Sverige, var Norrmark i Ulfsby. Det
privilegierades år 1806 för öfverstelöjtnanten baron Carl de
Carnall å ett stångjärnsverk. Manufakturverket erhöll sitt pri-
vilegium år 1814. Numera tillverkas här stångjärn i härd samt
svartsmide. Eges af A. Ahlströms arfvingar.

Bland de inom Gamla Finland belägna järnverk, som an-
lades i början af 1800-talet, böra omnämnas följande, hvilka
ända till senaste tider varit i verksamhet.

År 1800 uppfördes af grefve Soltikow Raivola järnverk i
Kivinebb. Bruket bestod af masugn, fyra stångjärnshamrar, ett
manufakturverk, ett valsverk och en större verkstad för finare
manufaktur- och polerade arbeten. I masugnen nedsmältas sjö-
och myrmalmer från Kivinebb och Nykyrka socknar. Verket
nedlades år 1880 och har tillhört ryska bergsstyrelsen.

Af ryska bergsdepartementet erhöll grefvinnan Anna Or-
loff-Tschesminsky år 1809 tillstånd att, såvida för anläggningen
icke några hinder mötte på grund af de i Finland gällande för-
fattningar, i Karatsalmi by i Suojärvi få anlägga en större mas-
ugn och tre hamrar. Verket, som benämndes S:t Anne eller
Suojärvi kom i gång först år 1814. För handlanden V. Gromoff
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privilegierades år 1850 ytterligare en masugn. Stångjärns- och
manufakturverken äro nedlagde sedan år 1881, men masugnen
fortfarande i gång för ryska kronans räkning.

Verk anlagda sedan år 1809.

I början af 1800-talet byggdes utan tillstånd Salahmi blä-
sterverk i Idensalmi af handlanden Dahlström. Verket, som
hade till hjälphyttor det länge sedan raserade Saarikoski, det
år 1875 nedlagda Nissilä och det år 1849 nedlagda Ostokoski,
tilläts genom ett Kejserl. Bref af den 9 dec. 1829 att vidare
drifvas. Jämte harkugnen uppfördes ett stångjärns- och manu-
fakturverk. År 1875 uppfördes en masugn och vid bruket
hålles numera endast denna i verksamhet.

För baron G. Wrede privilegierades år 1815 Varkaus järn-
verk i Leppävirta å en masugn, ett stångjärns- och ett manu-
fakturverk. Masugnen nedbrann år 1854 och har sedermera
icke uppförts. Är 1851 utvidgades bruket med mekanisk verk-
stad samt gjuteri och år 1873 med ett puddel- och valsverk.
Hufvudproduktionen vid Varkaus består f. n. i utvalsning af
stångjärn äfvensom af plåt för ångbåtsbyggnader vid verket.
Eges jämte Salahmi af Paul Wahl & C:o.

Hofrätts extra-kanslisten A. H. Bökman och bruksdirek-
tören J. J. Dreilick erhöllo år 1820 privilegium att i Karkkila
by i Pyhäjärvi (Nyl. 1.) anlägga Högfors järnverk med en mas-
ugn och gjuteri. Ar 1835 privilegierades det första valsverket
i landet för Högfors, men måste nedrifvas såsom obrukligt.
Den mekaniska verkstaden privilegierades år 1846, och år 1849
meddelades tillstånd att å nyo inrätta ett puddel- och valsverk.
Vid bruket tillverkas tackjärn och stångjärn, men hufvudproduk-
tionen består i gjutgods vid gjuteriet, som är det största i
landet. Eges af ett Aktiebolag.

År 1825 anlades utan tillstånd Pankakoski blästerverk i
Pielis af häradshöfding J. Hällström och kronolänsman T. Ste-
nius, men bibehölls genom Kejserl. Brefvet af den 9 dec. 1829.
År 1854 erhölls privilegium å ett manufakturverk. År 1880
uppfördes 2:ne blästerugnar med rörliga ställen i stället för
den gamla blästerugnen. Sedan år 1898 eger bruket valsverk
och en Siemens-Martin ugn, den femte, som uppförts sedan år
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1879. För närvarande är dock bruket icke i gång. Egare J.
C. Burmeisters arfvingar.

Sumpula järnverk i Rautu privilegierades år 1828 för
öfverste A. Fock. Verket, som ursprungligen bestod af en
masugn och ett gjuteri, har utvidgats med mekanisk verkstad.
Är 1882 raserades masugnen. Efter bruket år 1897 öfvergången
eldsvåda har detsamma icke mera iståndsatts.

Urimalaks blästerverk i Nilsiä byggdes år 1792 af löjtnant
E. F. Engdal under ledning af v. direktören C. Rinman. Genom
Kejserl. Brefvet af den 9 dec. 1829 tilläts verket att fortbestå,
men nedlades år 1857.

Korteis blästerverk i Kaavi hade blifvit anlagdt utan till-
stånd, men bibehölls på grund af Kejserl. Brefvet den 9 dec.
1829. Bruksdriften upphörde i slutet af 1830-talet och tillstånd
att nedlägga verket meddelades år 1858.

Säynäis blästerverk i Kaavi anlades likaledes utan tillstånd,
men fick på grund af Kejserl. Brefvet af den 9 dec. 1829 fort-
sätta sin verksamhet. Bruket drefs till slutet af 1830-talet och
tillstånd att nedlägga detsamma erhölls år 1858.

Kuru blästerverk i Ruovesi anlades i slutet af 1830-talet
af lagman N. J. Idman och raserades år 1858.

Är 1831 privilegierades Jyrkkäkoski järnverk i Idensalmi
för kommerserådet Z. Franzén å en masugn och ett stångjärns-
verk. Är 1855 erhölls tillstånd att inrätta manufakturverket.
Numera drifves endast masugnen, som är under ombyggnad.
Eges af Paul Wahl & C:o.

Ilajankoski blästerverk i Ilomants anlades år 1836 al löjt-
nant E. Dahlström på grund af samma år beviljadt privilegium.
År 1859 hade det redan en längre tid varit nedlagdt.

År 1837 privilegierades Möhkö masugn i Ilomants för ord-
ningsman C. G. Nygren. Verket erhöll år 1847 ny^~ privi-
legium, då det byggdes af titulärrådet A. von Rauch. År 185 1

beviljades hofrättsauskultanten N. L. Arppe tillstånd att ytter-
ligare uppföra en masugn. Manufaktursmidet privilegierades år

1878. Endast masugnarna hållas växelvis i gång. Egare är
Wärtsilä Aktiebolag.

Vanda masugn i Helsinge privilegierad år 1837, uppfördes
af ett bolag i Helsingfors för att nedsmälta malm från Tavastby
och Jussarö grufvor. Masugnen raserades år 1861.
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Är 1838 erhöll kollegiiassessor C. G. Bergbom privilegium
å MyHyranta blästerverk i Muhos. Till bruket hörde Säräis-
mäki och Kiveskoski hjälphyttor, den senare privilegierad år 1852.
År 1858 erhölls nytt privilegium å masugn och valsverk, hvilka
ej kommo till stånd och året därpå såldes verket till ett ryskt
bolag. Byggnaderna torde aldrig blifvit ordentligt slutförda.
År 1872 var bruket alldeles förfallet.

Petäjäkoski blästerverk jämte stångjärns- och manufaktur-
verk i Sotkamo privilegierades år 1838 för v. pastor A. Forbus,
kronofogden J. C. Wichman och postmästaren K. Gosman.
Verket nedlades år 1880.

År 1838 erhöllo bönderne H. och G. Sikanen m. fl. rättig-
het att inrätta Porsaskoski blästerverk i Pieksämäki. Stångjärns-
verket privilegierades år 1859 och manufakturverket år 1861.
År 1876 verkställdes för första gången blåsning i harkugn med
rörligt ställe. Bruket har ej varit i gång sedan år 1885.

Käenkoski bläster- orh stångjärnsverk i Ilomants privi-
legierades år 1839 bruksidkaren E. Dahlström och bonden
F. Piironen. Bruket nedlades år 1879.

För brukspatron G. A. Wasastjerna privilegierades år 1839
Kiminki blästerverk i Karttula. Manufakturverket privilegierades
år 1854. Detta är det enda blästerverk, som varit i gång till
sistförflutna år 1898, då det upphörde.

År 1839 privilegierades Korkiakoski blästerverk i Pielavesi
för bruksbokhållarene F. och S. Palldan. Bruksdriften upp-
hörde år 1872.

Vesikoski blästerverk i Pyhäjärvi (Uleåb. 1.) privilegierades
år 1840 för handlandena Z. Durchman och I. Lacke. År 1863
inrättades ett manufakturverk. Bruket var senast i verksamhet
år 1876 och nedlades år 1879.

År 1689 privilegierades Trollshofda masugn i Tenala för
bergmästaren D. Starman, men kom ej till stånd. Nytt privi-
legium utfärdades år 1840 för bergsrådet John von Julin. Till
en början begagnades såväl finska som svenska malmer, men
senare uteslutande svenska. Masugnsdriften afstannade år 1862,
men upptogs åter år 1873 och har fortsatts till närvarande tid.
Eges af Fiskars Aktiebolag.

Timonen eller Hirvaskoski blästerverk i Pudasjärvi privi-
legierades år 1841 för handlandene A. W. och C. Ramberg
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samt f. d. kronolänsman Vallenius. Bruket förstördes år 1876
genom eldsvåda och nedlades.

År 1841 undfick lagman Roschier privilegium å Inha bläster-
verk i Ruovesi. Nytt privilegium utfärdades tio år senare (1851)
för brukspatron G. A. Wasastjerna, som då uppbyggde verket,
hvilket en tid benämndes Gustafsfors. År 1885 inrättades en
bult- och nitnagelfabrik, och blästerverket nedlades år 1887.
Ett valsverk och en Siemens-Martin ugn anlades år 1895, den
fjärde i ordningen. Numera utvalsas vid verket martinjärn samt
tillverkas nitnaglar. Eges af A. N:son Keirkner.

Åmmä blästerverk i Suomussalmi privilegierades år 1841
för prosten J. Wegelius. År 1858 erhöllo kommerseråden F.
Granberg och F. J. Franzén m. fl. privilegium å en masugn
samt ett stångjärns- och manufakturverk. Bruket nedlades
år 1878.

För kapten J. F. Molander privilegierades år 1842 Haapa-
koski masugn i Pieksämäki, där fortfarande ett godt tackjärn
tillverkas. Bruket har sedermera utvidgats med ett stort rör-
gjuteri, det enda i sitt slag. Eges af ett Aktiebolag.

År 1842 privilegierades Tammerfors järnverk för geheime-
rådet K. A. Ramsay och lagman N. I. Idman. Jämte masugnen
anlades ett gjuteri och år 1857 erhölls privilegium å en meka-
nisk verkstad. Masugnen upphörde att drifvas år 1877 och
raserades. Verkstaden har däremot utvidgats och 1898 tillbyggts
för lokomotivfabrikation. Eges af Tammerfors linne- och järn-
manufaktur aktiebolag.

Saanikoski blästerbruk i Pihtipudas privilegierades år 1845
för handlanden G. A. Lindqvist. År 1872 voro öfriga inrätt-
ningar utom harkugnen alldeles förfallna. Verket nedlades äf-
ven följande år 1873.

År 1850 meddelades tillstånd för hofrättsauskultanten Nils
Ludvig Arppe att anlägga Värtsilä järnverk i Tohmajärvi, be-
stående af en masugn, gjuteri, manufakturverk och mekanisk
verkstad. År 1859 utvidgades bruket med ett puddel- och vals-
verk samt år 1885 med en Siemens-Martin ugn, den andra inom
landet. Bruket är det största i östra Finland och drifves i sam-
band med masugnarna vid Möhkö samt omfattar den största
jordareal, tillhörig någon privat egare i landet. Eges af ett
Aktiebolag.
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Palonurmi blästerverk i Nilsiä anlades utan tillstånd i
början af 1850-talet af bruksidkaren Dahlström. År 1853 för-
såldes det till mekanikus N. J. Leijer samt nedlades efter en
eldsvåda år 1872,

Strömsbäcks gjuteri i Petalaks uppfördes år 1850 af brö-
derna G. och J. Hedberg. Verket, som bestod blott af en kupol-
ugn och ett sliperi, upphörde med sin verksamhet redan år 1859.

Koskensaari blästerverk i Petäjävesi privilegierades år 1850
för bruksbokhållaren A. Juslén. Manufakturverket inrättades år
1870. Bruket uppbrann år 1876 och nedlades följande år.

År 185 1 erhöll fanjunkaren A. F. Sohlman tillstånd att
anlägga Rautakoski blästerverk i Loppis. Manufakturverket pri-
vilegierades å 1859 och harkugnen raserades år 1872. Numera
idkas vid bruket ett obetydligt utsmide af stångjärn. Eges af
G. W. Schultz.

Vieru blästerverk i Padasjoki privilegierades år 1853 för
filos, magister R. M. von Fieandt. Verket omändrades år
1860 till ett stångjärnsverk, som ännu bedrifves. Eges af K.
Fieandt.

Är 1854 privilegierades Kurimo blästerverk i Muhos för
handlanden A. Laurell, rådman M. Sandström m. fl. Nytt pri-
vilegium å en masugn och ett gjuteri erhölls år 1858 och år
1861 privilegium å ett valsverk. Bruket har sedan år 1879
varit nedlagdt.

Huutokoski järnverk i Jorois privilegierades år 1858 för
kollegiirådet Nikolai Putiloff å en masugn, ett puddel- och vals-
verk, gjuteri och mekanisk verkstad. År 1877 var bruket senast
i verksamhet och blef i slutet af 1880-talet totalt raseradt.

Är 1860 erhöll häradsskrifvaren J. Soldan privilegium å
Lupikko masugn i Impilaks. Masugnen upphörde med sin verk-
samhet år 1876.

När Kannonkoski blästerverk i Kivijärvi anlades är icke
bekant. Det egdes en tid af handelsfirman T. Tichanoff och
har längesedan varit nedlagdt, ty sedan år 1863 har det icke
varit i verksamhet.

År 1867 privilegierades Henriksdals manufakturverk i
Koskis (Tav. 1.) för bruksegaren H. J. Dufva. Sedan år 1877
har verket varit nedlagdt, och drifves därstädes endast ett ylle-
spinneri och väfveri.
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För generalmajor P. Semennikoff och öfverstelöjtnant V.
Poletiko privilegierades år 1868 Karttula järnverk i Karttula å
en masugn och gjuteri. År 1882 utvidgades bruket med ett
puddel- och valsverk. Drifkraften för alla inrättningarna var
ånga. Numera drifves endast masugnen, som nyligen ombyggts.
Eges af ett Aktiebolag.

År 1869 erhöll statsrådet Nikolai Putiloff tillstånd att an-
lägga Oravi järnverk i Rantasalmi. Bruket bestod af 2 masugnar
samt ett puddel- och valsverk. Endast tackjärn tillverkas nu-
mera i en masugn med begagnande af den andra till blästerlåda.
Eges jämte Haapakoski af ett Aktiebolag.

Utan tillstånd anlades år 1870 Mankilankoski blästerverk i
Kaustby. Verket, som var ett af de oansenligaste i landet,
nedlades år 1877.

Handlanden W. Nevstrajeff erhöll år 1874 tillstånd att
anlägga Yli-Säiniö spikfabrik i Viborgs socken. Verket upp-
hörde med sin tillverkning år 1885.

Saarikoski blästerverk i Kuhmoniemi privilegierades år

1874 för bruksförvaltaren F. E. Bergström. Såväl harkugnen
som stångjärnsverket nedbrunno år 1878 och brukets verksam-
het upphörde.

Läskelä manufakturverk i Sordavala socken privilegierades
år 1875 för bruksfirman N. L. Arppes arfvingar. Till senare
tider har här utsmidts obetydligt svartsmide, såsom ankaren
och dylikt. Eges af Värtsilä Aktiebolag,

År 1875 privilegierades Nurmis finsmidesfabrik i Viborgs
socken för handelsfirman Hackman & Co. Sedan år 1886 har
ingen tillverkning egt rum.

Åminnefors järnverk i Pojo privilegierades år 1875 för
vågmästaren A. Landén å ett valsverk för tillverkning af tak-
plåt samt å en sågbladsfabrik. År 1887 utvidgades bruket med
ett universal-valsverk och en Siemens-Martin ugn, den tredje i
landet sedan år 1880. Sågbladsfabrikationen har upphört, men
öfriga inrättningar drifvas fortfarande af Fiskars Aktiebolag.

År 1876 privilegierades Pero spikfabrik i Viborgs socken
för bruksidkaren A. W. Berg, som ännu eger verket. Här till-
verkas förnämligast trådspik äfvensom pärtspik.

Bruksegarene R. M. och K. von Fieandt samt L. G. Schultz
erhöllo år 1878 privilegium å Arraskoski stångjärnsverk i Padas-
joki. Bruket upphörde med sin verksamhet år 1886.
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Kuohunkoski bläster- och manufakturverk i Jyväskylä socken
privilegierades år 1878 för brukssmeden K. G. Strömberg.
Bruket har upphört och ej varit i verksamhet sedan år 1884.

Kuokkastenkoski järnverk i Nurmes privilegierades år 1879
för handelsfirman A. J. Mustonen. Privilegiet omfattade en
masugn, ett gjuteri m. m., men endast masugnen jämte en
kupolugn kom till stånd och drifves fortfarande af J. C. Bur-
meisters arfvingar.

För bonden Paul Saxberg utfärdades år 1879 privilegium
å Pohjolankoski manufakturverk i Keuru. Bruksdriften upp-
hörde år 1887.

Loimijoki spikfabrik i Loimijoki anlades år 1886 afLoimi-
joki spikfabriks aktiebolag, som fortfarande drifver verket och
jämväl numera eger den år 1888 grundade spikfabriken i Åbo.

Sorsakoski finsmidesfabrik i Leppävirta anlades år 1891 af
handelsfirman W. Hackman & C:o och kan anses som en fort-
sättning af den år 1886 nedlagda Nurmis finsmidesfabrik, till-
hörig samma firma.

Vesikoski spikfabrik i Loimijoki grundades år 1893 af
Vesikoski kvarn- och spikfabriks-aktiebolag för tillverkning af
hästskosöm och trådspik.

Borgå Hästskofabrik anlade år 1896 kommerser A. Eklöf.
För närvarande är under anläggning ett järnverk för till-

verkning af spik och manufakturjärn i Tammerfors tillhörigt
aktiebolaget Ferraria.

Ibland Mästerverken, omnämnda under senaste period, kän-
ner man med säkerhet att Urimalaks uppfördes under vice
direktören C. Rinmans ledning. Däremot finnas några andra,
nämligen Salahmi, Pankakoski, Korteis och Säynäis, hvilkas
anläggningsår icke är bekant; dock är det antagligt att dessa
datera sig från slutet af 1700- och början af 1800-talet eller kort
efter Rinmans vistande i Karelen och sålunda sannolikt till-
kommit på hans initiativ. Politiska förhållanden gjorde måhända
att något tillstånd till deras anläggande icke blef utfärdadt af
vederbörande; dock fingo de enligt Kejserl. Brefvet af den 9
december 1829 vidare fortsätta sin verksamhet.
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Det har äfven omtalats, huru styrelsen på 1830-talet vidtog
åtskilliga åtgärder, hvarigenom anläggandet af blästerverk an-
senligt underlättades och att flere sådana äfven från denna tid
räkna sin tillvara. Hit höra: Kuru, Ilajankoski, Myllyranta,
Petäjäkoski, Porsaskoski, Käenkoski, Kiminki, Korkiakoski, Vesi-
koski, Timonen, Inha och Ämmä, hvilka alla nedlagts med
undantag af Inha, som omändrats till ett Martinverk.

De under Finlands förening med Sverige anlagda mas-
ugnarna begagnade, såsom också antydts, med undantag af
Strömsdal, uteslutande svenska malmer, men vid 1809 års freds-
slut upphörde för dem rättigheten att vidare betjäna sig af
dylika malmer, emedan dessa voro förbjudna att exporteras till
utlandet. De finska masugnsegarene, som sålunda sågo sig
tvungna att nedlägga bruksdriften, anhöllo vid Borgå landtdag
att dem måtte beviljas en skadeersättning af omkr. 100,000
finska mark för att kunna egna sig åt andra näringar. Vid
uppgörandet af fredstraktaten beslöts då, att masugnarna fort-
farande skulle få hämta malm från Sverige, men svenska rege-
ringen bestämde år 1813, att malmkvantiteten icke skulle få
öfverstiga omkr. 23,760 sktt eller det belopp, hvartill mas-
ugnarna blifvit privilegierade. Då malmbehofvet emellertid
ökades och nya masugnar tillkommo, begynte man omkr. år
1820 i större mängd än hittills använda inhemska malmer från
dels nyupptäckta dels förut befintliga äldre grufvor, såsom
Jussarö, Malmberg, Sillböle, Kulonsuomäki m. fl. På malmfångst
från dessa ställen grundades nu Högfors, Koskis, Vanda och
Trollshofda masugnar, men emedan malmen visade sig fattig och
oartad, begynte man småningom uteslutande begagna svenska
malmer, efter det utförsel af dylika till obegränsad kvantitet
blef för Sverige tillåten i slutet af 1860-talet.

11. Mekaniska verkstäder.

Finlayson & C:os mekaniska verkstad i Tammerfors grun-
dades i början af 1820-talet som remontverkstad till firmans
stora bomullsmanufakturverk, i hvilken egenskap verkstaden
också fortfarande bedrifves.
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Tammerfors linne- och järnmanufakturvaru-mekaniska verk-
stad. Då masugnen privilegierades år 1842, uppstod i förening
med denna ett gjuteri och en mindre mekanisk verkstad. Ur-
sprungligen afsedd endast till remontverkstad för linnemanu-
fakturverket, erhöll den år 1857 särskildt privilegium och har
under senaste år mycket utvidgats.

År 1842 privilegierades A. Crichton &> C:os aktiebolags
mekaniska verkstad och gjuteri samt ångbåtsvarf i Åbo för me-
kanikus A. T. Eriksson, hvilket verk till en början drefs under
firma: Eriksson & Covie. År 1857 öfverflyttades privilegierna
på firman D. Covie & C:o och slutligen år 1862 till dess nu-
varande firma. Verkstaden är en af största i landet.

Då Forssa bomullsspinneri i Tammela anlades år 1848 af
kommerserådet A. W. Wahren, inrättades äfven en mekanisk
verkstad och ett gjuteri, afsedda hufvudsakligast för spinneriets
eget behof. Verkstaden tillverkar dock jemväl artiklar till afsalu.

Af alla de inom och invid Helsingfors befintliga mekaniska
verkstäder är J. D. Stenbergs & Söners mekaniska verkstad och
gjuteri den äldsta. Den anlades nämligen år 1851 af kapten-
löjtnanten O. Ramstedt och ingeniören N. Smith.

Dessa tvenne herrar inrättade två år senare (1853) den
Osbergska mekaniska verkstaden å villan Necken, hvilken privi-
legierades år 1860 för kopparslagaren O. Osberg och ingeniö-
ren A. Både. Verkstaden förenades år 1892 med en annan i
staden anlagd verkstad, hvars maskiner hitflyttades, och be-
drifves nu under namn af Maskin- och brobyggnads-aktiebolagets
verkstad.

År 1858 erhöllo brukspatron K. J. Lönegren och hand-
landen A. Björnberg privilegium å Björneborgs mekaniska verk-
stad och gjuteri å Storsands holme invid staden. Verkstaden
är stor och drifves fortfarande.

Då gasverket i Helsingfors år 1860 privilegierades för kom-
merserådet J. F. Hackman m. fl., anlades året därpå den vid
verket befintliga mekaniska verkstaden.

Landthushållaren C. Alfthan erhöll år 1861 privilegium å
en mekanisk verkstad, gjuteri och ångbåtsvarf, att anläggas i
Horttana by af Viborgs socken. Privilegiet öfverläts år 1864
åt statsrådet F. Thesleff, som flyttade Viborgs mekaniska verk-
stad, såsom inrättningen nu kallades, till Viborg. År 1886 upp-
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hörde det bolag, som egde inrättningen, att drifva densamma,
men kort härpå öfvertogs verkstaden till ena hälften af Paul
Wahl & C:os elektriska verkstad, till den andra afE. F. Galléns
mekaniska verkstad, i hvilka båda firmors ego verkstaden såsom
tudelad numera öfvergått.

G. E. Berggrens mekaniska verkstad och gjuteri i Helsing-
fors privilegierades år 1862 för engelsmannen E. Hill jämte bo-
lagsmän för en finsmidesfabrik. Arbetet upphörde efter några
år, men vidtog åter år 1876 och kan från år 1880 datera sin
egentliga verksamhet.

Helsingfors skeppsdockas gjuteri och mekaniska verkstad
privilegierades år 1865 för v. häradshöfdingen A. Törngren och
kommo i gång år 1868.

Är 1870 anlades i Helsingfors Juho Nissinens metallvaru-
och åkdonsfabrik, som upphört, men har egaren numera å nyo
öppnat en fabrik i annan del af staden.

Helsingfors Skeppsvarfs mekaniska verkstad inrättades år
1873 af Helsingfors skeppsvarfs aktiebolag.

Samma år grundades af kapten K. Korsman Åbo nya me-
kaniska verkstad, gjuteri och skeppsvarf, tillhöriga ett aktiebolag.

Puhois mekaniska verkstad, gjuteri och ångbåtsvarf i Kides
anlades åren 1874 och 1875 af kommerserådet A. J. Mustonen.
År 1893 raserades verket och maskinerna flyttades till verksta-
den vid Nystads slip.

Uleåborgs mekaniska verkstad och gjuteri samt ångbåtsvarf,
tillhörigt ett bolag, grundades år 1874 af engelsmannen J. Berry.

Kristinestads gjuteri och mekaniska verkstad inrättades år
1875 af herrar Björkqvist och B. Dahlgren samt nedlades efter
elfva års verksamhet år 1886.

V. Gutzeit Se C:os mekaniska verkstad, gjuteri och fartygs-
slip i Kotka inrättades år 1878 såsom reparaturverkstad för i
trakten befintliga sågar, deras ångbåtar m. m.

E. F. Galléns mekaniska verkstad och gjuteri i Viborg an-
lades omkr. år 1878 af verkmästaren K. F. Gallén och inflytta-
des senare, såsom nämndt, i ena hälften af Viborgs mekaniska
verkstads lokal.

Borgå mekaniska verkstad begynte år 1880 att drifvas i
förening med ett metallgjuteri af maskinisten O. Bollström och
f. d. verkmästaren C. A. Nyholm.
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År 1881 anlades Vasa mekaniska verkstad och gjuteri af
ingeniören J. E. Salin.

För mekanikus A. T. Eriksson utfärdades år 1885 privi-
legium å Abo järnmamifaktur-aktiebolags mekaniska verkstad och
gjuteri. Verket, som till en början anlades för tillverkning
af åkdon, har småningom utvidgats till en stor mekanisk
verkstad.

Villmanstrands mekaniska verkstad inrättades år 1885 al
ingeniören W. F. Grönlund.

Paul Wahl Se C:os elektriska verkstad i Viborg grundades
år 1887, då tillverkningen skedde å Varkaus, men flyttades föl-
jande år till Viborg, hvarest Viborgs mekaniska verkstads ena
hälft, som nedlagts par år tidigare, upphyrdes för ändamålet.

Karhula mekaniska verkstad och gjuteri i Kymmene anlades
år 1887 af kapten W. Ruth ursprungligen såsom remontverkstad
för under byggnad varande fabriker, men har efter hand ansen-
ligt utvidgats.

År 1888 uppfördes John Stenbergs mekaniska verkstad i
Helsingfors, hvilken redan år 1887 blifvit privilegierad för
ingeniör J. Stenberg.

Bröder Friis mekaniska verkstad i Kalajoki grundades al
dem år 1888.

Samma år anlades af ingeniörerna A. Kränk och F. Försten
Lehtoniemi mekaniska verkstad och gjuteri i Leppävirta.

Maskin- och brobyggnads-aktiebolagets mekaniska verkstad
i Helsingfors grundades år 1889 och sammanslogs med Osbergska
verkstaden år 1892 samt drifves i stor skala.

År 1890 anlades Sågbladsfabriken i Tammerfors afFinska
Sågbladsfabriks-aktiebolaget och

från samma år daterar Tikkakoski mekaniska, verkstad i
Jyväskylä socken sin verksamhet, grundad af ingeniören Martin
Stenij.

År 1891 inrättades fil. mag. L. Lindelöfs mekaniska verk-
stad i Hermanstad invid Helsingfors, men öfvergick redan
år 1894 till fabriksaktiebolaget Ilmarinen. Verksamheten afstan-
nade år 1897 i följd af konkurs.

G. Strömbergs elektrotekniska verkstad i Helsingfors grun-
dades år 1891 af ingeniör G. Strömberg och har ansenligt ut-
vidgats.
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Nystads mekaniska verkstad och slip anlades år 1893 af ett
aktiebolag, som år 1896 gjorde konkurs, och har verkstaden
sedermera stått. Maskinerna togos delvis från Puhois mekaniska
verkstad.

Bröder Friis mekaniska verkstad i Gamla Karleby grunda-
des af dem år 1895.

Där det icke uttryckligen anmärkts att driften upphört,
äro alla ofvanstående verkstäder fortfarande i gång.

Uti ofvanstående förteckning äro icke upptagna de vid
järnverken förekommande mekaniska verkstäderna och gjute-
rierna, emedan dessa redan förut blifvit omnämnda. Ehuru en
del af dem fortfarande bibehållit sitt ursprungliga syfte, näm-
ligen att tillgodose endast järnverkets behof, hafva dock under
tidens lopp flertalet ansenligt utvidgats och kunna numera i
produktion täfla med de mekaniska verkstäder, hvilka anlagts
uteslutande för maskinindustri. Sådana äro de vid Dahlsbruk,
Fiskars, Tammerfors, Värtsilä och Varkaus befintliga mekaniska
verkstäderna, hvilka, inrättade under förra hälften af detta år-
hundrade, äro de som först gifvit upphof åt den finska maskin-
fabrikationen.

111. Ädlare verk.

Kärkelä kopparhytta i Karislojo anlades år 1765 af intres-
senterna i Orijärvi grufvebolag, Finlayson, Kiik och Forsell,
för nedsmältning af malmer från nämnda grufva. Hyttan, som
varit i gång sedan denna tid, med undantag af åren 1812—1829,
upphörde med sin verksamhet år 1883.

Egaren af Koskis järnverk i Tenala, B. M. Björkman er-
höll år 1799 privilegium att å Koskis inrätta ett kopparverk för
att tillgodogöra malmen från Orijärvi. Kopparverket nedlades
år 1848, ehuru dess privilegier upphäfdes först år 1867.

Är 1818 erhöll bruksegaren B. M. Björkman tillstånd att
anlägga och drifva Fiskars kopparhammare i Pojo. Verket, som
innefattade en garhärd och en s. k. kratsugn, har ej varit i
gång sedan år 1884.
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Något år före 1817 hade köpmännen Nabokoff och Snjetkoff
verkställt kopparsmältning i en af dem anlagd kopparhytta vid
Herajoki i Eno på malmer från kopparanledningar i närheten.
Senare förföll inrättningen, men år 1841 erhöllo Snjetkoff, Don-
koffski m. fl. privilegium att drifva Herajoki kopparverk under
namn af Archangel-Herajoki Savod. Sedan mycket kostnader
nedlagts verkställdes år 1844 en liten smältning, hvarefter bruket
nedlades.

Är 1823 erhöll engelsmannen Lionel Lukin tillstånd att
anlägga Pitkäranta kopparverk i Impilaks. Privilegierna försuttos
och år 1832 utfärdades för kollegiirådet Wsevolod Omeljanoff
nytt privilegium, men han hade ännu ej år 1840 fått någon
varaktig drift i gång på sitt verk, som numera kallades »Mitro-
fani koppar- och tennverk». Under tiden hade nya kopparan-
ledningar i närheten inmutats af andra personer och för dessa
utfärdades år 1840 privilegium å »Alexandra koppar- och tenn-
verk», hvilket två år senare försåldes till handlanden H. Klée.
År 1847 föryttrades de bägge kopparverken till ett bolag i S:t
Petersburg under namn af »Compagnie för bearbetning af Pitkä-
ranta koppar- och tenngrufvor», för hvilket nytt privilegium ut-
färdades år 1848. År 1896 öfvergick bruket i Bergverksaktie-
bolaget Ladogas ego. men har helt nyligen erhållit ny egare i
Aktiebolaget Alexandroffska stålgjuterifabriken i S:t Petersburg.

År 1877 anlades vid Äminnefors i Pojo Äminne zinkverk
af bergsnotarien G. Westman för tillgodogörande af zink- och
kopparmalm från Orijärvi. Tillverkningen fortgick endast för-
söksvis under de två följande åren, så att år 1879 äfven råzink
erhölls, men afstannade året därpå.

IV. Järngrufvor.

Finlands äldsta järngrufva Ojamo i Lojo, som bearbetades
redan år 1542 af lagmannen i södra Finland Erik Fleming. har
flere gånger blifvit ödelämnad och åter upptagen. Både Svarta,
Antskogs och Billnäs masugnar grundades på malm härifrån.
Senast utfördes sprängningsarbete i densamma år 1850. Eme-
dan bergmästarearkivet förstördes vid Åbo brand, kan ej ens
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närmelsevis någon uppgift lämnas om malmfångsten ur denna
grufva.

Långvik järngrufva i Ingå bearbetades redan på 1650-talet
för Fagerviks masugns räkning af Carl Billsten och hade år
1663 lämnat ansenligt malm. Under åren 1843—46 och 1860
erhöllos omkr. 426 ton malm, hvarefter grufvan ödelämnades.

Malmbergs grufva i Kisko bröts år 1670 af Johan Thor-
wöst, som nedsmälte malmen i Fiskars masugn. Brytningen in-
ställdes i början af 1700-talet och grufvan fylldes genom en olycks-
händelse med vatten. Sedan den legat i ödesmål ända till år

1813 upptogs arbetet å nyo, men afstannade strax härpå och
fortsattes från år 1823 till år 1866. Den under sistnämnda tid
uppsprängda malmen uppgick till omkring 14,900 ton.

Sillböle grufva i Helsinge upptäcktes år 1774 af bergmästar
Linder och bröts till början af 1770-talet, då 8,120 ton malm
vunnits ur grufvan. Arbetet vidtog åter år 1785 och fortsattes
till år 1788 då 2,086 ton malm brutits. Grufvan låg nu i öde
till år 1823 och bearbetades till år 1866, hvarunder omkring
26,700 ton malm uppsprängdes.

Stansviks grufva i Helsinge upptäcktes af kapten Frese,
som år 1766 bearbetade den, jämte brukspatron Hising och
major Taube. Från år 1796 till 97 drefs den af t. f. öfvermas-
mästaren C. O. Bremer, men låg sedan i ödesmål till år 1827,
då den var i gång blott några månader. År 1830 beg}^nte
arbetet åter för några år. År 1836 arbetades i grufvan å nyo
efter ett kortare ödesmål, men grufdriften afstannade snart åter,
hvarpå kronan åren 1838 och 1839 försöksvis skärpte på flere
ställen i grufvans närhet, hvarefter intet arbete försiggått.

Kulonsuomäki grufva i Pyhäjärvi (Nyl. 1.) upptäcktes år
1818 och har bearbetats uteslutande för Högfors masugns räk-
ning. Den har varit belagd med arbete åren 1819, 1825—86,
1888 och den uppsprängda malmen uppgår till omkr. 23,600 ton.

Karstu gamla järngrufva i Lojo undersöktes 1824 af E. J.
Vestling och belades med arbete åren 1840, 1845—4^> då den
sprängdes i sammanhang med Ojamo, 1851—52 och 1863—65.
Den erhållna malmen uppgår till omkr. 975 ton.

Jussarö järngrufva i Pojo upptäcktes år 1834 af malm-
letaren E. J. Vestling och bearbetades åren 1834—36, 1840—44,
1846—54 och 1856—61. Grufvan har hela tiden drifvits af
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staten. Den erhållna malmkvantiteten uppgår till omkr. 30,700
ton. Ett aktiebolag har helt nyligen åter begynt bearbeta Jussarö
malmfält, hvarvid nya skärpningar anlagts längre ut åt hafvet.

Juvakaisenmaa järnmalmsfält i Öfvertorneå inmutades år
1840 och bearbetades till och med år 1843, hvarunder omkr.
180 ton malm uppsprängdes.

Lupikko järngrufva i Impilaks begynte sprängas år 1866
för Lupikko masugns räkning. Grufdriften afstannade redan
år 1873 och hade grufvan lämnat en malmkvantitet af omkr.
2,720 ton.

Finlands yngsta järngrufva är det i Sordavala socken be-
lägna Välimäki, som inmutades år 1888 af f. d. bruksegaren
C. Husgafvel. Förutom nyssnämnda arbeten å Jussarö är Väli-
mäki den enda järnmalmsgrufva, som för närvarande drifves.
En stor del af malmen anrikas på elektrisk väg och levereras
till Putiloffska bolaget i S:t Petersburg. Den till och med år
1896 vunna malmen uppgår till omkr. 22,300 ton.

V. Grufvor för ädlare metaller.

Orijärvi koppargrufva i Kisko upptäcktes år 1757 afgrufve-
fogden A. Holmberg och J. Jakobson samt inmutades året därpå
af Finlayson, Kiik och Forsell eller intressenterna i Orijärvi
bruksbolag. Grufvan, som oafbrutet bearbetats från år 1758
till år 1870, hvilade åren 187 1—75, hvarefter sprängning fort-
gick till och med år 1882, då grufdriften tills vidare afstannade.
Under denna långa arbetstid har grufvan lämnat omkr. 206,200
ton malm.

Pitkäranta koppar- och tenngrufva i Impilaks var, innan
den inmutades år 1814 af Baranoff, Oschwinzoff och Amsimoff,
känd några år förut. Å nyo inmutad af Lionel Lukin år 1821
och af V. Omeljanoff år 1832, begynte den drifvas med större
kraft år 1847, hvarefter arbetet i flere skakt med korta afbrott
under åren 1866—68, 1874 och 1879 fortgått intill närvarande
tid. Från grufvan har upptagits till och med år 1895 koppar-
malm omkr. 301,700 ton och tennmalm omkr. 33,600 ton. För
närvarande erhålles äfven järnmalm, som anrikas på elektrisk väg.
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Guldvaskeriema i finska lappmarken. Sedan norske berg-
mästaren T. Dahll vid sina geologiska undersökningar år 1867
funnit guld uti de till Tana älfdal nedrinnande bifloderna i Norge
och härom i privat bref underrättat bergmästaren E. H. Furuhjelm,
utrustades af finska staten en guldletningsexpedition år 1868,
som leddes af dåvarande extra bergsingeniören J. C. Lihr.
Genom denna expedition utreddes, att Ivalojoki var den älf, som
syntes mest guldförande, hvarför kronan tills vidare förbehöll
sig ensam rätt att vaska guld i såväl denna som dess grannflod
Vaskojoki. Det oaktadt begåfvo sig f. d. sjömännen Ervast,
Lepistö och Björkman sommaren 1869 till Ivalojoki, återvändande
på hösten med en ganska riklig guldfångst, hvarigenom Lihrs
förmodan konstaterades. Sedan år 1870 har vaskningsarbete
bedrifvits vid Ivalojoki och dess bifloder och år 1871 äfven vid
Luttojoki. Mängden af det utvaskade guldet uppgick vid 1898
års slut till omkr. 429 kilogram.

Ett större kopparmalmsfält befinner sig i Kuusamo invid
Paanajärvi. Detta inmutades af baron F. Linder år 1874 och
år 1889 af öfverdirektören A. Thesleff, hvars arfvingar för när-
varande äro egare af inmutningsrätten. Fyndighetens aflägsenhet
har gjort, att någon större grufbrytning icke förekommit å fältet,
som belagts blott med nödigt arbete för inmutningsrättens bibe-
hållande.

Till belysande af metallindustrins utveckling under senaste
tjugo år anföras följande korta uppgifter:

År 1877 voro 6 guldvaskerier i gång och utvaskades
6,972 gr guld; år 1887 erhöllos från 22 vaskerier 6,780,5 gr
guld och år 1897 från sjutton vaskerier 4,593 gr guld. Produk-
tionen är således något i nedgående, och vaskeriernas antal
dessutom minskade. Ifrån den tid guldvaskningen begynte eller
år 1870 till och med år 1897 hade erhållits 424,664 gr guld med
178,850 dagsverken eller 2,37 gr pr dagsverk.

Under ifrågavarande tid är det hufvudsakligast vid Pitkä-
ranta som koppartillverkning egt rum, ty redan år 1883 upp-
hörde kopparsmältning vid Kärkelä och året därpå koppar-
garningen vid Fiskars. Ur den vid Pitkäranta brutna koppar-
malmen, som sedan år 1880 bearbetats på våta vägen, har till
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och med år 1897 erhållits 6,145 ton koppar. År 1880 begynte
äfven silfver att tillverkas vid bruket och uppgick produktionen
till och med år 1897 till 1,456 kg. Af tenn, som också erhållits
vid Pitkäranta, hade till och med år 1896 erhållits 444 ton.

För 18 bruk upphåfvades år 1877 sjömalm till ett belopp
af 27,147 ton, år 1887 för 12 järnbruk 50.530 ton och år 1897
för 9 bruk 68,057 ton sjömalm; en 2,5 gånger större mängd än

under år 1877, ehuru järnverkens antal var hälften mindre. År
1877 tillverkades vid 23 masugnar 22,419 ton tackjärn; år 1887
erhöllos vid 15 masugnar 19,882 ton och år 1897 vid 13 mas-
ugnar 32,811 ton tackjärn; en särdeles stegrad produktion, ehuru
ugnarnas antal ansenligt minskats.

Puddeljärn tillverkades år 1877 från 15 puddelverk omkr.
7,250 ton, år 1887 från 9 puddelverk 6,950 ton och år 1897 från
6 puddelverk 13,782 ton. Produktionen är i det närmaste fördubb-
lad, ehuru puddelverkens antal minskats med mer än hälften.

Är 1877 voro 20 stångjärnsverk i gång och tillverkade
3,852 ton stångjärn, år 1887 voro lika många i verksamhet och
gåfvo 3,492 ton samt år 1897 endast 13 med en tillverkning af
3,590 ton. Produktionen af i härd smidt stångjärn, äfvensom
själfva härdarnas antal minskas småningom.

Götjärnstillverkningen, som daterar sin uppkomst från år
1879 vid Dahlsbruk, uppgick från två götjärnsverk år 1887 till
2,344 ton, men år 1897 från fyra sådana till 9,443 ton.

Svart- och manufaktursmidet, som idkats vid de flesta
stångjärnsverk och vid manufakturverken, uppgick år 1877 ----

1,680 ton från 28 bruk, år 1887 till 1,913 ton från 21 järnverk,
och år 1897 från 25 järnverk till 5,727 ton.

Vid 1897 års slut uppgick antalet af arbetare vid grufdriften
till 229, vid smältverken till 5,771 och vid mekaniska verkstäderna
inclusive statsjärnvägarnas till 5.256 eller tillsammans något mer
än 11,250 personer.

Tillverkningsvärdet vid landets grufvor, bruk och verkstäder
utgjorde för år 1897:

Järnverken 10,220,053 Fmk
Mekaniska verkstäder och gjuterier 16,849,471 »

Statsjärnvägarnes mek. verkstäder. 2,420,055 »

Sjömalmer 384,702 »
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Bergmalmer (Välimäki) 136^334 Fmk
705,000 »Silfver och koppar (Pitkäranta) .

Guld (vaskerierna i Lappmarken) 14,697 »

Summa 30,730,312 Fmk.

Tydligare än genom anförande af en mängd siffror åskåd-
liggöras fluktuationerna i metallproduktionen genom grafiska
tabeller. Några sådana hafva därför blifvit uppgjorda, om-
fattande senaste tvenne decennier; dock bör observeras att vid
deras uppritande olika viktsenheter användts å tabellerna I—III.
Detta har skett för erhållande af större tydlighet.

Stenbrott.

Det är först på senaste tider som de finska bergarterna
begynt finna en större användning vid byggnadsföretag och
andra praktiska behof. Visserligen hafva flere granitbrott lämnat
under många tiotal år material till monumenter och praktbygg-
nader, och från trakterna omkring Sordavala har man från början
af detta århundrade utskeppat både kvarts och fältspat till de
ryska porslins- och fajans-fabrikerna. Men den finska sten-
industrin är likväl ännu föga utvecklad, oaktadt rikligt och godt
material mångenstädes torde förefinnas, och står ofantligt efter
t. ex. den i Sverige, hvarest berggrunden och således äfven
materialet är detsamma som hos oss.

Att den ryska hufvudstaden vid sina praktbygnader ganska
mycket betjänat sig af granit- och marmorarter från stenbrotten
i Finland under en lång följd af år, är nogsamt bekant. Sålunda
togs den kolossala Alexanderskolonnen framför Vinterpalatset
från granitbrotten vid Pyterlaks, därifrån kolonnerna i Isaks-
kyrkan äfven härstamma. Kajerna längs Neva och kanalerna
äro infattade af granit från Viborgs, Vederlaks och Vekkelaks
socknar och kolonnerna i Kasanska kyrkan hämtade från Mon-
repos vid Viborg. Fundamentet till Isakskyrkan består af
granit från Impilaks, och en i blått skiftande stenart är tagen
från trakten af Sordavala till marmorpalatset. Giganterna utan-
för Eremitaget och den stora fontänen i Amiralitetsträdgården
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äro af mörkgrå graniter från Tulolalandet i Sordavala socken.
Härifrån äro blocken till Eremitaget, Nikolaimonumentet och
Mkolaibron levererade äfvensom till Novgorodska monumentet.

Till Alexandersbron i S:t Petersburg torde materialet vara
hämtadt från Pyterlaks och Hangö. De huggna trappstegen
till Alexandersmonumentet i Moskva äro tagna från stenbrotten
i Toikko och Petäjäniemi i Kuru, baldakinen och piedestalen
från Hangö; det storartade monumentet består således helt
och hållet af finskt material, levereradt af bolaget »Granit».
De väldiga pelarne för den nya kyrkan i Valamo utgöras af en
hallonröd, utomordentligt vacker granit från Syskyänsalmi i
Impilaks. (Napoleon I:s sarkofag, som äfven uppgifves vara gjord
af ostfinsk granit, består i själfva verket af en röd sandsten från
Olonets). Vid stenbrotten i Pyterlaks och vid Sordavala sker
uttagning medels kilning och stenarna utjämnas samt grofhuggas,
hvarefter de fraktas till S:t Petersburg, hvarest de finhuggas
och poleras. Några stensliperier finnas nämligen icke å platsen,
såsom exempelvis vid Hangö, därifrån varan sändes fallfärdig af
bolaget Granit, som eger den största tillverkning och erfaren-
het inom facket samt utmärker sig för elegansen i levereradt
arbete.

Inom eget land kan omnämnas att pelarne i solennitetssalen
i Åbo äro hemtade från nejden af denna stad och att af nyaste
tiders minnesvårdar piedestalerna till Brahestoden är från Kakola
berget, att Paciistodens piedestal är ifrån Bergö stenbrott i
Kimito och stenarna till Runebergsstoden från Helsingfors
trakten. I Helsingfors äro stenfundamentet och piedestalen till
Alexanders monumentet å Senatstorget samt pelarne vid ingången
till Atheneum af granit från Hangö, hvarförutom åtskilliga privata
hus äro prydda med kolonner och pelare af samma bergart.
Den byggnad, vid hvars uppförande graniten hittills erhållit den
största användning är Föreningsbankens nya palats, hvars fasad
uteslutande består af granit från Hangö. Ofvannämnda för-
teckning, som nog ytterligare kunde kompletteras, visar dock
att graniten ännu ganska litet anlitats vid uppförande af bonings-
hus emot hvad fallet torde vara t. ex. i Skottland, hvilket för-
hållande hufvudsakligast beror på att materialet är svårt att

bearbeta och därför ställer sig dyrare än de hittills allmänt
begagnade teglen.
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Hvad färgen hos graniten i de särskilda brotten angår,
finnes den grå varieteten å Bergö i Kimito, å Kakola i Åbo,
Haidus invid Nystad, Varjakka och Toikko i Kuru, Värmälä
i närheten af Tammerfors, Käringkoski i Lappfjärd, i granit-
brottet vid S:t Andreas och i det i närheten befintliga Kavant-
saari, samt af mörkgrå ton hos gneisgraniten i Kalajoki. Af
sistnämnda färg äro graniterna från Tulola och den strimmiga
gneisgraniten från Putsaari i trakten af Sordavala. Den röda
eller rödbruna färgen finnes åter hos graniten i Hangö och å
Kakola, i rapakivi stenbrotten å Pyterlaks och hos graniten i
Syskyänsalmi i Impilaks.

Ibland alla de talrika kalkbrotten är Ruskeala s. k. marmor-
brott det mest bekanta, emedan därifrån redan något in på före-
gående sekel hämtats ganska stora kvantiteter till S:t Petersburg
för dekorering af dels kyrkor dels boningshus. Såsom upp-
täckare af den väldiga kalkstocken uppgifves pastor S. Alopasus
och skall brytningen hafva begynt år 1768. Kalkens eller mar-
morns färg är grå eller hvit och äfven grönaktig samt antager
vid slipning ganska stark glans, men berget är i ytan sprick-
fylldt, så att större block med svårighet erhållas. En annan
finkornig, särdeles vacker, hvit marmor förekommer å Förby i
Bjerno, men endast i mycket ringa utsträckning, emedan lagret
för det mesta består af grofkornig kalksten, som ej lämpar sig
för byggnadsändamål. Ä hvardera orten har kalkstenen därför
till stor del användts till kalkbränning, för hvilket ändamål också
alla öfriga kalkbrott i landet blifvit bearbetade. Ställen länge-
sedan kända för sin kalkbränning äro Pargas, Ovensår i Nagu,
Lojo kalkbrotten, Toppjoki i Sagu och Mårtensby i Sibbo.
Ett af de äldsta är Perheniemi i littis, hvilket uppgifves ha blifvit
arbetadt redan i Birger Jarls tid och lämnat kalk vid uppförandet
af Tavastehus slott. Ihalais kalkbrott söder om Villmanstrand
voro bekanta från slutet af förra århundradet och af samma
ålder torde kalkbrottet vid Hiltulanlaks söder om Kuopio vara.
Samtidigt med Ruskeala begynte Aresaari kalkbrott i Sordavala
socken bearbetas och har lämnat material till marmorpalatset
och Isakskyrkan i S:t Petersburg. Ifrån Linnunvaara kalkbrott
i Pälkjärvi och från Kentsinniemi kalkbrott i Leppälaks har på
senare tider utsprängts kalk för Värtsilä räkning; och för Pitkä-
ranta bruks behof har det i gruffältet belägna kalkbrottet varit
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belagdt med arbete. Alldeles nytt är kalkbränneriet å Kupar-
saari i S:t Andreas, hvars kalk till utseende och förekomst liknar
den vid Ihalais. Hiirola kalkbrott i S:t Michels socken är obe-
tydligt och kalken grå, stundom finkornig, men något oren.

Den vackra Höglands porfyren, som vid slipning antager
en utmärkt glans och innehåller små, kantiga fältspatskristaller
i en tät, mörkbrun grundmassa,. har flere gånger varit föremål
för inmutning och senast år 1877 af extra tjänstemannen vid
Finlands bank A. Basckman, då icke mindre än 120 utmål sattes
å porfyrberg, befintliga på norra delen af ön inom Suurikylä eller
Pohjoiskylä byar. Någon större sprängning och vidare bearbetning
af porfyren har dock, oaktadt den storartade inmutningen, icke
kommit till stånd.

Af de mörkfärgade dioriterna, diabaserna och hornblende-
gneiserna från stenbrotten vid Kaalamo i Ruskeala, Bålaby vid
Svarta, Långviks-bådan i Ekerö och från Impilaks förfärdigas
hufvudsakligast grafstenar. Äfven tälgstenen i östra Finland med
sina gröngråa färger och af hvilken allmogen plägar förfärdiga
grytor och pannor, har på senaste tider funnit någon användning
vid dekorering af nybyggnader. De rikligaste brotten torde
förekomma vid Nunnanlaks i Juuka och å Vuokatti i Sotkamo.

För dem, som önska taga närmare kännedom om de uppräk-
nade bergarternas förekomstsätt och lämplighet såsom byggnads-
material hänvisas till J. J. Sederholms uppsats med titel: Våra
tillgångar af till byggnadsmaterial användbara bergarter, Helsing-
fors 1898, och till: Om bruksrörelsen och bergshandteringen i
östra Finland, berättelse af C. P. Solitander, Helsingfors 1884,
ifrån hvilka ofvan anförda uppgifter till stor del äro hämtade.

Ett noggrant angifvande af de mängder af kvarts, fältspat,
brynstenar m. m., som brutits i landet under senaste årtionden,
kan tyvärr ej lämnas, emedan uppgifterna härom äro tämligen
ofullständiga. Hvad som inhämtats ur Bergsintendentens tjänste-
berättelser till och med år 1885 samt af Manufakturintendentens
från år 1886 må dock här anföras. I den förres berättelse för
år 1884 omnämnes, att brytning af fältspat torde börjat år 1815
i det s. k. gamla Finland. Uti Jaakimvaara, Sordavala och
Impilaks socknar voro 40 fältspatsbrott inmutade, af hvilka blott
10 bearbetades och utgjorde årliga exporten då omkr. 20,000
pud. Ifrån år 1870—1885 utskeppades från Finland fältspat,
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kvarts, brynstenar, granit- och marmorblock till ett värde af
omkr. 1,314,000 mk, däraf från Sordavala trakten för 1,296,500
mk och från Förby i Bjerno för 17,500 mk. För de följande
åren 1886—1895 kunna ur industristatistiken ej erhållas uppgifter
särskildt för stenbrotten, emedan produktionsvärdet för dessas
tillverkning är sammanslaget med det från stenhuggerierna och
sliperierna. Inalles uppgick detta sammanlagda värde för sist-
nämnda tidsperiod till omkr. 4,987,000 eller närmare 500,000
mk per år.

Ännu vanskligare är det att ur bergsstatistiken före år 1885
söka erhålla några uppgifter om huru mycket som uppsprängts
från kalkbrotten för afsalu och hvilka kvantiteter användts för
brukens behof. Ifrån år 1886 anger industristatistiken värdet
af den totala produktionen från kalkbrännerierna i staden och
på landet, och med ledning af däri förekommande siffror har
medföljande grafiska tabell V blifvit uppgjord, hvilken äfven
angifver produtionsvärdet från stenbrotten, huggerierna och
sliperierna.

Emedan några förändringar vid de järnverk, som finnas
upptagna å kartan n:o 23 öfver Finlands metallindustri och sten-
brott, inträffat efter det nämnda karta blifvit tryckt, meddelas
följande rättelser till densamma:

Tecknen för Fredriksfors i Ulfsby böra vara svarta.
Tecknen för Kiminki i Karttula böra vara svarta och ugnen

en blästerugn.
Tecknet för Korteis i Kaavi bör vara en blästerugn.
Tecknet för Läskelä i Sordavala socken bör vara rödt.
Tecknet för Oravi valsverk i Rantasalmi bör vara svart.
Tecknen för Sumpula i Rautu böra vara svarta.

K. A. Moberg.
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Stenbrott, huggener, sliperier och kalkbrånnerier. Tat>. V.
Produktions värde.





ATLAS ÖFVER FINLAND. KARTBLADET N:o 24.

Industrin,
Bristen på andra råmaterial än trä och en kännbar kapital-

fattigdom hafva varit de förnämsta orsakerna till att industrin
i Finland utvecklat sig långsammare och senare än i andra
länder med samma kulturståndpunkt. Liksom annanstädes har
den äldsta formen för industriel verksamhet äfven i vårt land
varit hemslöjd, vanligen idkad i samband med landets moder-
näring jordbruket. I den mån behofven ökades, blef äfven en
större arbetsskicklighet nödig och sålunda uppstodo i städerna
småningom under medeltiden särskilda handtverksyrken, hvilka
behörigen skyddades af dåtida skråförordningar. När handt-
verksindustrin sedermera icke kunde fylla behofvet af någon
vara, har man öfvergått till fabrikstillverkning, därvid hufvudsak-
ligen tillgodogörande sig utländsk erfarenhet och från utlandet
importerade arbetsmaskiner. Tillverkning för export omfattade
tidigare endast rena skogsalster, trävaror och tjära, men spelar
numera äfven inom pappersindustrin och mejerirörelsen en
mycket betydande rol. Sålunda har äfven hos oss en fabriks-
industri efter hand uppstått. Ofta är dock gränsen mellan handt-
verk och fabrik icke möjlig att bestämma. I allmänhet innebär
begreppet handtverk att produktionen sker genom handarbete,
i liten skala, och hufvudsakligen på beställning, fabrik åter att
tillverkningen sker med mekanisk drifkraft, i stor skala och på
förlag. Emellertid finnas betydande fabriker, där ingen maskin-
kraft erfordras, liksom man numera äfven inom handtverks-
industrin ofta använder små motorer. Till fabriksindustrin böra
obetingadt hänföras glasindustri, textilindustri, pappersindustri,
sågrörelse, bränneri- och bryggerirörelse; till handtverksindustrin
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åter skrädderier, skomakerier, buntmakerier m. fl. Dels som
handtverk, dels som fabriker drifvas färgerier, garfverier, sadel-
makerier, bokbinderier, snickerier, svarfverier m. fl.

Tidigast utvecklade sig hos oss järntillverkningen till en
industrigren, såsom framgår af texten till kartbladet n:o 23.
Kvarn- och sågrörelsen hafva visserligen lika gamla anor som
järntillverkningen, men brädsågning idkades ända till medlet af
vårt århundrade såsom en binäring till jordbruket, och den förra
står i den dag som är, med undantag af några få större kvarnverk,
ännu på samma ståndpunkt. Glasindustrin uppstod hufvudsak-
ligen i slutet af förra århundradet och från denna tid härstam-
ma ock de första handpappersbruk och textilverk. Alla dessa
inrättningar voro dock af ganska anspråkslös art och större delen
af dem skulle i våra dagar knappast tillerkännas namn af fabrik.

Med undantag af våra äldre järnverk samt några vatten-
sågar, glasbruk och pappersbruk härstammar vår fabriks-
industri från senare delen af detta århundrade. Efter orienta-
liska krigets slut vidtogos nämligen särskilda åtgärder till be-
fordrande af uppkomsten af en fabriksindustri i landet, och tack
vare det uppsving, som under den minnesrika tiden af 1860-talet
började och sedermera med kortare afbrott fortgått intill våra
dagar, ha de frön som då såddes, icke blott växt upp till blom-
strande inrättningar, utan mångfaldt flere dylika uppkommit, ja
hela industrigrenar uppstått. Tyvärr finnes ej en tillförlitlig
industristatistik utarbetad för mer än ett tiotal år, men äfven
denna korta tid visar ett ovanligt vackert resultat, något hämmad
endast af 1892 års nödår, såsom framgår af följande tabell,
hvilken äfven omfattar järnindustrin.

År. Antal arbetsställen. Antal arbetare.
Produktionens

bruttovärde i Fmk.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

4,625
5,615
5,872
6,004
6,198
6,483
6,666
6,646
6,963
7,188
7,261
7,361

34,872
43,083
45,675
52,730
57,908
60,377
58,000
55,976
58,231
65,254
73,010
80,008

109,648,280
113,521,661
121,319,149
148,488,345
160,419,175
170,282,183
164,813,178
159,004,801
169,731,078
189,147,873
218,981,227
251,683,375
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Öfvergående till behandlingen af de skilda industrigrenarna
hvar för sig, skola vi begynna där den föregående uppsatsen
slutade, nämligen med stenindustrin, omfattande tillverkning af
tegel, kakel, porslin och glas.

Stenindustri.

Tegelbränning var i äldre tider, liksom ännu i dag mån-
genstädes, en binäring till jordbruket. I den mån uppförandet af
stenhus i städerna blef allmänt ha större tegelbruk för tillverkning
till afsalu anlagts, vanligen i närheten af betydligare städer.
Vid något öfver ioo dylika tegelbruk tillverkades 1897 55 milj.
tegel. I allmänhet bör dock anmärkas att tegeltillverkningen
står i det närmaste beroende af byggnadsverksamheten och där- g
för är underkastad större variationer än andra industrier. De
största tegelbruken äro Stensvik (Esbo, 1862), -■) Jokela, (Nurmi-
järvi, 1874), Kervo (Tusby, 1889), Kärsämäki (Åbo, 1876), Leppä-
koski (Janakkala, 1863 och 1872) och Kotka, 1885. Tegelbruken
äro icke utmärkta på kartan.

Kakel-, fajans- och porslinsfabrikerfinnas ganskafå, nämligen
ett tiotal af det förstnämnda slaget (Andstens, 1842, Gräsvikens,
1870 och Arabia i Helsingfors, en i Åbo 1872, en i Tammer-
fors 1897, en i Viborg 1874 och en nära Viborg, Rakkolanjoki,
1877), och endast en enda af det sistnämnda slaget, Arabia por-
slinsfabrik invid Helsingfors, grundad 1874 och af betydliga
dimensioner.

Savio cementfabrik i Tusby (1876) har varit i overksamhet
sedan 1886 i följd af utländsk konkurrens, men cementgjuterier
finnas i Helsingfors 3, och i Tammerfors 1.

Glasbruk funnos redan under förra århundradet och af
dessa äro tvenne ännu i verksamhet. Af de 16, som nu äro i
gång, tillverkas å 9 fönsterglas, nämligen å Notsjö (Urjala, 1795),
Rokkala (Johannes, 1790-talet), Grönvik (Mustasaari, 1812),
Kangassaari (Kerimäki, 1858), Kalliokoski (Miehikkälä, 1861),
Kotka (1872), Skinnarvik (Kimito, 1875), Utra (Kontiolaks,
1881), Ristiniemi (Vekkelaks, 1896). Hushållsglas tillverkas å
trenne, nämligen redan nämnda Notsjö, littala (Kalvola, 1881)

x) För mera betydande inrättningar angifves stad eller socken, där
inrättningen är belägen och årtalet då den grundades.
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och Karhula (Kymmene, 1889). Endast buteljglas göres å 5,
nämligen å Johanneslund (Kiikala, 1821), Savero (Sippula, 1858),
Arima (Pusula, 1864), Pitkäranta (Impilaks, 1887) och Viiala
(Akkas, 1890). Vid Notsjö, littala och Karhula finnas glasslipe-
rier och vid Rokkala tillverkas redan sedan äldre tider spegel-
glas (gjutet glas).

Tillverkningsvärdet för alla dessa bruk uppgick 1897 till
4 milj. mk och arbetarenas antal till omkring 1,800. Exporten
af glasvaror till Ryssland är betydlig.

Kemisk industri.

Den kemiska industrin har tillsvidare spelat en ganska
■obetydlig rol hos oss, om man frånser de i äldre tider som hem-
industri bedrifna salpetersjuderierna, pottaskebrännerierna och
tjärbrännerierna, af hvilka endast de sistnämnda ännu allmänt
bedrifvas i landet. Denna grupp representeras af färgfabriker,
färgerier, oljeslagerier, ljus- och tvålfabriker, torrdestillations-
verk och asfaltfabriker, gasverk, tändsticksfabriker, krut- och
dynamitfabriker samt elektrokemiska fabriker.

Färgfabriker finnas: en i Helsingfors, en rödmyllefabrik å
Pitkäranta och 5 kimröksfabriker, af hvilka de mera betydande
äro Koskis (Bjerno, 1869), Koivuniemi (Vekkelaks, 1884) och
Tirva (Valkeala, 1890). Färgerier åter finnas redan sedan äldre
tider mångenstädes på landsbygden, delvis i förening med klä-
desvalkar och stampverk, men de äro af ganska anspråkslös
beskaffenhet, så att de närmast kunna hänföras till handtverks-
industrin. Däremot äro vid de större textilverken inrättade
fabriksmässigt bedrifna färgerier, flere af ganska betydande
dimensioner.

Af oljeslagerier, hvilka i äldre tider funnos till ett flertal,
drifvas numera endast tvenne, och äfven de i liten skala (Vieru
i Padasjoki, 1848, och Sahakoski i Hvittisbofjärd, 1852).

Ljus och tvål bereddes i »den gamla goda tiden» i hemmen,
och ännu kokar mången husmoder tvål af fettrester från hus-
hållet. Flere mindre tvålfabriker inrättades dock i medlet af vårt
århundrade och en ljusfabrik af betydande dimensioner bedrefs
å Havis i närheten af Viborg, men upphörde under 1870-
--talet; nu tillverkas därstädes endast tvål. Sex andra tvålfabriker
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finnas, hvaraf den i Vasa (1886) jämte Havis äro de mest be-
tydande, därnäst en i Helsingfors (1894) och i Jakobstad (1895).
Ljus stöpes af importerad stearin i Vasa och Viborg.

I samband därmed må nämnas att benmjöl jämte lim be-
redes i 6 fabriker, af hvilka dock endast den i Helsingfors
(Munkholmen, 1887) är af betydenhet. Dessutom beredes ben-
mjöl i mindre skala vid några stampar å landsbygden.

Den urgamla primitiva tjärbränningen i dal har man sär-
skilda gånger sökt förbättra genom införande af rationellare
metoder med bränning i retortugnar, och af sådana äro äfven
för närvarande en mängd i gång i olika delar af landet. Uti
desamma användes vanligen stubbved, och tillvaratagas olika de-
stillationsprodukter, såsom terpentin, tjära, kol. Vid våra större
sågverksplatser (Kotka och Björneborg) äro nyligen stora fabri-
ker anlagda för tillgodogörande af affallet vid sågningen, genom
torrdestillation enligt en nyligen patenterad metod, men något
positivt resultat torde ännu icke häraf framgått. Vid flere stora
sågverk i landet, främst trävarubolaget Kemis, bearbetas däremot
affallet med afseende å vinnande af kol för järnbrukens behof.

Asfaltfabriker för asfaltering för byggnadsändamål och
asfaltfiltfabriker för tillverkning af takfilt finnas till ett tiotal, af
hvilka Helsingfors asfaltaktiebolags (1887) är den mest betydande.
Mindre dylika fabriker finnas trenne i Helsingfors (1872, 1878
och 1891), ett par i Viborg, en i Tammerfors 1877, en i Åbo
1881 m. fl.

Af beckbruk finnes numera endast ett af betydenhet, det i
Vasa (1869).

Till torrdestillationsverken höra äfven gasverken. Af lan-
dets städer upplysas Helsingfors, Åbo och Viborg sedan 1860-
-talet af gasljus, medan Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Kuopio,
Joensuu, Björneborg och Tavastehus hvilka på senare tider an-
skaffat bättre gatubelysning, hafva hållit sig till det moderna
elektriska ljuset. För mindre belysningsanläggningar torde ace-
tylengasverk snart blifva allmänna.

Tändsticksindustrin tog en god ansats då fabriken i Björne-
borg på 1850-talet grundades, men därmed afstannade den lof-
vande exporten, och nu tillverkas i de 12 fabriker, hvilka finnas
i Mäntsälä (1873 °- &11), Åbo (1875), Björneborg (1852), Alastaro
(1875), Tammerfors (1866), Viborg (1878), Rättijärvi (1859),
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Kuopio (1886), Nykarleby (1872) och Gamlakarleby (1874), en-
dast för eget lands behof. Vid alla dessa fabriker uppgår sam-
manlagda tillverkningsvärdet till 700,000 mk och arbetareantalet
till omkring 560.

Sprängämnen hafva tillverkats vid tvenne krutbruk, å
Östermyra och Turpa, hvilka numera upphört, hvaremot en
dynamitfabrik finnes i Bromarf nära Hangö (1893).

Användning af elektriska processer inom den kemiska in-
dustrin har gifvit ett nytt uppslag för denna industri i vårt på
disponibel vattenkraft rika land, och är nyligen anläggning af
en elektrokemisk fabrik för tillverkning af klorsyradt kali vid
Tainionkoski i Ruokolaks slutförd samt pågår som bäst anlägg-
ning af tvenne kalciumkarbidfabriker, den ena vid Hämeekoski
i Ruskeala och den andra vid Linnakoski i Ruokolaks.

Af de kemiska fabrikerna äro endast tändsticksfabrikerna på
kartan utmärkta.

Garfning och lädertillverkning bedrifvas dels handtverks-
mässigt uti omkring 700 öfver hela landet spridda garfverier,
dels fabriksmässigt vid ett tiotal läderfabriker. Bland dessa
senare är Bröder Åströms i Uleåborg den största icke blott i
vårt land utan i hela norden. Grundlagd år 1868 har den
småningom förstorats, och uppgår tillverkningsvärdet för den-
samma och en i samband därmed stående sadelmakerifabrik till
3,7 milj. mark. Fabriken sysselsätter 550 arbetare. Den största
läderfabrik därnäst är Sjöbloms i Raumo, 1870. Läderfabriken
i Orihvesi är numera förenad med en skodonsfabrik, för det
närvarande den enda i Finland. I Helsingfors finnes en nyligen
uppförd läderfabrik, där elektrisk garfningsmetod kommer till
användning.

Textilindustri.

Textilindustrin har gamla anor i landet som hemindustri,
men tillhör detta århundrade som fabriksindustri. Redan under
förra århundradet talas visserligen om klädesfabriker, men dessa
bestodo af ett något större antal handväfstolar. Kort efter det Tam-
merfors förlänats fristadsprivilegier erhöll brittiske undersåten
J. Finlayson 1820 »privilegier till inrättande af färgeri, kattuntryc-
keri, klädesfabrik samt manufakturverk för finare järn-, stål- och
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metallarbeten jämte andra nyttiga fabriksanstalter» och året därpå
anlades här det bomullsspinneri, som efter åtskilliga ombyggnader
och stora utvidgningar ännu i dag är Finlands största industriela
inrättning med ett årligt tillverkningsvärde af 9 milj. mark och
sysselsättande 2,500 arbetare. Ett annat bomullsmanufakturverk
grundades 1847 å Forssa af den framstående industriidkaren
A. W. Wahren, som därförinnan bedrifvit och moderniserat
Jokkis klädesfabrik. I slutet af 1850-talet grundade A. Levon ett
bomullsspinneri i Vasa. Ännu ett fjärde mindre bomullsmanu-
fakturverk finnes i Åbo (1843). Nyligen har ett femte inrättats
i Tammerfors och ett sjette uppföres som bäst i Björneborg. Vid
de 4 äldre bomullsmanufakturverken uppgick tillverkningsvärdet
1897 till 20 milj. mark och arbetareantalet steg öfver 5,000.

Tammerfors linnespinneri jämte väfveri, tillsvidare det enda
i landet, anlades i slutet af 1850-talet och öfvertogs snart af
Tammerfors linne- ochjärnmanufakturaktiebolag, som äfven drifver
mek. verkstad och träsliperier. Linnefabrikens tillverknings-
värde uppgår till 3 milj. mk och arbetarnes antal till 1,500.

Enbart linneväfverier hafva nyligen inrättats i Tammerfors
och i Åbo i samband med bomullsmanufakturverket..

Yllemanufakturverkens antal uppgår till 20, hvaraf en del
endast äro spinnerier. De äldsta och största klädesfabrikerna
äro Littois i Lundo (1823), och den i Tammerfors, anlagd 1856
med maskiner från Jokkis gamla klädesfabrik. Äfven Antskog är
ett gammalt verk, ehuru det på senare tider förstorats. Öfriga
klädesfabriker af betydefthet äro Åbo klädesfabrik (1876), Karls-
mark i Ulfsby (1863), Mouhijärvi (1896), Hyvinge i Hausjärvi (1895),
Tavastehus (1895), Koski (1857), Siikakoski i Libelits (1897), Vir-
dois (1885) och Oravais (1893). Yllespinnerier finnas därjämte i
Raumo, Tammerfors, Orimattila, Valkeala och Nykarleby sn. Vid
18 yllemanufakturverk uppgick tillverkningsvärdet år 1897 till
7 milj. mk och arbetarenes antal till 1,500. Till denna grupp
bör ock räknas 5 trikotvarufabriker med 300 arbetare och ett
tillverkningsvärde af 1 miljon mk. Af dessa äro aktiebolagets
Dahlberg (1882) och Klingendahls (1893) i Tammerfors de mest
betydande och tillverkas i desamma äfven klädningstyger. För
enahanda tillverkning ha nyligen (1898) invid Helsingfors anlagts
tvenne väfverier, det ena i samband med ett spinneri.
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Pappersindustri.

Under förra delen af detta århundrade funnos i landet dels
sedan gammalt, dels nyanlagda ett tiotal pappersbruk. Alla voro
till en början handpappersbruk och flertalet förblefvo så, tills de
småningom upphörde under 1860 och 70-talen. Endast tvenne
hafva fortbestått såsom pappersbruk till våra dagar. Dessa äro
Frenckell & Sons pappersbruk i Tammerfors (från början af seklet)
och Tervakoski i Janakkala (1818). Den första pappersmaskinen
anskaffades till det förstnämnda 1841, till det senare 1852.

I medlet af detta århundrade började man, då tillgång på
lump icke motsvarade den i ökning stadda pappersförbrukningen,
söka ersätta lumpen med annat fibermaterial. Bland dessa
visade sig slipad trämassa och kemiskt bearbetad trämassa (cellu-
losa) vara de lämpligaste, och genom sin rikedom på skog och
vattenkraft erbjöd vårt land naturliga betingelser för denna
gren af pappersindustrin. Ett mindre träsliperi (Kinterikoski)
anlades på försök redan 1860 och ett mera betydande 1865,
nämligen nuvarande Tammerfors takfiltfabrik, af bergsingeniö-
ren F. Idestam, som vid 1867 års världsutställning erhöll brons-
medalj för slipmassa. Nokia träsliperi och pappersbruk grun-
dades af densamme 1868. År 1869 anlades Mänttä träsliperi
i Keuru och 1872 ej mindre än 6 stora verk, nämligen Kymmene
och Kuusankoski (Valkeala), Valkiakoski (Sääksmäki), Ingerois
(Sippula), Tammerfors och Kyröfors (Tavastkyro). Af dessa äro
de tre förstnämnda, liksom Nokia, numera såväl träsliperi och
cellulosafabrik som pappersbruk. År 1874 grundades Kängas
pappersbruk. Från början af 1880-talet härstamma Verla träsliperi
(Jaala), Ummeljoki (Anjala), Kannuskoski (Valkeala) och Filppula
(Ruovesi). Vid slutet af 1880-talet anlades Enso (Jääski), Hovin-
maa (Viborgs s.) och Karhula träsliperi (Kymmene) samt Nur-
mis (Viborgs s.) och Jämsänkoski (Jämsä) cellulosafabriker.
Under åren 1893—94 anlades Vattola (Pyhäjärvi), Myllykoski
(Sippula) och Leppäkoski (Ruskeala) träsliperier samt Borgå
cellulosafabrik. Under senaste år hafva flere träsliperier anlagts:
Tainionkoski (äfven pappersbruk) i Ruokolaks, Niemiskoski och
Tuokslahti nära Sordavala, Kaltimo i Eno, Voikka i Valkeala,
Ryöttö och Vääräkoski i Ätsäri och Uurais i Virdois samt Äänne-
koski i Laukas. Kaukas cellulosafabrik invid Villmanstrand
härstammar äfven från samma tid.
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För närvarande finnas i landet 16 pappersbruk, 30 trä-
sliperier och 8 cellulosafabriker. Af dessa äro dock å 4 ställen
alla tre inrättningarna förenade, och vid 8 ställen 2 förenade,
hvarför antalet fabriksplatser egentligen blir 38. Dessutom finnas
(förutom vid träsliperier) tvenne pappfabriker. Vid pappers-
bruken i Tammerfors, å Tervakoski och Kängas göres uteslu-
tande eller hufvudsakligen papper af lump, bland annat äfven
officielt papper.

Som drifkraft för alla ofvannämnda verk användes hufvud-
sakligen vattenkraft ai omkring 25,000 hästkrafter, hvarför
flertalet af dessa inrättningar äro belägna vid landets större

forsar såsom af katalogen öfver forsar (kartbl. n:o 22) framgår.
År 1897, då 12 pappersbruk, 18 träsliperier och 7 cellulosa-
fabriker voro i verksamhet sysselsattes 4,500 arbetare och till-
verkades 50 milj. kg träpapp och massa (hvaraf 9 milj. kg för
eget pappersbruks behof), 10 milj. kg cellulosa (hvaraf 7 milj. för
eget behof) och 26,8 milj. kg papper, representerande ett värde
af något öfver 18 milj. mark. Största delen häraf exporteras,
främst till Ryssland, men äfven till andra länder.

Till gruppen kan ytterligare hänföras 4 tapetfabriker i
Helsingfors (1886), Tammerfors (1892), Viborg (1891) och Marie-
hamn, den sistnämnda obetydlig, 5 bokbinderifabriker och 2

påsfabriker. Asfaltfiltfabrikerna äro på annat ställe nämnda.

Såg- och snickerirörelse.

I forna tider intill 1860-talet utgjordes Finlands trävaru-

export, som i jämförelse med nutidens var obetydlig, dels af
handsågad vara, dels af produkter af de öfver hela landet spridda
vattensågarna, hvarifrån den till export afsedda varan med stor
omkostnad måste transporteras till exporthamnarna. Införandet
af ångkraften i sågindustrin i slutet af 1850-talet innebar ett
ofantligt framsteg, ty då man icke vidare nödvändigtvis behöfde
uppsöka en fors, kunde sågen förläggas till annat lämpligt ställe,
helst vid utloppet af en flötled, och den dyrbara landtransporten
af den färdiga varan ersättas af billig flötning af själfva råvaran.
Denna omständighet i förening med den i början af 1860-talet
vidtagna åtgärden att befria sågindustrin från inskränkningar
hvad beträffar tillverkningsbeloppet, hvartill ännu kommo gynn-



Atlas öfver Finland. Kartbladet n:o 24.10

samma trävarukonjunkturer i utlandet, medförde ett uppsving i
exporten, som förut icke bevittnats i detta land och som trots
en del skuggsidor var af den största betydelse för landets eko-
nomiska framåtskridande (jämf. texten till kartbladen 12, 13 och
25). Af kartbladet 25 framgår jämväl tydligt trävaruexportens
ökning och särskildt framgår det, hurusom ändpunkterna af våra
stora vattendrag äro centralorter för trävarurörelsen, Viborg
sedan tillkomsten af Saima kanal för Saima systemet, Björne-
borg vid Kumo älfs mynning, där 8 betydande ångsågar finnas
och dit trävaror dessutom hämtas från sågar i Tammerforstrakten,
samt Kotka vid Kymmene älfs mynning, där 9 stora ångsågar
arbeta.

Under år 1897 funnos i verksamhet 490 sågar, af hvilka
233 drefvos med vatten- och 257 med ångkraft. Emellertid äro
flertalet af dessa sågar, i synnerhet vattensågarna, ganska obetyd-
liga inrättningar, hvilka endast tidtals drifvas för husbehof och för
s. k. tullsågning. På kartan äro därför genom särskild beteckning
utmärkta större sågar, näml. genom tre flaggor de, vid hvilka
försågas utöfver 4,000 standard om året, och med tvenne flaggor
de, där det försågas mellan 2,000 och 4,000 standard. Af det
förra slaget finnas 30 stycken, af hvilka endast 4 drifvas med
vattenkraft. Af det senare slaget finnas 40, af hvilka äfvenledes
endast 4 drifvas med vattenkraft. Då vid omkring 50 sågar
försågningen uppgår till 1,000—2,000 standard, synes att an-
talet mera betydande sågar uppgår till omkring 120, af hvilka
18 använda vattenkraft. Endast dessa mera betydande sågar
skola i det följande uppräknas, med angifvande af socknen där
de äro belägna och privilegii- eller anläggningsåret.

Sågar med årstillverkning öfver 4,000 standard.

Borgå ångsåg, Borgå 1870.
Forsby vattensåg, Pernå 1871.

Gamla ångsågen, Björneborg 1862.
Seikku ångsåg » 1872.

Tavastehus ångsåg
Akkas »

Hollo »

Niemi »

Akkas
Lempäälä

Birkkala

1872.
1873.
1889.
1889.

Räfsö - » 1872.
Pihlava » Ulfsby 1875.
Kaunissaari » Euraåminne 1874.

Kotka ångsåg,
Norska »

Hietanen »

Kotka
»

»

1870.
1872.
1873.

Hamnholm » Sastmola 1874. Hovinsaari » » 1874.
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Sågar med årstillverkning af 2,000—4,000 standert.

Sågar med årstillverkning af 1,000—2,000 standert

Hälla ångsåg Kotka 1875. Haapakoski angsag, Jyvaskylä 1873,'73
Jumalniemi » » *875.
Sunila » » 1882.
Karhula nya ångsåg » 1891.

Varkaus vattensåg, Leppävirta 1830.

Korkeasaari ångsåg, Uleåborg 1872,
Patenniemi » Haukipudas 1873,
Laitakari » Kemi 186__.

Karsikko ångsåg, Joensuu 1876.
Utra vattensågar, Kontiolahti 1780.

Karihaara » » 1872,
Röyttä » Alatornio 1860.

Sörnäs ångsåg, Helsingfors 1880.
Lojo » Lojo 1889.
Ekö » Tenala 1897.
Tolkis » Borgå 1875.
Hattula » Borgå 1896.
Lovisa » Lovisa 1882.

Tjärholmens ångsåg F:hamn 1882.
Ristiniemi » Vekkalaks 1895.
Långvik » Pyttis 1896.
Pyterlahti - Vederlaks 1883.
Lauritsala » Lappvesi 1891.
Pölläkkälä » Mohla 1891.

Brändholm» Strömfors 1889. Suursaari » » lö>97.

Attu ångsågar, Pargas 1873.
Vartsala ångsåg Halikko 1882.
Vingo » S:t Mårtens 1876.
Loimijoki » Loimijoki 1877.
Storsands » Björneborg 1872.
Sahakoski vattensåg, Sastmola 1854.
Jakola ångsåg, » 1897.

Raivola » Kivinebb 1895.
Nurmisaari » Impilaks 1876.

Otava ångsåg, S:t Michel s:n 1891.
Lohikoski vattensåg, Sulkava 1829.
Palokki vattensåg, Heinävesi 1778.
Sorsakoski vattensåg, Leppävirta

1787 (nyligen nedbrunnen).
Penttilä ångsåg, Joensuu 1872.

Naistenlahti ångsåg, Tammerf. 1874.
Santalahti » » !875-
Särkänsaari » » 1889.
Vekkelaks » Orihvesi 1888.

Stockholms ångsåg, Jakobstad 1859.
Ahlholms » » 1896.
Bonnäs » Keuru 1896.

Lempois » Lempäälä 1888.
Lamala » Tammela 1889.
Lahtis » Hollola 1869.

Toppila ångsåg, Uleåborg 1878.
Maunu » Haukipudas 1882.

itrömfors vattens., Strömf
'astvik ångsåg, Esbo

fors, 17—.

1875-
Hakala ångsåg,
Levo »

Bjerno 1874
Pargas 1881,

.yrkstad » Lojo
Irkby » Lojo.
ikogby » Tenala.
långö » Hangö

1875*
1865.
1889.
1884.

Qvidja »

Haraldsby »

Kuuskoski »

Auvais »

Pargas 1873.
Saltvik. 1891,
Pöytis 1892

S:t Mårtens 1888.
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1891.

Hela tillverkningen vid landets sågar uppgick 1897 till
2,300,000 m3 eller c. 490,000 Petersburger standard, i värde
uppskattadt till 58 milj. mk. Antalet försågade stockar uppgick till
20,5 milj. Arbetareantalet vid sågarna uppgick till 15,800 personer.

Den längre drifna förädlingen af trävaror är däremot tills
vidare mycket svagt representerad i landet, annat än som handt-
verksnäring. Ångsnickeriernas antal uppgår endast till ett tiotal
med ett tillverkningsvärde af 2,5 milj. mk, men därjämte utföres
vid en mängd sågar äfven hyfling å maskin. De största ång-
snickerierna äro Sandvikens (1881) och Sörnäs (1889) i Helsing-
fors; ångsnickerier finnas dessutom i Åbo tvenne, af hvilka den
ena företrädesvis är möbelfabrik (Bomans 1871), den andra bygg-
nadssnickeri (1883), i Hangö (1883), i S:t Michel (1896), i Vasa
(1897), i Uleåborg (1895) samt Iris möbelfabrik i Borgå (1898).
Till denna grupp kunna äfven hänföras Viikari låd- och faner-
fabrik i Karkku, och några orgel- och harmoniumfabriker o. s. v.
Endast de tvenne förstnämnda arbeta något för export. Dock
vore det ur nationalekonomisk synpunkt det fördelaktigaste
för landet, om trävarorna skulle utföras i möjligast förädlad
form, hvarför snickeribranschen borde kunna i ej så ringa grad
upparbetas i landet.

Hinnerjoki ångsåg. Hinnerjoki 1890.
Björneborgs träförädlingsfabr. 1893.
Påmark ångsåg, Påmark 1889.
Risby » Sastmola 1889.
Jokkis vattensåg, Tammela 1852.
Joensuu ångsåg, Somero 1887.
Närhi » Loppis 1888.
Valkiakoski » Lämpäälä 1882.

Heinola ångsåg, Heinola 1879.
Koskensaari » Heinola s. 1888.
Saksala » S:t Michel 1888.
Miettula v. o. ångsåg Puumala 1768.
Savola ångsåg, Nyslott 1864.

Melalahti ångsåg, Kuopio s. 1893.
Karhunsaari » Tuusniemi 1875.

Pohja » Sääksmäki. 1889.
Majniemi » Padasjoki 1888.
Soukkalahti » Tammerf. 1889
Parkkukoski v. o. ångsåg, Kuru 1854.
Vehkakoski ångsåg, Ruovesi 1878.
Muurame vattensåg, Korpilahti 1851.

Kuokkala ångsåg, Jyväskylä 1874.
Kristinestads » Kristinestad 1872.
Vasklot » Vasa 1891.
Rauma » Himanka 1882.

Karhula gamla såg, Kymmene 1874.
Skogby vattensåg, Vekkelaks 1821.
Vekrotniemi ångsåg, Viborg 1886.

Kivioja ångsåg, Ylivieska 1897.
Ruukki vattensåg, Paavola 1846.

Paksujalka » Kirvus 1893.
Räisälä » Räisälä 1897.
Kyyrölä » Mohla 1890.
Raivola vattensåg, Kivinebb 1876.

Kallio ångsåg, Simo 1875.
Petäjäkangas ångsåg, Pudasj. 1878.
Taivalkoski vattensåg. Taivalk. 1834.
Kristineströms » Öfvertorneå 1760.
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Däremot finnas 5 trådrullefabriker, som helt och hållet
arbeta för export. Den äldsta af dessa (1874) har nyligen från
Kaukas i Nurmijärvi flyttats till Nyby, hvarjämte en stor fabrik
med samma namn redan 1891 anlades invid Villmanstrand. Aktie-
bolaget Tornators trådrullefabrik invid Lahtis grundades 1887
och en mindre dylik invid Tainionkoski 1898. Slutligen finnes
Syvänniemi fabrik i Karttula sedan 1891. Tillverkningsvärdet
år 1897 vid de 4 då förefintliga fabrikerna uppgick till 1,6 milj.
mk och arbetareantalet till 700.

Till denna grupp höra ytterligare 4 tunnbinderifabriker, en
splintfabrik, några träullfabriker och en korkfabrik i Åbo (1871).

Byggnadsverksamhet, såsom industri betraktad, bedrifves
förnämligast i städerna med mycket växlande intensitet under
olika år, beroende af landets ekonomiska läge.

Närings- och njutningsmedelsindustrin är delvis ganska
väl representerad i landet.

Af s. k. handelsmjölkvarnar finnes ett tiotal, men af dessa
äro endast 3 mera betydande, nämligen de i Vasa (1875), Brahe-
stad (1873) och Viborg (1897). I följd af svår konkurrens med
utländskt mjöl, som inhämtas till landet tullfritt, befinner sig
denna industri i ganska ogynnsamt läge och lefver för närva-
rande till stor del på förmalning af ris. Vid omkr. 1,600 tullmjöl-
kvarnar (c. 100 drifvas med ånga, resten med vatten) förmalas 4
milj. hl spannmål. Husbehofskvarnarnas antal är ännu större.

Vid tvenne sockerraffinerier i Helsingfors (1819) och Åbo
(1853) raffineras råsocker, förut rörsocker nu ryskt betsocker.
Nyligen ha dock i Helsingfors ytterligare anlagts tvenne mindre
sockerraffinerier och i Vasa ett större sådant. I Åbo anlägges
en fabrik (Alpha) för tillverkning af socker af hvitbeta, som
man med växlande resultat försökt odla i trakten. Tillverk-
ningsvärdet vid nämnda två fabriker steg 1897 till 10 miljoner
mk. Flere karamellfabriker hafva nyligen uppstått.

Cikoriefabriker finnas 7, en i Viborg sedan 1786, den största
i Jakobstad (1883).

Bagerier, slakterier, korfmakerier m. fl. bedrifvas till största
delen handtverksmässigt. I Helsingfors finnas 2 ångbagerier.

För mejerirörelsen redogöres i texten till kartbladet 25 b.
Däremot är bränneri- och bryggeriindustrin ganska mång-

taligt representerad i landet, i synnerhet den senare.
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Då husbehofsbränningen på landet år 1865 upphörde och
brännerirörelsen förändrades till en fabriksnäring, som skattlades,
begränsades den årliga tillverkningen enligt en beräkning af
21/- kanna pr person till 4,300,000 kannor (11,225,000 liter).
Detta belopp uppnåddes äfven 1886 då 70 brännerier voro i
verksamhet. Sedermera har man dock i nykterhetens intresse
sökt minska detta belopp genom höjning af skatten stegvis och
inskränkande lagbestämningar. Såväl härigenom som i följd af
nykterhetsrörelsen och folkbildningsarbetet har tillverkningen
betydligt nedgått och var 1895 endast 5 milj. liter vid 26
brännerier. Till följd af de »goda tiderna» har den sedermera
dock ökats till 8 milj. 1897. Af 30 brännerier 1897, voro 19
belägna i städerna, nämligen i Borgå (1853), Lovisa (1876), Åbo
(1880), Björneborg (2 st. 1866, 1867), Raumo (1874), Nystad 2

st. (1870), Nådendal (1874 o. 1883), Tammerfors 2 st. (1873),
Viborg (1862), S:t Michel (1870 o. 1875), Kuopio (1865 o. 1870),
Vasa (1869 o. 1881), Gamlakarleby (1873) och 9 på landsbygden,
nämligen Kiiala i Borgå socken (1882), Rajamäki i Nurmijärvi
(1888), Amalienborg i S:t Marie (1870), Lundo (1873), Kairis i
S:t Karins (1874), Lahtis (1883), Virala i Janakkala (1872), Hei-
nola (1872), Vörå (1878) och Maikkula i Uleå socken (1870),
Vid trenne af dessa brännerier tillverkas prässjäst, nämligen vid
Virala (1885), Rajamäki (1888) och Lahtis (1897).

Spritfabriker för råspritens rening och förädling inrättades
till ett antal af c. 60 i början af 1870-talet. År 1897 voro 35
i gång. Därjämte funnos 7 ättiksfabriker och 15 punsch- och vin-
fabriker, de flesta af mindre betydenhet.

Om brännvinsfloden aftagit, så har ölfloden i stället tilltagit.
Ölbryggerier började anläggas i medlet af seklet och på 1860-
-talet funnos omkring 50 stycken, på 1870-talet 70, och 1880-
-talet 90. Under 1886—91 fördubblades tillverkningen och upp-
gick sistnämnda år till 25 milj. liter. Under därpå följande
nödår nedgick tillverkningen visserligen till 19 miljoner, men
har sedermera åter ökats, så att den 1896 var 25,4 milj. liter,
men 1897 endast 22 miljoner liter. Äfven här ha beskattning,
sedan 1882 s. k. maltskatt, och inskränkande lagbestämningar
införts, men tills vidare utan det effektiva resultat som vid
brännvinstillverkningen. Af 89 bryggerier år 1898 voro 52
städerna och 37 på landsbygden fördelade på följande sätt
de skilda länen:
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I städerna. På landsbygden.

Helsingfors, Sinebrychoffs br. 1819.
» Nya Aktie » 1855.
» Robsams porter » 1880.

Borgå bryggeri 1858.
Lovisa » J859.
Ekenäs » 1858.

Helsinge, Sörnäs bryggeri 1864.
» Norra » 1894.
>' Tali »

Mäntsälä, » 1876.
Lojo, » 1878.
littis, Alhais » 1876.
Elimä, Kymmene » 1873.

Åbo, Kingelin & Co. bryggeri 1851.
» Nya Aktie » 1871.
» Aura » 1884.

Nystad, Aktie » 1875.
Raumo » 1863.
Björneborg, Bayerska » 1853.

» Bäckmans » 1862.

S:t Marie, Amalienborg brygg. 1855
Uskela, Salo » 1856
Loimijoki, Aittamäki » 1857.
Hvittis, Karppi » 1880.
Kumo, Pyhänkorva » 1876.
Tyrvis, Vammala » 1885.

» Grönvalls » 1862.
» Nya ölbryggeri 1873.
» Östlings (Asplund) br.

i873-
Mariehamn, Aktiebryggeri 1889.

Tavastehus, Schmaussers br. 1852.
» Aktieb. » 1858.
» Saxelins » 1875.

Tammerfors, Mustalahti » 1854.
» Onkiniemi » 1865.
» Santalahti » 1884.
» Näsijärvi » 1886.

Hollola, Lahtis bryggeri 1872.
Tammela, Viksberg » 1857.
Akkas, Toijala » 1875.
Sääksmäki, Valkiakoski » 1876.
Ruovesi, Visuvesi » 1874.

» Pyynikke » 1897.
» Tammela » 1898.

Viborg, Föreningsbryggeriet 1864.
» Bavaria » 1888.

Fredrikshamn, » 1857.
Kotka, » 1873.

Lappvesi, Lauritsala bryggeri 1855.
Koivisto » 1875.
Nykyrka, Suursuo » 1858.
Kivinebb, Terijoki » 1868.

Sordavala, » 1857-
Villmanstrand, » 1891.

St. Michel, Petroffs bryggeri 1864.
» Pulkkinens » 1890.

Heinola » 1858.

Joutsa bryggeri 1887.
Sääminge, Iloniemi » 1864.
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Ett bevis på nykterhetens vinningar är äfven läskdrycks-
tillverkningens stadiga ökning. År 1897 funnos 68 tillverknings-
ställen sysselsättande ett par hundra arbetare och med ett till-
verkningsvärde af 770,000 mk.

Till njutningsmedlen hör slutligen tobaken, som vid ett
trettiotal fabriker beredes för rökning m. m. Tobaksindustrin är
af gammalt datum och i det ekonomiska tidehvarfvets dagar
odlades t. o. m. tobaken i egna plantager. Numera användes
i tobaksfabrikerna endast utländsk tobak. De mest betydande
fabrikerna äro: Ph. U. Strengberg& C:o akt. bol. i Jakobstad, ur-
sprungligen grundad redan 1762 men först under senaste tid
drifven i stor skala med en tillverkning af inemot 3 milj. mark
och en arbetspersonal af 600 personer. — H. Borgström J:r
(1834) och Tollander & Klärich (1851) i Helsingfors. —P. C.
Rettig (1845) i Åbo. — F. Sergejeff (1878) i Viborg.

I städerna. På landsbygden.

Kuopio, Lahdentaka bryggeri 1852.
» Niirala » 1860.

Tohmajärvi, Värtsilä bryggeri 1872.
Pielisjärvi, Nurmes » 1874.

» Ranins » 1867.
Joensuu, Hasanniemi » 1883.
lisalmi » 1879.

Kristinestad, Turha bryggeri 1856.
» Norra Bayerska » 1861.

Mustasaari, Vasa ölbryggeri 1864.
» Lalli » 1864.

» Toivo > 1861. » Akt. bol.Bock » 1890.
Jyväskylä » 1860.
Jakobstad » !853-
Gamla Karleby » 1852.

Ylistaro » 1879.
Ilmola, Seppälä » 1858.
Seinäjoki, Juopii » 1890.
Alavo, Koskenniska » 1875.
Lappo, Rintala » 1881.

» Hissa » 1870.
Alahärmä, Voltti » 1894.
Nykarleby, Nygård » 1863.

Uleåborg, Mustasalmi bryggeri 1852.
» Koskenniska » 1865.
» Toppila » 1865.
» Nuottasaari » 1869.

Brahestad, Paavonperä » 1857.
Torneå » 1881.
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Tillverkningen vid 34 fabriker uppgick 1897 i värde till
9 milj. mk och arbetarnes antal steg till 2,700 personer, hvaraf
2,100 af kvinnligt kön.

Beklädnadsindustrin

har bedrifvits uteslutande såsom handtverk af skräddare, sko-
makare, buntmakare m. fl. Nyligen har dock en skofabrik
grundats vid Orihvesi. Äfvenledes finnas ett par större skjort-
fabriker, 2 kravattfabriker och 5 hatt- och mössfabriker.

Grafisk industri.

En direkt exponent för landets andliga kultur utgör den
s. k. grafiska industrin, representerad af boktryckerier och lito-
grafiska anstalter.

Det äldsta boktryckeriet inrättades i Åbo 1642, eller unge-
fär samtidigt som Finlands universitet grundades, och öfver-
togs 1761 af J. C. Frenckell, hvars efterkommande ännu under
samma firma drifva boktryckerirörelse, efter Åbo brand 1827,
i Helsingfors. I Viborg fanns äfven tryckeri redan i slutet af
1600-talet, i Vasa under 1700-talet. I Helsingfors inrättades
tryckeri (Simelii) 1818, i Uleåborg 1826, i Borgå 1829, i Kuopio
1843, i S:t Michel 1844, i Tavastehus 1846, i Sordavala 1847,
i Björneborg 1850, i Jakobstad 1854, i Ekenäs 1861, i Jyväskylä
1864, i Tammerfors 1866, i Joensuu 1874, i Nyslott 1876, i
Kristinestad 1878, i Lovisa och i Raumo 1881, i Kotka och i
Nykarleby 1882, i Fredrikshamn och i Gamlakarleby 1884, i
Villmanstrand och i Hangö 1888, i Kexholm och i Brahestad 1889,
i Nystad och i Heinola 1890, i Mariehamn 1891. För det när-
varande saknas tryckerier endast i landets minsta städer, d. v. s.
Nådendal, Kaskö, Brahestad, Kemi, Kajana och Torneå.

Tryckeriernas antal, som 1875 var 24 och 1886 39, uppgick
1897 till 70. Tillverkningsvärdet uppgick till 3,5 milj. och arbe-
tarenas antal till 1,600 personer.

De största tryckerierna äro
Helsingfors, Simelii arfvingars tryckeri, 1818.

» Finska litteratursällskapets tryckeri, 1849.
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Helsingfors, Tidnings och tryckeri aktiebolaget, 1882
» Weilin & Göös tryckeri, numera förenadt med bok-

binderi och litografisk anstalt, 1883.
» Hufvudstadsbladets tryckeri, 1888.
» F. Tilgmann, 1889.
» Centraltryckeriet, 1890.

Borgå, Werner Söderströms tryckeri, 1860.
Åbo, G. W. Wilén & C:o, 1817.

» Åbo tidnings tryckeri, 1882.
» Aura tryckeri, 1887.

Tammerfors, Tammerfors tryckeri, 1882.
Viborg, Viipurin sanomats tryckeri, 1888.
Kuopio, Nya tryckeriet, 1878.

» O. W. Backmans tryckeri, 1889.
Vasa, Ungrens tryckeri, 1854.
Uleåborg, Uleåborgs bladets tryckeri, 1890.

Det första stentryckeriet anlades i Helsingfors 1834 (Teng-
ström-Liewendahl). Utom detta finnas 4 andra, af hvilka F. Tilg-
manns (1869) och Weilin & Göös (1896) äro de största. I Åbo
finnas 4, af hvilka Åbo stentryckeri (1874) är det största.

Ett stilgjuteri finnes i Helsingfors (1862).

Angående arbetareförhållandena inom vår handtverks- och
undantagande järnindustrin, må följande tabel-fabriksindustri, i

lariska uppgifter meddelas:

Af tabellen framgår att de kvinnliga arbetarenas antal små-
ningom ökats och utgjort ungefär fjärdedelen af hela antalet
arbetare. Deras betydelse har varit störst inom textilindustrin,

Unga personer mellan Barn mellan
Kvii mor.

5 år.15 och 18 år. 12—

År Hela anta-
let arbetare.

Antal.
% af hela

antalet
arbetare.

Antal.
% af hela

antalet
arbetare.

Antal.
% af hela

antalet
arbetare.

11886—90
1891
1893
1895
1897

40,045
49,467
46,085
53,185
64,927

9,222
11,999
11,223
13,577
17,004

24,3
24,3
25,5
26,2

3,898
4,753
4,070
4,484
5,862

9,6
8,8
8,4
9,0

1,612
1,859

875
966

1,368

3,8
1,9
1,8
2,1
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där 65 % af arbetarena äro kvinnor, och tobaksindustrin. Inom
pappersindustrin är 35 °/o af arbetarena afkvinnligt kön. Antalet
unga arbetare har efter 1891 något aftagit, men sedermera åter till-
tagit både absolut och relativt till hela arbetarestocken. Synner-
ligen påfallande är minskningen af barn mellan 12—15 år efter
1891. Orsaken till detta förhållande är den, att uti nu gällande
arbetareskyddslag, som trädde i gällande kraft 1890, ingå strän-
gare bestämningar angående barns arbetstid och skolgång än
uti näringslagen, hvadan arbetsgifvarena till en början icke ansågo
det förenligt med sin fördel att använda barn. Sedan man vant
sig vid denna sakernas ordning, har man å nyo återgått till att

använda barn inom vissa industrigrenar, såsom glas- och textil-
industrin, om också ännu icke i samma grad som förut.

Som mått på den industriela verksamheten i landet kunde
uppgifter angående använd mekanisk drifkraft tjäna. De upp-
gifter angående ångkraftens användning som finnas, äro dock
ganska osäkra med afseende å den olika betydelse man gifver
åt uttrycket hästkraft. Relativt värde torde dock följande
siffror hafva:

Af tabellen framgår hurusom ångmaskinernas antal icke
blott absolut taget utan ock relativt till arbetarenas antal ökats,
äfvensom att deras storlek småningom tilltagit, allt tydande på
att vår industri varit stadd uti utveckling.

Hvad storleken af använd vattenkraft angår, så kan här-
vidlag endast en approximativ uppskattning göras. En enquéte,

Ångmaskiner. Medeltal Medeltalhkr
År. arbetare pä

Antal. Stj-rka i hkr.
på hvarje

ångmaskin.
hvarje hkr.

1886-90
1891
1893
1895
1897

447
582
591
649
760

9,232
14,315
15,276
17.082
21,070

24,6
25,8
26,3
27,7

3,4
3,0
3,1
3,i
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som verkställdes 1875 angående ång- och vattenkraftens an-
vändning inom den finska industrin, utvisade använd ångkraft
5,000 hkr. och vattenkraft 24,000 hkr. Af de sistnämnda an-
vändes omkring 45% vid kvarnindustrin och 15% vid pappers-
industrin, järnindustrin och sågindustrin, samt 7,5% vid textil-
industrin. En år 1890 utförd uppskattning utvisade att för indu-
striela behof användes vattenkraft 44,000 hkr., hvaraf 30% för till
pappersindustrin hörande inrättningar. Däremot hade den inom
järnindustrin och sågindustrin använda vattenkraften icke syn-
nerligen ökats. Äfven i andra afseenden visade sig en bety-
dande skillnad, nämligen beträffande de maskiner, hvilka upptogo
vattnets kraft. I stället för att mer eller mindre oekonomiska
vattenhjul tidigare användts, hade turbiner nu vunnit allmänt
insteg t. o. m. för tullmjölkvarnar. För närvarande torde den
för industriella ändamål använda vattenkraften kunna uppskattas
till minst 50,000 hkr., hvaraf hälften tillgodogöres för pappers-
industrin, främst vid träsliperierna.

Då, såsom af texten och förteckningen till kartbladet n:o
22 (forsar) framgår, oanvänd vattenkraft till miljoner hästkrafter
finnes i våra tusentals forsar, af hvilka åtminstone en del direkt
eller indirekt genom elektrisk kraftöfverföring borde kunna till-
godogöras, så framstår klart för enhvar, att vår industri bör i
väsentlig grad kunna förkofras, om landets utveckling i andra
afseenden och dess innebyggares håg för ekonomiska företag
icke på annat sätt hämmas eller lider afbräck.

K. E. Palmen.
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Export och skeppsfart.
N:o 25 a. Exporten af sågtillverkningar

åren 1865—1894.

Den förnämsta exportartikeln i Finlands varuutbyte med
utlandet har utgjorts och utgöres af skogsprodukter, särskildt
sågtillverkningar *) hvarom bladet n:o 25 a uti Atlas ger en
föreställning. Exporten af sågtillverkningar har gifvetvis varit
beroende af de utvecklingsstadier, hvilka själfva sågindustrin
genomgått.

Sågrörelsen i Finland bedrefs ursprungligen endast med
handkraft, hvilket ställvis ännu förekommer i landet, dock mesta-
dels endast för husbehof. Under sextonde seklet begynte vatten-
kraft användas i denna industri och från medlet af innevarande
århundrade härstamma de första ångsågarna i landet (jämf.
texten till kartbladet n:o 24). Kort efter det orientaliska krigets
slut gafs nämligen tillåtelse att använda ånga såsom drifkraft
vid sågar. Man började nu flöta själfva råvaran ned längs
floder och älfvar samt försåga stocken uti ångsågar, anlagda vid
kusten, hvarifrån transportkostnaderna till utlandet ställde sig
vida gynnsammare än från det inre af landet. Detta verkade,
såsom af diagrammet å bladet 25 c synes, en ytterligare steg-
ring i exporten, och sedan äfven järnvägsnätet blifvit utsträckt
öfver en stor del af landet ha järn- och vattenvägarna gått hand

*) Med sågtillverkningar afses i denna öfversikt endast sådana af
minst 6 fots intill 1886, eller af 2 meters längd, d. v. s. bräder, b att ens
och plankor, någon gång på senaste tider äfven sågade spärrar.
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i hand vid fortskaffandet af våra stockskogar i mer eller mindre
förädlad form till utskeppningshamnarna.

Af de knapphändiga uppgifter öfver Finlands trävaruexport,
som från förra hälften af detta århundrade föreligga, finner man
att hela trävaruexporten representerade:

år 1836 — 2,200,000 mark *) eller 26,0 % af totalexporten
» 1846 — 4>600,000 » » 50,6 °/o » »

» 1856 — 5,500,000 » » 37,4% » »

men 1866 — 15,900,000 » » 50,9% » »

Då i dessa summor sågtillverkningarna ingingo:
år 1836 med 1,700,000 mark*) eller 77,3% af trävaruexporten

» 1846 » 3,800,000 » » 82,6 °/o » »

» 1856 » 4,750,000 » » 86,4 % » »

» 1866 » 12,500,000 » » 78,6% » »

finner man å ena sidan, hvilken betydande roll desamma spelat
i Finlands export, och å andra sidan att detta slags export ut-
vecklats synnerligen raskt efter år 1856, utgörande år 1866 det
8-dubbla beloppet mot år 1836. Hvilken storartad betydelse
trävaruexporten för närvarande eger för vårt land kan man sluta
däraf, att denna beräknats för åren 1896, 1897 och 1898 repre-
sentera resp. 68,8, 79,4 och 91,1 milj; mark, hvaraf på plankor
battens och bräder komma resp. 57,5, 64,9 och 73,7 milj. mark.

Från medlet af 1860-talet äro de handelsstatistiska data
fullständigare. Om de ock till följd af flere systemförändringar
lämna i jämförbarhet och säkerhet åtskilligt öfrigt att önska,
kunna de dock godt tjäna till underlag vid en statistisk granskning
af den finska handelns utveckling under perioden 1865—1894.

Denna utveckling åskådliggöres genom ett diagram (kartbl.
n:o 25 a), som visar såväl exportens totalbelopp som dess för-
delning på de olika utskeppningshamnarna. Grunden för denna
grafiska framställning är följande.

Sågtillverkningarnas årliga exportbelopp betecknas genom
rektanglar af lika höjd, men med olika bas, som varierar efter

*) I den officiella statistiken ha dessa värden erhållits efter förvand-
ling af 4 mark för rubeln, äfven för åren 1856—65, då det gångbara myntet
var ett deprecieradt pappersmynt. Huruvida tullspecialerna för dessa år
upptogo värdet efter silfverrubel eller efter rubelns gångbara värde är
oafgjordt. I den senare händelsen vore det angifna värdet något för högt.
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totalbeloppen. Rektanglarnas höjdlinie är indelad i ioo lika
stora delar, efter hvilken skala äfven baslinierna uppmätts och
indelats. Genom delningspunkterna äro linier dragna parallelt
med bas- och höjdlinierna, hvarigenom rektanglarna indelats i
små kvadratformiga rutor. Hvarje dylik ruta representerar
1,000 m3 exporterad sågvara.

Vidare äro på hvarje rektangels höjdlinie de skilda export-
hamnarnas procentandelar afskilda i den ordning desamma ligga
vid Finlands kuster. Dragas genom dessa skärningspunkter
horisontala linier, fås för hvar hamn ett fält, hvars kvadratur
anger ortens absoluta sågvaruexport. För att på diagrammet
lättare kunna följa de skilda hamnarnas andel i denna export,
ha fälten försetts med olika färger. — För åren 1865—1889 ha
tagits femårsmedeltal.

En närmare granskning af föreliggande diagram under-
lättar bedömandet af exporten sedd från tre olika synpunkter.

1) Sågvaruexportens absoluta belopp och dess växlingar.

Vid en blick på diagrammet finner man, att rektanglarnas
baser, frånsedt ett par oregelbundenheter, blifva ständigt bre-
dare, hvilket är liktydigt med att exporten varit stadd i ständig
tillväxt. Hade man tagit periodens alla enskilda år i betrak-
tande, skulle man fått vida flere ojämnheter i serien. Men då
ofta tillfälliga händelser och konjunkturer inverka på de en-
skilda årens siffror, utjämnas dessa och störingarna bortelimi-
neras genom att taga medeltal för längre perioder.

Trettioårsperiodens första kvinkvennium 1865—69 känne-
tecknades dels af dåliga ekonomiska tider för landet, dels at
dåliga handelskonjunkturer på den utländska marknaden. Först
inträffade de svåra missväxtåren 1867—68 och sedan kom det
fransk-tyska kriget åren 1870—71. Efter denna tid blef det
hastigt uppsving i landets handel. Järnvägen till S:t Petersburg
blef färdig 1873. Samtidigt inträdde sågrörelsen i Finland,
såsom kändt, i ett nytt skede, i det att utländingar, lockade af
goda priser på den utländska trävarumarknaden, begynte upp-
köpa och för export afverka våra skogar (jämför texten till
kartbladen 12 och 13). Talrika ångsågar anlades vid de stora
vattendragen, längs hvilka stocken i stora flottor nedflötades.
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De antydda förhållandena utöfvade ett starkt inflytande på
sågvaruexporten. Under perioden 1875—79 ökades denna export
med mer än hälften af föregående 5-års period. Till följd af
att i regeln en tid af par tre år förgår mellan afverkning och
export, sammanföllo de för skogshandel och -afverkning syn-
nerligen gynnsamma åren i medlet af 1870-talet ej med de år,
då exporten var synnerligen hög, ty denna nådde sin största
höjd först år 1877, då den utgjorde nära tredubbla beloppet af
1870 års export.

En fullständigare bild af exportens växlingar får man, om
man granskar uppgifterna för de enskilda åren (se bilagan 2

och diagrammet på bladet n:o 25 b). Särskildt i ögonen fallande
är det höga uppsving exporten tog år 1880. Sagda år steg
den till c. 1,328,000 m3, hvilket belopp åter uppnåddes först år
1891. Den lifliga exporten 1880 hade sin närmaste orsak där-
uti, att trävarupriserna, hvilka efter år 1877, då rysk-turkiska
kriget begynte, varit mycket nedtryckta, åter betydligt stegrats.
I öfrigt visa de enskilda årens exportsiffror följande maxima:
åren 1877, 1880, 1882, 1884—85, 1889, 1891 och 1894, samt
minima: 1879, 1881, 1883, 1887, 1890 och 1892. Således en
ovanligt regelbunden periodicitet af 2 till 3 år. I denna fluk-
tuering verka hufvudsakligast marknadsprisens och frakternas
stigande och fallande, hvilka åter bero af en mängd faktorer,
hvilka ej här kunna uppräknas.

2) Utskeppningshamnarnas olika betydenhet i förhållande
till sågvaruexporten.

Ända till 1870-talet hade skogsafverkningen i och för
export koncentrerat sig kring Saima och Näsijärvi samt där-
med i samband stående vattendrag, hvarför exporten härför-
innan till väsentligaste delar gått öfver Viborg och Björneborg.
Till Viborg leddes trävarorna genom Saima kanal, till Björne-
borg längs Kumo älf. Först under förra hälften af 1870-talet
begynte stockflötningen längs Päijänne vattendrag och utmed
Kymmene älf. Den vid en af nämnda älfs utloppsarmar belägna
Kotka hamnplats erhöll år 1877 egen tullkammare och begynte
från denna tid få en allt större och större betydelse för landets
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export. Redan år 1880 hade den då ett år gamla staden Kotka
en större export än Björneborg och år 1881 fråntog den Viborgs
stad ledningen af landets trävaruexport, hvilken ställning den
alltsedan dess obestridt intagit, dock med undantag af åren 1888
—1891, då Björneborg innehade ledningen. Huru betydande
ensamt dessa tre utskeppningsorter varit för landets sågvaru-
export, framgår af följande procenttal:

eller således tillsammans mer än hälften af landets hela såg-
varuexport.

Af landets öfriga städer intar Åbo för närvarande det 4:de
rummet. Exporten öfver denna ort omfattar trävaror från Åbo
och Björneborgs läns sydliga trakter. Densamma var under
periodens första kvinkvennium endast 2,8%, steg år 1880 till
7,1% och utgjorde år 1894 11,1% af hela landets export.

Såsom en särskildt anmärkningsvärd företeelse framgår ur
diagrammet, att utskeppningshamnarna vid landets södra och
sydvestra kuster under hela perioden representerat samman-
lagdt öfver 4/s af totalexporten af sågtillverkningar, hvilket tal
under samma tid något stigit.

Tänker man sig landets kuster delade i trenne sträckor:
den första (I) från Ladoga till och med Björneborg, den andra
(II) från Kristinestad till och med Brahestad, samt den tredje
(III) från Uleåborg till Torneå, får man följande procenttal för
dessa sträckors andel i landets trävaruexport:

1865-69 1875— 79 1885-89 1894

Viborg . .
Björneborg
Kotka . .

7o
38,3
13,6

%

24,7
18,8
12,2

%

16,0
17,3
17,9

°/o
17,3
14,3
19,8

Summa 51,9 55,7 51,2 51,4

1865-69 1875— 79 1885-89 1894

I
II
111

%

80,0
12,4
7,6

°/o
85,7

4,7
9,6

%

84,6
4,1

11,0

°/o
86,4

4,2
9£

Summa J 100,0 100,0 Ii 100,0 100,0
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Således har det nordliga Finland eller Uleåborgs län, som
ännu betäckes af ofantliga skogsarealer och hvarest i slutet af
1870-talet mer än 90 % af kronans skogar voro belägna (se
kartbladet n:o 12), lämnat blott en obetydlig del af landets export
af sågvaror. Dock har äfven i dessa trakter på senaste tider
en liflig skogsafverkning påbegynts. Exporten från den Öster-
bottniska kusten har under i fråga varande period varit relativt
taget i stadigt nedåtgående och utgör numera en ringa procent
af hela landets trävaruexport.

3) De skilda destinationsländernas förhållande till exporten.

Under den i fråga varande perioden ha äfven de utländska
afsättningsorterna för Finlands sågprodukter förändrat såväl sin
relativa som absoluta betydenhet i förhållande till den finska
exporten. För tidigare år än 1883 upptager den officiela stati-
stiken icke varuslagens fördelning på skilda destinationsländer,
utom Ryssland och delvis äfven Sverige-Norge, hvarför man ej
heller kan anställa någon fullt tillförlitlig jämförelse härutinnan
mellan periodens början och slut. Under förutsättning dock,
att det förnämligast varit sågadt virke, som från Finland utförts
till hamnar och länder utom Östersjön, kan man med ledning
af värdet för totalexporten till dessa länder få en fullständig
uppfattning om dessas relativa betydelse för landets sågvaru-
export. Med uteslutande af Ryssland, Sverige och Norge, till
hvilka sågvaruexporten år 1883 uppgick sammanlagdt blott till
3 % och år 1894 endast till 2,3 °

7 o af motsvarande totalexport, får
man för de öfriga ländernas relativa export följande procenttal:

1865 | 1870 1875 ■ 1880 1883 1894

Danmark
Tyskland
Nederländerna o. Belgien . .
Storbritanien
Frankrike
Portugal (

Spanien /
Italien
Amerika
Afrika (och ej skildt nämnda) .

%

3,i
14,6
8,3

56,8
6,i
6,5

°/o
5,1

20,5
8,3

51,3
7,8
6,0

% I
I

5,4
15,5
12,5
47,4
12,6

%

5,3
11,9
13,4
43,0
18,1

%

5,8
7,0

10,9
44,7
16,6

°/o
7,1

11,1
16,3
34,6
21,5

5,4 ! 7,7 14,7 9,1
1,8

0,3
3,0

0,5
0,1
0,4

0,3 i
0,4
0,5 j

0,1
0,4
0,1

0,1
0,0
0,2 0,3

Summa | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0
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Af denna tabell finner man en tydlig konformitet mellan
uppgifterna före år 1883 och från detta år, hvarför de med godt
skäl kunna anses uttrycka äfven sågvaruexportens fördelning
på olika destinationsland.

De förhållanden, som influera på trävaruexportens destina-
tion, utgöras af en mängd högst olikartade faktorer, såsom
växlande priskonjunkturer, varumärken, agenturer, fartygslägen-
heter, tullförhållanden, hamnförhållanden m. m. dyl., hvarför det
ej här kan bli fråga om att ingå på en närmare förklaring af
förändringarna i exportens destination. Vi vilja med ledning af
ofvanstående siffror blott konstatera följande.

En synnerligen stark stegring under perioden visar expor-
ten till:

Ett nedåtgående i procentförhållandet till hela sågvaru-
exporten visar åter exporten till:

Om ock exporten till Storbritanien (hufvudsakligast Eng-
land) vid periodens början steg till mer än hälften af Finlands
hela export af ifrågavarande varuslag, intog den ännu vid perio-
dens slut det främsta rummet i exporten, utgörande -/s af denna.

Till andra rummet har Frankrike numera svingat sig upp.
Exporten till detta land belöpte sig år 1894 till Vb af landets
totalexport. Tillsammans ha Storbritanien och Frankrike under
hela perioden emottagit mer än hälften af landets exporterade
sågtillverkningar. De sydeuropeiska och utomeuropeiska län-
derna ha under samma tid spelat en högst obetydlig roll i den
finska trävaruexporten.

År 1865 År 1894 Ökning.

Danmark
Nederländerna & Belgien
Frankrike

3,i o/o
8,3 o/o
6,i %

i

7,i%
16,3 %

21,5%

129o/o
97%

252 %

År 1865 År 1894 I Minskning.

Tyskland
Storbritanien

14,6%
56,8%

i
i 10,9%

33,8%
I

i 25 %

45%
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Till afslutning meddelas här några siffror öfver de expor-
terade sågtillverkningarnas fördelning efter olika tjocklek, d. v
s. huru många procent af sågvaruexporten under vissa år ut-
gjorts af bräder, battens eller plankor:

Dessa siffror ådagalägga, att sågvarorna af gröfsta dimen-
sion, plankorna, från att ha utgjort år 1867 3/s, år 1894 upp-
gingo ej fullt till V5 af landets totala export af sågtillverkningar

Georg Leinberg.

År 1867 År 1876 År 1885 År 1894

Bräder
Battens
Plankor • I

%

29,8
10,2
60,0

%

38,6
15.2
46,2

7o
38,7
24,2
37,i

%

48,6
33,3
18,0

Summa | 100,0 JOO,o 100,0 100,0



Exporten
af

sågtillverkningar
af
minst
2

meters
längd

frän
de

finska
hamnarna
aren 1865—1894.

S

Medeltal
för
åren:

1890

1891

1892

1893

1894

Exporthamnar:
1865—1869
1870—1874

1875—1879
1880—1884

1885—1889

m3

°/o

m3

°/o

m3

%

m3

7o

m8

°/o

m3

%

m3

%

m3

%

m3

°/o

ms

%

TorneåKemi UleåborgBrahestad
&

Gamlakar-
leby Jakobstad Nykarleby,

Nikolaistad
&

KasköKristinestad ..
.

. BjörneborgRaumo Nystad ÅboÅland,
Nådendal..
i

Hangö
|

Ekenäs Helsingfors.... Borgå Lovisa iKotka
|

Fredrikshamn ..
.

|

Viborg
•!

Joensuu,
Kuopio,

Ny-

(

slottLandgränsen
&

La-

doga
sjö....

7,968 -

1,7 -

14,478'
2,4

3,120
0,5

37,832
i

6,2

13,118! 31,3981 46,501
1

1,4 3,3 4,9

20,608 20,550 94,299
1,7 1,7 7,9

21,465 40,859 60,394
1,9 3,7 5,4

31,871 32,238 62,772
2,8 2,8 5,5

35,026 74,814 64,973
2,3 4,9 4,2

27,940 50,626 73,627
2,0 3,7 5,4

28,637 54,607 89,844
1,8 3,4 5,6

19,23155,556j 87,0351
l,i 3,2 5,i

28,253
5,9

10,0078,181
2,1 1,7

4,738
i

0,8

10,948j
1,8

5,362j 10,423
0,6 1,1

6,356 14,984
0,5 1,2

9,871 12,948
0,9 1,2

8,596 5,322
0,7 0,5

16,651 17,847
1,1 1,2

19,201 12,088
1,4 0,9

19,974 14,279
1,2 0,9

79,845 14,955
1,1 0,9

16,907 24,545 64,870 4,121 14,272 13,245 1,251
3,5 5,1 13,6 0,9 3,0 2,8 0,3

!

15,932;
2,6

20,101
i

3,3

99,248!
16,3

6,205[
1,0

9,301;
1,5

12,055
2,0

1,401
0,2

819 .052,443;
1

°'
5

45,958
7,5

13,463!
2,2

14,324
2,3

8,752 20,123 177,672 14,4837,975 48,154 392 6,131 1,247 63,290 18,617 25,003 115,174 70,782 233,224
0,9 2,1 18,8 1,5 0,8 5,1 0,0

14,985 23,284 213,249 29,318 7,918 106,275976 13,819
1,2 1,9 17,8 2,4 0,7 8,9 0,1 (1,2

11,340 14,780 193,995 25,271 6,548 118,0533,445 18,68546 98,471 40,569 33,829 200,131 21,460! 179,253
1,0 1,3 17,3 2,3 0,6 10,5 0,3

6,487 16,985 206,250 18,1957,472 129,939 3,591 25,669
0,6 1,5 18,2 1,6 0,7 11,5 0,3

14,640 12,482 260,882 28,722 8,685 159,557 1,780 37,434 30 123,580 78,131 62,380 243,268 32,588 242,590
1,0 0,8 17,1 1,9 0,6 10,4 0,1

5,391 28,992 203,286 19,0836,799 162,721 5,964 49,457
0,4 2,1 14,9 1,4 0,5 11,9 0,4

11,477 24,848 239,145 23,197 7,460 169,115 2,215 51,953
0,7 1,5 15,0 1,5 0,5 10,6 0,1 (3,3 9,4 4,0 3,5 18,1 1,9 16,0

11,003 28,217 245,689 24,181 7,363 191,438 5,914 29,580 14

0,6 1,6 14,3 1,4 0,5 11,1 0,3

2,456 11,507 14,1739,895
{0,5 2,4 3,0 2,i

{0,8 6,7 2,0 2,7 12,2 7,5 24,7

- 72,855 45,419 36,875 227,136 12,237 218,582
6,1 3,8 3,1 18,9 1,0 18,2

<17 8,8 3,6 3,0 17,9 1,9 16,0

- 109,285 47,446 41,282 180,620 17,910 171,697
|

2,3 9,7 4,2 3,6 16,ö 1,6 15,2

I
2,4 8,1 5,1 4,1 15,9 2,1 15,9

—
I

109,039 60,241 43,611 259,490 28,897 194,114
{3,6 8,0 4,4 3,2 19,0 2,i 14,2

1

—
1

150,906 63,889 56,577 288,755 30,297 256,299

146,63176,064 70,236 340,530 21,985 297,255
|i, 8,5 4,4 4,1 19,8 1,3 17,3

-

-—-

38,361 183,093
8,0 38,3
68,260!
11,2

202,305!
33,i

401
0,0

I
9

0,0

17

0,0

!

24,61
s'

5,i

27,947
1

4,64,r,|
27,039'
2,9

20,043
1,7

7,792
0,7

7,897
0,7

12,695
0,8

7,262
0,5

16,679
1,0

29,600
1,7

Summa
[477,763

100,o|
610,887

1100,0
[944,860

100,o|
1,199,785

100,o|
1,119,205

1100,0
1,131,524|

100,0
1,528,755|

100,0
1,367,829|

100,0
1,600,153

100,o|
1,722,322

100,o|
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Bilaga 11.

Exporten af sågtillverkningar af minst 2 meters längd åren 1865— 94.

N:o 25 b. De viktigaste exportartiklarna.

I anslutning till tab. 25 a redogöres i diagrammet 25 b
för exporten 1865—1894 af smör, hafre, tjära, papper och
trämassa. För jämförelses skull är i tabellen äfven kurvan
för exporten af sågtillverkningarna under samma period upp-
dragen.

Såsom synes af tabellen, är såväl vid ingångs- som ut-

gångsåret den absoluta exportmängden af varan angifven samt
därjämte för hvarje år varans exportbelopp, uttryckt i mark,
afläsbar. Dock utgör detta markbelopp icke det verkliga värde,
hvartill exporten på grund af årets prisförhållanden beräknats,
utan är det ett fiktivt värde, bildadt på sådant sätt, att export-
mängden för resp. år multiplicerats med ett och samma tal,
nämligen med varans medelvärde för hela perioden. Hvarje
delningsstreck, räknadt nedifrån uppåt, motsvarar sålunda en
exportmängd värd 1,000,000 mark, bedömd med ledning af ofvan-
nämnda medelvärde, och kurvans gång från år till år åskådlig-
gör växlingarna i exportens kvantitativa storlek under de olika
åren. De kubiska figurerna åter till venster utmärka propor-
tionerna af de volymer, som den år 1894 exporterade mängden
af resp. vara skulle intagit, i händelse densamma skulle varit
upplagd på ett enda ställe.

1865 — 530,215 n_3
1866 — 447,155

„

1867 — 413,438 „

1868 — 489,862 „

1869 — 508,147 „

1870 — 437,207 „

1871 — 458,527 „

1872 — 604,704 „

1873 — 710,965 „

1874 — 843,031 „

1875 — 808,819 m*
1876 — 1,021,206 „

1877 — 1,225,222 „

1878 — 853,053
„

1879 — 824,000 „

1880 — 1,327,878 „

1881 — 1,026,163 „

1882 — 1,259,161 „

1883 — 1,156,717 „

1884 — 1,229,008 „

1885 — 1,218,662 m3
1886 — 998,351 „

1887 — 985.758 „

1888 — 1,149,072 „

1889 — 1,244,182 „

1890 — 1,131,524 „

1891 — 1,528,755 „

1892 — 1,367,829 „

1893 — 1,600,153 „

1894 — 1,722,322 „
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Bilaga I.
Exporten af sågtillverkningar af minst 2 metel längd från de finska hamnarna åren 1865—1898.

Med c 1 t al for are n:

Exporthamnar: 1865—1869 I 1870—1874 1875—1879
I " """i

1880—1884 I
-

885—1889 1890 1894
1895 1896 1897 1898

._J!_
i

J J
m8

I
% m3 % m3 I % m3 »/o m 3 % m8 % m3

1
% m3 °/om8 I °/o m» °/o

i
7,968' 1,7

I ' II i I I I ! I
29,599i 1,5

107,522 5,4
83,408 4,2

Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad & Gamlakar-

leby
Jakobstad
Nykarleby, Nikolaistad

& Kaskö
Kristinestad . . . .

Björneborg
Raumo
Nystad
Åbo
Åland, Nådendal . .
I Hangö
\ Ekenäs
Helsingfors . . . .
Borgå
Lovisa
I Kotka
\ Fredrikshamn . . .

[ Viborg
! Joensuu, Kuopio, Ny-
|

*

slott
Landgränsen & La-

doga sjö . . . .

14,478 2,4
3,120 0,5

37,832 6,2

13,118 1,4
31,398 3,3
46,501 4,9

20,608 1,7
20,550 1,7
94,299 7,9

21,465[ 1,9
40,8591 3,7
60,394; 5,4

9,871 0,9
12,948 1,2

ll,34o! 1,0
14,780 1,3

193,995, 17,3
25,271 2,3
6,548 0,6

118,0531 10,5
3,445 0,3

18,685 ( -

46 \
l '7

98,471' 8,8
40,569 3,6
33,829 3,0

200,131 17,9
21,460 1,9

179,253 16,0

28,541 2,0
53,568 3,6
75,650 5,i

32,203 1,9
74,672 4,5
77,450 4,7

36,629; 1,9
95,3341 5,0

107,495; 5,6

30,601: 1,5
97,898' 4,9
78,462 3,928,253^ 5,9

!

10,007; 2,1
8,181; 1,7

4,738 0,8
10,948 1,8

5,362 0,6
10,423 l,i

6,356 0,5
14,984 1,2

16,553 l,i
12,898 0,9

17,506 l,i
9,794 0,6

5,751 0,3
14,208 0,7

13,542 0,7
13,540 0,7

18,457 0,9
23,249 1,2

16,907 3,5
24,545 5,i
64,870 13,6
4,121 0,9

14,272 3,0
13,245' 2,8
1,251 0,3
- ;<O52,456 \

u's
11,507 2,4
14,173 3,0
9,895 2,i

15,932 2,6
20,101 3,3
99,248 16,3
6,205 1,0
9,301 1,5

12,055 2,0
1,401 0,2

819 i n ,

2,443 \ u '°

45,958 7,5
13,463 2,2
14,324 2,3

8,752 0,9
20,123 2,i

177,672 18,8
14,483 1,5
7,975 0,8

48,154 5,i
392 0,0

0,131 ( ft
„

1,247 p8

63,290 6,7
18,617 2,0
25,003 2,7

115,174 12,2
70,782 7,5

233,224 24,7

14,985 1,2
23,284 1,9

213,249 17,8
29,318 2,«

7,918 0,7
106,275 8,9

976 0,1
13,819 (1,2
- \-

-72,855 6,1
45,419 3,8
36,875' 3,i

227,136 18,ä
12,237 1,0

218,582 18,2

9,800 0,7
22,305 1,5

231,050 15,9
22,676 1,0
7,556 0,6

162,554 ll,i
3,893 0,2

38,819 („

9 \ '

127,888 8,7
65,154 4,4
54,817 3,7

262,533 17,8
26,335 1,8

232,391 15,7

21,884 1,3
24,490 1,5

273,614 16,5
22,359 1,3
8,015 0,5

164,090, 9,9
1,348 o,i

36,435 ( 9i .

20,595' l,i
27,057 1,4

305,214 15,8
29,051 1,5
14,867 0,8

169,509 8,8
9,213 0,5

54,280 („
- ,\

2'8
137,366 7,i
84,918 4,4
80,333 4,2

382,653 19,9
44,230 2,3

274,062 14,2

33,533 1,7
30,914 1,6

321,192 16,i
42,603 2,i
13,562 0,7

164,400 8,2
6,866 0,3

61,074, Jo
907 \ '

124,264 6,2
97,692 4,9
65,178 3,3

386,023; 19,4
37,752 1,9

338,033 16,9

43,922 2,2
31,156 1,6

325,053 16,3
49,201 2,5
12,442 0,6

147,987 7,4
6,943 0,3

64,669 I o
~

22 \ ö*

106,903 5,3
88,067 4,4
60,551 3,0

390.646 19,6
41,574 2,i

315,629 15,8

116,277 7,0
72,325 4,4
75,139 4,5

306,186 18,5
28,829 1,7

263,054 15,9

_.. __ - -

38,361 8,0
183,093! 38,3

68,260 11,2
202,305 33,i

40| 0,0 I 9i 0,0 ____'_ 17 0,0 466 0,0— —

24,618| s,i| 27,9471 4,6| 27,039J 2,9
1

20,043; I,J 7,792 ; 0,7| 14,827 oj 32,225 1,9| 32,949 lj 37,056 1,9| 49,5411 2,5

Summa |477,763| lOO^ojcil 0,8871100,0|944,860| 100^)| 1,199,7851100j1,l19,205! 100,o| 1,470,11"? 1 100,o| 1,658,:-i311100,0 1,925,71 11100,0 1,995,092| 100,0 1,996,5411100,0|
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Exporten af sågtillverkningar af minst 2 meters längd åren 1865—98.

1865 — 530,215 n_3
1866 — 447,155 „

1867 — 413,438 „

1868 — 489,862 „

1869 — 508,147 „

1870 — 437,207 „

1871 — 458,527 „

1872 — 604,704 „

1873 — 710,965 „

1874 — 843,031 „

1875 — 808,819 „

1876 —1,021,206 „

1877 — 1,225,222 n_3
1878 — 853,053

„

1879 — 824,000 „

1880 — 1,327,878 „

1881 — 1,026,163 „

1882 — 1,259,161 „

1883 — 1,156,717 „

1884 — 1,229,008 „

1885 — 1,218,662 „

1886 — 998,351 „

1887 — 985.758 „

1888 — 1,149,072 „

1889 — 1,244,182 m*
1890 — 1,131,524 „

1891 — 1,528,755 „

1892 — 1,367,829 „

1893 — 1,600,153 „

1894 — 1,722,322 „

1895 — 1,658,331 „

1896 — 1,925,711 „

1897 — 1,995,092 „

1898 — 1,996,541
„
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Största afkastningen bland ofvannämnda varor ger, näst
sågtillverkningarna, smöret.

Smörexporten beräknades 1894 efter årets prisförhållanden
inbringa landet 24,3 miljoner mark och under senare år har
inkomsten häraf varit ännu högre, exempelvis 1897, då den
uppskattades till 30,;* miljoner mark. Bruttomängden, som expor-
terades 1894, uppgick till 13,335,069 kg och den 1897 utförda
nettomängden var 14,561,243 kg.

Smörberedningen var redan i äldre tider en i landet all-
mänt känd konst, som dock först genom den sedan medlet af
innevarande sekel spridda kännedomen af mejerihandteringen
fått större ekonomisk betydelse. Ännu så sent som under
1500-talet sägas emellertid inbyggarne i det inre af landet icke
haft synnerligen riklig tillgång på kor, utan lämnade förnäm-
ligast svedjebruk, jakt och fiske deras näring. Däremot synes
ladugårdsskötseln redan då varit längre hunnen i de vestra de-
larna af landet samt i den af svenska inbyggare bebodda skär-
gården, och bedrefs till och med jordbruket i dessa trakter
på vesterländskt sätt med oxar, hvilket brukningssätt numera
blott undantagsvis förekommer. Med en fastare bosättning blef
ladugårdsskötseln allmännare, och torde till spridningen afkänne-
domen om särskildt smörberedningen icke oväsentligt bidragit
såväl presterskapets som regeringens bemödanden ända sedan
12- och 1300-talen att få uppbära smör bland skattebidragen
från de jordbrukande.

Såsom produkt utaf en af landets hufvudnäringar blef
det finska smöret tidigt föremål för export, synnerligen som
det hade förvärfvat sig anseendet att vara »hållbart och
kraftigt».

Redan 1558 utfördes från hamnarna i landet, hvars ladu-
gårdsegare då torde utgjort ett antal af högst 25,000—30,000,
1,096 tunnor smör, hvilken mängd i vikt ungefärligen motsvarar

109,000 kg. I medlet af vårt århundrade utfördes af varan
sjöledes åren 1850—1853 i medeltal årligen 609,000 kg, och
åren 1856—64 i medeltal 1,237,000 kg. Under den senare
perioden hade exporten, som nästan afstannat under orientali-
ska kriget, för hvarje år nästan oafbrutet ökats från 538,000
kg år 1856 till 1,888,000 kg år 1864. Följande år uppgick
den till 2,301,000 kg, hvarefter den året därpå något sjönk
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(till 2,032,000 kg), men åter steg år 1867 till 3,120,000 -) kg
och år 1868 till 5,162,000 kg. I värde efter årets prisförhållan-
den uppgick denna export år 1867 till 6,6 milj. mark, år 1868
till 8,6 milj. mark och 1869 och 1870 till 8,1 milj. mark. Af
landets hela export upptog smörexporten 1867 15,46 %, 1868
18,33 °/o, 1869 16,45% och 1870 18,42%.

Smörexportens stadiga och starka ökning under 1860-talet
är synbarligen påverkad af den serie af mer eller mindre ogynn-
samma skördeår, som under nämnda decennium inträffade och
bland hvilka året 1867—1868 utgjordes af ett fruktansvärdt
nödår. De förhoppningar, som man dittills i vårt lands landt-
bruksekonomi vant sig att nästan ensamt bygga på sädespro-
duktionen, svekos, hvaremot ladugården, där den fanns, visade
sig kunna under förhandenvarande förhållanden åtminstone i
någon mån ersätta de felslagna skördarna. Uppmärksamheten
riktades mera än förut på tillvaratagandet och tillgodogörandet
af ladugårdens afkastning, och sålunda finna vi att exportsiflfran
för t. ex. smöret år 1868 med ens springer upp till nästan
dubbla beloppet af hvad den visat 1867.

I den finska mjölkhushållningens historia är 1860-talet,
samt särskildt decenniets senare del, därför af synnerligen stor
betydelse. Men detta decennium är äfven därigenom af epok-
görande vikt, att den egentliga mejerinäringen under decenniet
vann allmännare erkännande och spridning. Det på husslöjds
sätt i bondhemmen tillverkade smöret, hvilket före 1860-talet
nästan uteslutande 2) försåg exporten, erhöll därigenom en kon-
kurrent, hvars täflan ländt den finska smörexporten till utom-
ordentlig fromma. Vid slutet af decenniet gafs det i Finland
redan ett betydligt antal mejerier, hvilkas produkter gjorde
exporten värdefullare.

x) Från och med 1867 ingår i sifferuppgifterna äfven utförseln öfver
landgränsen till Ryssland, öfver hvilken exportväg mängduppgifter tidigare
saknats.

2) Undantagande endast det smör, som tillverkades på ett par egen-
domar och därifrån utfördes (till St. Petersburg).
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Till belysning af exportens ökning meddelas här de årliga
siffrorna i jämna ton (= 1,000 kg) för beloppet af exporten:

Af diagrammet framgår, att 1868 års exportsiffra bildat
den första våghöjden i diagramkurvan. Den närmast följande
högre vågkammen inträffar först 1876, då exportsiffran uppgår
till 5,484,000 kg därefter följer en ny högre vågkam i ord-
ningsföljd 1879 —1880 (6,544,000 kg), 1887—1889 (6,789,000—
8.217,000 kg) och 1893—1894 (9,641,000 —13.335,000 kg). Att
så lång tid förflöt, förrän 1868 års siffra åter uppnåddes, torde
böra förklaras sålunda, att man icke så noga under den långa
serie af goda skördeår, som följde på 1868, för export tog till-
vara sin smörproduktion, utan använde en betydlig del däraf
till egen eller landets konsumtion, ett förhållande, som torde
böra beaktas äfven vid bedömandet af de öfriga växlingarna
i uppgifterna. Det bör äfven framhållas att för åren 1871 och
1872 samt en del af åren 1870 och 1873 den varumängd, som
exporterats på finska järnvägen till St. Petersburg icke ingår i
uppgifterna, hvarigenom dessa för nämnda år äro något för låga.

*) Såsom tidigare nämts ingå här icke exporten öfver landgränsen
till Ryssland.

'-') Såsom på ett annat ställe namnes ingå för åren 1871—1872 samt
en del af åren 1870 och 1873 icke exporten med järnväg till Ryssland.

1865 utfördes 2,301 -) ton smör;
1866 » 2,032*) » »

1880 utfördes
1881

6,544 ton smör;

4-943 »

1867 » 3, 120 » »

1868 » 5.162 » »

1882
1883

4,957 »

5,052 »

1869 » 4,948 » »

1870 » 4.844 2) » »

1871 » 4,826 2) » »

1872 » 4,144 2) » »

1873 » 4,766 2) » »

1874 » 5, J6o » »

1875 » 4-805
1876 » 5,484 » »

1877 y> 4,364 » »

1878 » 4-779 ** »

1879 » 6,278 » »

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890 »

1891 »

1892 »

1893
1894 >.

4,504 »

5, J32 »

5,496 »

6,789 > »

7,611 » »

8,217 » »

8,0 r 6 » »

7,964 » v

8.093 » »

9.641 » »

13,335 Ä »
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Till den stigande exporten under 1880 och 1890-talen är den finska
mejerinäringens starkt växande utveckling närmaste orsaken.

Afsättningsorten för det finska smöret var under äldre
tider förnämligast Sverige och Tyskland. Efter Finlands före-
ning med Ryssland inträder detta land (Petersburg) såsom den
viktigaste afnämaren af det finska smöret, en afnämare som
ännu vid medlet af 1880-talet tog i anspråk stundom mer än

hälften af hela smörexporten. Efter det Finlands kommunika-
tioner med vestra Europa under senare årtionden blifvit bättre
ordnade, har emellertid exporten på Ryssland från och med
1890 betydligt aftagit. 1889 exporterades till Ryssland ännu
3,514,000 kg smör, och endast 4,703,000 kg till öfriga länder.
Men 1894 uppgick exporten till Ryssland till endast 1,331,000
kg, hvaremot exporten till öfriga länder hade höjt sig till
12,004,000 kg, allt brutto. Det är förnämligast till Danmark
och England som den finska smörexporten under senaste tid
mest utvecklats, understödd som den blifvit på allt sätt af rege-
ringen i form af förbättrade kommunikationer, vintertraders
anordnande o. dyl.

År 1894 och 1897 åter exporterades finskt smör till nämnda
länder direkte enligt följande förhållanden:

Danmark intar härvid, liksom Sverige tidigare, till en del
en förmedlande roll såsom genomgångsort för varan under dess
väg till England, för närvarande det finska smörets förnämsta
konsumtionsort; och exporten till Danmark synes med utveck-
lingen af det finska transportväsendet, äfven alltmer förlora i
betydelse. Ännu 1887 utskeppades direkte till England blott
26,000 kg smör, medan exporten däraf till Danmark utgjorde
333,000 kg, till Tyskland 714,000 kg. till Sverige (och Norge)
3.283,000 och till Ryssland 2,403,000 kg.

Hafren, som begynt odlas i landet jämförelsevis sent,
senare än kornet och rågen, odlas förnämligast till utfodring

1894 kg (brutto). 1897 kg (netto).
Till England .... 3,698,765 7-775- 225

» Danmark . . .

» Tyskland
» Sverige (o. Norge)
» Ryssland . . .

7,252,449
384,425
668.335

5-745-7°i
360,664
359,77 J

319,882
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i stallet och ladugården, men äfven till export. Däremot är dess
användning till människoföda nästan ingen inom landet. Ännu
i början af vårt århundrade var dess odling i östra delarna af
landet sällsynt, men har äfven därstädes numera blifvit tämligen
allmän. Förnämligast odlas detta sädesslag dock i södra delen
och utmed vestkusten (jfr texten till kartbl. nb och 20—21).

Såsom en bland landets främsta exportvaror har hafren
varit känd redan i äldre tider. Under svenska tiden var dess
afsättningsort förnämligast Sverige och Tyskland. Under senare
tid utföres varan mest till England. Emellertid har exporten
af detta liksom af öfriga sädesslag varit tidtals af styrelsen för-
bjuden. Dessutom har exportens storlek synnerligen växlat,
beroende i främsta rummet al huru skörden tillfälligtvis utfallit.
I högre grad än en egentlig industrivaras har dess belopp däri-
genom varit underkastadt starkare växlingar, hvilket äfven synes
af den kurva, som i tab. 25 b söker åskådliggöra storleken un-
der olika år af denna export. Denna kurva ådagalägger t. ex.
huru hafreexport ofördelaktigt påverkats af de olyckliga skör-
darna 1867, 1881 och 1891.

Oafsedt dessa afvikelser, äfvensom åtskilliga andra mindre
dylika, framkallade af enahanda orsaker af mindre vikt eller af
ogynnsamma prisförhållanden, företer kurvan emellertid en
stigning, som dock är jämförelsevis obetydlig, och hvilken år
1888 når sin höjdpunkt. Hela hafreexporten har därigenom i
jämförelse med öfriga exportgrenar väsentligen förlorat i be-
tydelse.

Tjäran utgjorde ännu i medlet af innevarande sekel
den förnämsta exportartikeln från de nordliga och mellersta
delarna af landet, och under tidigare århundraden, då exporten
af de öfriga skogsprodukterna ännu icke fått synnerligt upp-
sving, var det denna vara, som till öfvervägande del tillförde
Finlands inbyggare medlen för deras utkomst. Tillverkningen (se
texten n:o 12, 13) bedrefs af bönderna såsom en slags husslöjd
förmedels den växande ungskogens katning därpå följande ned-
huggning och bränning i s. k. tjärdalar, hvarvid den afrinnande
tjäran uppsamlades från tjärdalens botten. Utmed strömmarna

och vattendragen nedforslades i särskilda tunnor den färdiga
varan af sina tillverkare, vår och sommartiden till städerna.
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hvarest den af exportörerna, i och för utförsel, därefter upplades
å särskilda gemensamma upplagsplatser, s. k. tjärhof, i närheten
af hamnen. Först under senaste tider har enskilda fall af tjär-
beredning förmedels tjärugn förekommit. Varan var tämligen
eftersökt på den utländska marknaden samt stod i godt pris,
hvarigenom exporten bragte säker rikedom åt dess utöfvare.
En lång följd af år (från medlet af 1600-talet till 1715 års ut-

gång) var under svenska tiden äfven utöfvandet af denna export
till föga fördel för handeln förbehållen ett enda stort bolag,
de efter hvarandra följande tjärhandelskompanierna, hvilkas
affärer sköttes från Stockholm.

Är 1851 utfördes från landet 197,000 hl tjära, samt år
1853 ensamt till öfriga länder utom Sverige och Ryssland
212,000 hl. Största andelen af denna export kom på de öster-
bottniska städerna främst Uleåborg. Under orientaliska kriget
dog äfven denna export nästan fullständigt ut, men vaknade
åter till nytt lif efter kriget samt frodades en kort tid bättre
än därförinnan. Sin högsta höjd nådde den år 1863, då icke
mindre än 285,000 hl utfördes sjöledes; i medeltal utfördes sjö-
ledes under åren 1856—1865 209,000 hl tjära. Småningom har
efter denna tid tjärexporten minskats, hvartill orsaken varit,
dels ett stigande pris å trävirket, i följd af ökad efterfrågan, dels
tjärans undanträngande genom andra konkurrerande industri-
varor. År 1894 uppgick exporten däraf ännu till 130,000 hl
och 1898 till 104,871 hl. Beckbruket, som under tjärexportens
flor bedrefs vid sidan af densamma i hvarje stad, har äfven
numera på de flesta orter upphört.

Papperstillverkningen (jfr n:o 24) som redan vid seklets bör-
jan bedrefs i mindre skala i landet, samt trämasseindustrin, hvars
uppkomst icke låter föra sig längre tillbaka i tiden än till medlet
af 1860-talet, ha först under allra senaste tid vunnit marknad för
sina alster utom landets egna ochRysslands gränser. De ojämför-
ligt största exportpartien afgå dock ännu till sistnämnda land.
Pappret, hvars exportbelopp ännu år 1867 utgjorde blott 595,040
kg (diagrammet), har därefter i allmänhet tämligen jämnt stigit
till 17,675,856 kg år 1894. Äfvenså har exporten af trämassan
att uppvisa en tämligen jämnt stigande kurva, som börjar 1867
vid 67,687 kg och slutar 1894 vid 33,802,916 kg. En längre



Export och skeppsfart.
17

period af stillastående märkes dock, såväl för pappers- som
trämasse-exporten åren 1867—1872. Starka ökningsperioder
inträffade åter för pappersexporten: 1877—1879, 1882—1884,
1886—1889 samt 1890—1893, och för trämasseexporten förnäm-
ligast 1892—1893. Den importull, som Ryssland 1885 ocn
lade på de finska pappersfabrikaten vid deras införsel till Ryss-
land och hvilken sedermera blifvit något höjd, inverkade visser-
ligen knappt nämnvärdt på de finska exportbeloppen till detta
land, men har dock haft till medelbar följd, att den finska
pappers- och trämasseindustrin sökt marknad i andra land.

ligen knappt nämnvärdt på de finska exportbeloppen till detta
land, men har dock haft till medelbar följd, att den finska
pappers- och trämasseindustrin sökt marknad i andra land.

År 1886 utfördes sålunda till Ryssland 7,392,000 kg papper
och 9,708,000 kg trämassa samt till öfriga land endast 1,125,000
kg papper och 1,104,000 kg trämassa. Men 1894 hade förhål-
landet förändrat sig, så att af detta års export blott 7,427,000 kg
papper och 20,590,000 kg trämassa sökte sig till Ryssland,
hvaremot 6,626,000 kg papper och 13,008,000 kg trämassa fann
afsättning i öfriga land.

Slutligen må här ytterligare meddelas nedanstående upp-
gifter öfver storleken af exporten utaf de fyra senast nämnda
artiklarna, uttryckt i jämna ton (=l,OOO kg):

s Papper Hafre Tjära s Papper. Hafre Tjära
/t •. massa massa
(Ton). (Ton). (hl). (Ton). (Ton). (hl),

(lon). (lon).

1865 — — 1,143 243 1882 5,279 5,605 8,987 157
1866 — — 2,899 248 1883 6,494 7,240 32,159 135
1867 595 68 6,387 218 1884 8,465 9,326 33,186 162
1868 518 64 2,439 182 1885 8,496 10,854 22,455 150
1869 460 59 7,834 183 1886 8,518 10,812 20,224 113
1870 411 66 17,386 173 1887 11,055 11,768 25,526 181
1871 81 5 19,898 198 1888 11,992 13,872 81,253 145
1872 81 149 12,529 202 1889 12,415 17,367 41,365 154
1873 493 898 10,959 205 1890 10,412 24,045 33,579 166
1874 1,317 3,116 11,749 220 1891 12,569 20,507 41,133 144
1875 1,606 3,333 3,575 204 1892 13,601 21,466 3,488 119
1876 477 4,043 11,853 211 1893 17,548 32,669 27,593 145
1877 2,180 3,616 11,905 185 1894 17,676 33,803 20,382 130
1878 2,850 5,850 15,824 178 1895 17,732 35,175 30,309 139
1879 4,857 5,614 31,437 171 1896 20,495 37,121 57,486 130
1880 4,409 5,749 29 248 161 1897 22,264 37,441 30,978 118
1881 4,487 3,977 15,288 163

A. G. Fontell.
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N.o 25 c. Finlands utländska sjöfart åren
1867—96.

Finlands sjöfart och handel med utlandet har under de
senaste årtiondena tagit ett uppsving, hvars like deras tidigare
historia ej haft att uppvisa. Tillföljd af landets geografiska läge
har den största och förnämsta delen af landets utländska han-
del förmedlats af fartyg till och från landets vidsträckta kust.
Det är därför naturligt, att sjöfartsrörelsens utveckling har åt-
följt uppblomstringen af landets utländska handel.

Diagrammen i kartverket gifva en kort framställning af
utvecklingen i landets direkta sjöfartsförbindelser med utlandet,
under tidsperioden 1867—1896.

Rektanglarna eller pelarena angifva treårsmedeltal för de
ankomna eller afgångna fartygens sammanlagda registertontal,
deras drägtighet. De äro uppgjorda på grund af de lastade
fartygens tontal, hvilka utmärkas genom de färgade fälten ned-
till. Höjden af dessa är konstant, hvaremot bredden varierar
efter registertontalets belopp. Härigenom erhållas procentför-
hållandena mellan fartyg ankomna från eller afgångna till skilda
länder, hvarjämte genom de olika ländernas beteckning med
nummer och färg fördelningen af de lastade fartygen på olika
länder tydligare framträder för ögat. Uti diagrammet för de
afgångna fartygen är skalan för höjden dubbel mot, i afseende
å bredden däremot hälften utaf skalan för de ankomna fartygen.
Härigenom komma lika stora ytor å hvartdera pelarsystemet
att motsvaras af lika stora fartygstontal. — De öfverskjutande,
gulfärgade delarna i pelarena angifva de barlastade fartygens
såväl absoluta, som relativa tonnage i förhållande till de lastade
fartygens tonnage.

Diagrammen för de lastade fartygen äro vidare fördelade:
a) efter deras beskaffenhet: i ångfartyg och segelfartyg,

hvilket anges medelst den tvärs genom pelarena gående gröna
linien sålunda, att ångfartygens tonnage betecknas af den undre
delen, segelfartygens af den öfre delen i pelarena; och

b) efter deras nationalitet: i utländska och finska, särskilda
medels den röda tvärlinien sålunda, att de utländska fartygens
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tontal faller under, de finska fartygens åter öfver nämnda röda
linie. För närmare orientering i diagrammen hänvisas till hit-
hörande sifferuppgifter å de båda bilagorna.

De båda diagrammen utvisa främst den väsentliga skilnad.
som råder mellan ankomna och afgångna fartyg. Medan i
regeln knappast hälften af de till landet ankomna fartygen med-
fört last, hafva ungefär 90% af alla fartyg afgått med last:
fartygens drägtighet har således vid utgåendet tagits vida mera
i anspråk än vid inkommandet. Detta beror därpå, att landets
förnämsta exportartikel utgöres af trävaror, hvilka i förhållandet
till värdet äro högst skrymmande.

I följande resumé behandlas endast de fartyg, hvilka an-
kommit eller afgått med last.

Jämför man förhållandena vid periodens början med dem
vid dess slut, finner man att för de ankomna fartygens vidkom-
mande ökningen varit 2,5-faldig, men för de afgångna fartygen
tredubbel.

Såsom af diagrammen synes har uti sjöfartsrörelsens ut-
veckling under perioden förekommit flere stigningar och sänk-
ningar, beroende af handels- och fraktkonjunkturerna olika år.

Hvad beträffar de skilda utländska afgångs- och destina-
//o«5-hamnarna eller -länderna, har i anseende till de ankomna
fartygen Ryssland under hela perioden stått främst, sändande
i början hälften, i slutet 2/ö af alla fartyg till landet. Därnäst
följer Sverige & Norge och Storbritanien med obetydliga pro-
centförändringar under perioden. Däremot har det fjärde landet
i ordningen eller Tyskland ökat sitt procenttal från periodens
början till mer än dubbelt. De aflägsnare länderna spela en
jämförelsevis obetydlig rol vid den direkta varuförseln till lan-
det, på grund af mellanhandel och omlastning å verldsmark-
nadens hufvudplatser.

Hvad åter de från Finland afgångna fartygen vidkommer
har Storbritanien under hela perioden stått främst, med undantag
af de två första treåren och under 1880-talet, då första rummet
afstods åt Ryssland, som innehaft och fortfarande innehar andra
rummet. Ett synnerligen raskt uppsving har varuutförseln till
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Frankrike att uppvisa, näml. från 4,8% till 11,1 %, hvarigenom
det numera kommit på tredje rummet. Därefter följa i ord-
ningen Tyskland, Sverige & Norge, Danmark och Nederlän-
derna. De öfriga ländernas procenttal äro jämförelsevis små.

Förhållandet mellan finska och utländska fartyg, som för-
medlat lastbefordran, har undergått en väsentlig förändring under
ifrågavarande period. Utländska fartyg, som hämtat last till
landet, utgjorde vid periodens början endast 20 °/o, men vid dess
slut 37 %. Likaså upptogo utländska fartyg, som fört last från
landet 31% vid periodens början, men 57% af samtliga fartyg
vid dess slut.

Hvad slutligen vidkommer fartygens beskaffenhet, har äfven
däri en märkbar omgestaltning egt rum. Vindkraften vid varu-
befordran har mer och mer undanträngts af ångkraften. Af
den omständigheten att landets handelsflotta förnämligast ut-
gjorts och utgöres af segelfartyg, under det att utländska expor-
törer och rederier för sin fraktfart anskaffat mera snabbgående
och rymliga fartyg d. v. s. ångfartyg, följer att med de ut-

ländska fartygens procentförhållanden i landets sjöfartsrörelse
äfven ångfartygens procenttal vuxit i förhållande till segelfar-
tygens. Af de ankomna fartygen voro vid periodens början
36 % ångfartyg, vid periodens slut 65 %. Af de afgångna far-
tygen åter utgjorde ångfartygens anpart blott 17 % vid början,
men 59 % vid slutet af perioden.

Georg Leinberg.
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Lotsväsendet.

Lotsväsendet i Finland har gamla rötter. Man får gå långt
tillbaka i tiden för att finna de första nämnvärda åtgärderna till
betryggandet af sjöfarten vid våra kuster. Redan Gustaf Vasa
drog genom upprepade befallningar försorg om farledernas längs
Finlands sydkust nödtorftiga utmärkande dels med kummel, dels
med »stora kvastar och rycker» eller ock med flytande tunnor,
hvilka märken det skulle tillkomma skärgårdsallmogen att ut-
sätta. Denna allmoge ålåg ock i äldre tider att genom ledkun-
nige män framlotsa kronans fartyg. Sedermera, under Erik XIV:s
och Johan III:s tid, anordnades efter hand här och där vid far-
lederna, bestämda lotsstationer med flere eller färre lotsar, hvika
till ersättning för sin »passning» fingo åtnjuta en viss frihet,
för sina hemman, en förmån som längre fram, år 1642, utbyttes
mot kontant ersättning efter en af regeringen utfärdad lots-
ningstaxa.

Större sjömärken i form af känningsbåkar tillkommo ock
under tidernas lopp. Så t. ex. namnes redan under 1500-talets
senare hälft, en (högt uppsatt) tunna på Utön, ett kännings-
märke som, antagligen vid ingången af påföljande sekel, ersattes

med en båk af trä. Vid medlet af 1600 talet, namnes en dylik
båk vid Ledsund och något senare sådana äfven på Lågskär,
Nyhamn och Rödhamn, alla i Ålands skärgård. Under 1730-
--talet tillkommo tvänne bakar, vid Aspön utanför Fredrikshamn,
och ungefär samtidigt blef inloppet till Helsingfors utmärkt ge-
nom trenne större sjömärken. I medlet af samma århundrade
blefvo känningsbåkar uppförda äfven vid Hangö och Lökö
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(utanför Nystad), på det senare stället af sten. År 1753 fick
Finland sin första fyr, den på Utö, hvilken uppfördes för en
kostnad af 18,480 daler s. mt. Fyrningen här var ursprungligen
afsedd att ske medels brinnande kol, anbragta i en från tornets
öfre del på ett jämställ uthängande fyrgryta, men blef i själfva
värket anordnad medels en fyrlykta försedd med reflexspeglar
af messing. Sin andra fyr, den på Porkkala, erhöll landet
först 1800.

Lotsväsendet i Finland, hvilket under landets förening med
Sverige utgjort en integrerande del af det svenska lotsvärket
som allt i från sin första uppkomst sorterat under amiralitetet
och som under Karl Xl:s tid fått sin egentliga organisation,
erhöll år 1809, liksom många andra af våra institutioner, be-
hörig boskillnad. Det fortfor dock, under ledning af en »lots-
major» och öfverinseende af chefen för militiexpeditionen i Kej-
serliga Regeringskonseljsen att på gammal fot fungera efter de
i svenska tiden utkomna förordningarna ända till år 1812, då det
finska lotsväsendet genom förordningen afden 17 mars erhöll sin
första organisation. Ledningen förblef i hufvudsak fortfarande
den samma som förut, men för den lägre inspektionen tillkommo
»lotsuppsyningsmän», sedermera kallade »fördelningschefer»,
med hvar sitt lotsdistrikt. Dessa distrikt (fördelningar) voro
till en början blott fyra, nämligen Lovisa (senare Helsingfors)
Ekenäs, Åbo och Flisöberg (Åland), men ökades längre fram,
1849, med Vasa och Uleåborgs fördelningar, 1857 med Viborgs
(som efter Gamla Finlands återförening kommit att fortfarande
kvarstå under ryska marinministeriet) och slutligen 1870 med
Saima och Kallavesi fördelningar. År 1886 ställdes ytterligare
Ladoga sjö under uppsikt af en lotsuppsyningsmän, och 1887
likaså de Tavastländska vattendragen. År 1888 indrogs Ekenäs
fördelning och de till densamma hörande lotsstationerna för-
delades emellan närmast liggande fördelningar.

År 1850 ombildades lotsstyrelsen till en Öfverstyrelse
för lots- och båkinrättningen i Finland. Sin nuvarande
organisation har vårt lots- och fyrväsende erhållit genom regle-
mentet af den 9 maj 1870. Enligt detta reglemente står inrätt-
ningen under inseende och förvaltning af en Öfverstyrelse, hvil-
ken, liksom inrättningen i öfrigt, är organiserad på militärisk
fot och i sådant hänseende ställd under generalguvernörens i



Lotsväsendet. 3

landet öfverbefäl, men i administrativt och ekonomiskt hänseende
lyder under ekonomie-departementet i K. senaten.

Öfverstyrelsen utgöres af en chef, benämd lotsdirektör,
en adjoint, en sekreterare och öfrig kanslipersonal, en ingeniör
m. m ; lotsstaten åter bestod år 1897 af 17 officerare af olika
grader, samt betjänte, nämligen 8 lotsuppsyningsmän, 40 lots-
åldermän, 219 äldre och 235 yngre lotsar, 133 ordinarie lots-
lärlingar med oinskränkt lotsningsrättighet, 114 lotslärlingar utan
lotsningsrättighet samt 135 extra lotslärlingar; vidare 4 befäl-
hafvare å lotsångfartyg (sjökaptener), samt en på isbrytaren
Murtaja, 9 fyrskeppare, 23 fyrmästare, 41 äldre fyrvaktare och
styrmän på fartyg, 46 yngre och 64 extra fyrvaktare m. fl.,
inalles 1,345 personer. Härtill kommer ännu under senaste år
befäl och besättning på isbrytaren Sampo utgörande 36 personer.
— Bland officerarena utses 7 till fördelningschefer vid hvar sin
lotsfördelning, andra till befälhafvare å verkets ångbåtar eller
till deltagare i sjömätningsexpeditionerna.

Finska lotsverket har tvenne hufvuduppgifter: 1) den hydro-
grafiska, att genom sjömätningar undersöka landets kuster och
inre vatten samt upprätta och vårda sjökarteverket öfver landet,
samt 2) den administrativa, att förvalta landets lots- och fyr-
inrättningar.

Såsom nyss antyddes utfördes under forna tider seglatsen
längs landets kuster med ledning af skärgårdsbefolkningens
småningom förvärfvade erfarenhet om belägenheten af lämpliga
farleder. Först under 1700-talet utfördes verkliga mätningar på
vissa viktigare trakter längs landets södra kust.

En systematisk hydrografisk undersökning af hela södra
kusten kunde i själfva verket vidtaga först när den nödiga geode-
tiska grundvalen erhållits genom den Baltiska triangulationen
(1828—38). Genom ryska kronans försorg och på dess bekost-
nad fingo sjömätningsexpeditioner till uppgift att kartlägga och
upploda skärgården, begynnande från öster, samt att öfver de
undersökta sträckorna utgifva sjökort. År 1834 vidtogo arbetena
i Björkö sund, och hafva, med undantag af krigsåren 1854—55,
fortgått småningom vesterut, så att de för närvarande pågå i
sydliga delarna af Åländska skärgården. Hela detta hydro-
grafiska arbetsområde är på kartan n:o 26 angifvet med blå
färg.
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Emellertid uppgjordes år 185 1 öfverenskommelse att, me-
dan nyssnämda arbete pågick längs sydkusten, Finlands vest-

kust åter skulle hydrografiskt upptagas genom finska lotsverkets
försorg och på Finlands bekostnad. Arbetet begynte nämnda
år i trakten af Torneå och har utsträckts mot öppna hafvet på
sätt kartan angifver. Den nordligaste delen af Bottniska viken
medhanns under 1850-talet (dock utfördes inga mätningar under
krigsåren 1854—55); under 1860-talet mättes till och med Karlö
och under 1870-talet kom man till Vasa trakten. Såsom grund
för dessa mätningar hafva tjenat astronomiskt bestämda punkter.
Men härifrån söderut har man för detta ändamäl utfört en sär-

skild triangulation. Under 1880-talet mättes ända till Sideby,
och för närvarande pågår arbetet i trakten af Säbbskär, söder
om Björneborg. Därjämte har allt sedan 1887 en mindre sjö-
mätningsexpedition utfört undersökningar af skärgården i trakten
af Raumo och något söder om Nystad på sätt kartan utvisar,
och smärre arbeten hafva utförts vid Mariehamn (1887) samt
vid utloppet af Kymmene (1888).

Sålunda är för närvarande nästan hela landets 3,700 km
långa hafskust hydrografiskt undersökt, förutom en del sträckor
i sydvestra skärgården. Sjökort finnas för hela kusten så när

som för norra delen af åländska skärgården.
Äfven landets inre vattendrag hafva blifvit hydrografiskt

undersökta genom särskilda finska expeditioner, nämligen: Saima
och Kallavesi vattendragen (1859 —79), Pielisstråten (1876 —87),
Päijänne och Vesijärvi (1879 —86), Puulavesi (1889) och Keitele
(1898). Äfven öfver dessa stråtar finnas sjökort upprättade.

Med sjömätning och därmed förenadt ritningsarbete m. m.
sysselsättas vid finska lotsverket inalles 102 personer, däri in-
beräknade befäl och besättning å sjömätningsångarena Sextant,
Åland och 6 ångkuttrar, af hvilka 4 åtfölja den förra och en
den senare, samt en användes på inre vattendragen. För sjö-
mätningsändamål utbetaltes år 1897 för norra expeditionen
70,501 mk, för den södra 18,838 mk och för inre expeditionen
15.300 mk.

Med afseende å landets fyrväsende har ofvan blifvit nämndt,
att den första fyren inrättades å Utö år 1753, samt att den vid
Porkkala tillkom år 1880. Behofvet af flere fyrar gjorde sig
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dock snart gällande, enär ju fullständig nytta af kusternas be-
lysande uppnås först då fyrarna befinna sig så tätt, att deras
syncirklar skära hvarandra. Kartan utvisar huru de äro för-
delade så, att de utmärka särskilda inlopp till hamnar eller inre
segelleder, äfvensom att de tillika vägleda sjöfarande under
seglats ute på hafvet längsefter kusten. För att icke förväxlas
hafva fyrarna erhållit olika form, hvarom några afbildningar å
kartbladets öfra hörn ger föreställning, eller olika färg, och
lämna sålunda vid dagsljus vägledning, hvaremot de under mör-
ker igenkännas genom olikheter i ljusets färg och lysnings-
sättet, hvarom kartan jemväl lemnar upplysning. Man skiljer
nämligen emellan fyrar med stadigt sken, stadigt sken med
blänk, stadigt med klipp, tindrande blänkar o. s. v. hvarförutom
man varierar med färger i de särskilda skenen. Det längsta
obelysta stället vid våra kuster befinner sig emellan Utö och
Hangö fyrar. Det är emellertid blott en tidsfråga när nämnda
sträcka kommer att belysas af fyrar på holmarna Vänökalkskär
och Bengtskär. Längre österut har man äfven tänkt uppföra
en fyr på Digskär.

Krigsåren 1808—9 hämmade fullständigt fortsättandet af
kusternas belysande i det att såväl de nyuppförda fyrarna som
äfven bakar raserades, för att icke vägleda fienden. År 1814
begynte man återuppbygga fyrarna på Utö och Porkkala, men
icke förrän 1831 ökades antalet, i det att fyren på Söderskär
tillkom; därnäst kom i ordningen Hangö 1837, Enskär 1838,
Lågskär 1840, Eckerö 1845, Norrskär 1848, Heinäluoto (Ladoga)
1860. Sälskär 1868, Hanhipaasi (Ladoga) 1879 °- s- v- Helsing-
fors inlopp belystes medelst Gråhara fyr först år 1883.

Tvenne af landets märkligare fyrar äro Bogskär och Märket.
Dessa, från åren 1882 och 1885 nybygda, uppfördes på ensamt
i hafvet stående klippöar och var byggandet af dem förenadt
med stora svårigheter samt kostnader. Allt material, såsom:
gråsten, sand, tegel, stock, järn m. m. lastades i galeaser och
pråmar samt utbogserades af ångare till byggnadsplatsen. Flere
gånger hände det, att sedan materialet upplossats på klippan,
svår storm uppstod och vågorna bortspolade det ditförda, så
att arbetarena icke voro utan lifsfara, hvilket t. ex. framgår af
berättelsen om Märkets fyrs byggande, där det heter: »vid ett
dylikt tillfälle kunde med knapp nöd arbetarena, som voro ute
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på klippan, rädda sig i en båt, hvilken de upphissade i toppen
af en på klippan upprest massiv järnstång 33 fot hög och 6
tum i fyrkant, hvilken tjänat till sjömärke. De fingo blifva i
båten tills stormen om någon tid lade sig».

Huru dyra dessa fyrar på utklipporna blifva, inses däraf
att Märket, som är byggd af sten, kostat 188,680 mk. Den af
järn med sten fundament byggda fyren på Bogskär har med
större reparationer och rekonstruktioner kostat tills dato c.
510,000 mark. Till dessa båda fyrar är man tvungen att med
ångbåt framforsla allt, såväl proviant som ved och vatten. Bog-
skär har dubbel besättning eller 9 man, hvaraf hälften turvis
tjänstgör. Årliga underhållskostnaden för Bogskär, som kostat
mast af alla våra fyrar, stiger till omkring 15,000 mark, om
icke några reparationer där företagas. För jämförelses skull må
nämnas att t. ex. Hangö fyrs årsunderhåll uppgår till c. 6,000
mark och Gråhara till omkring 4,000.

Att våra kuster förr, i obelyst tillstånd, varit ytterst farliga,
framgår af flere skrifvelser som medföljt ansökningar om nya
fyrars byggande. Så t. ex. skrifver lotsdirektören år 1877,
förrän Bogskärs och Märkets fyrar funnos, »att år 1873 vid
svenska kusten inom nejden emellan de därstädes utsatta fyr-
fartygen Svenska Björn och Finngrundet, belägna från hvar-
andra på ett afstånd af femtiofem engelska sjömil eller minuter,
tjugufyra fartyg lidit skeppsbrott och därvid af dem åtta alldeles
gått förlorade af orsak att fartygen, hvilkas befälhafvare i nattens
mörker hyst fruktan att nalkas de omkring Bogskär och Märket
befintliga undervattensgrunden och klipporna, icke vågat hålla
sjön, utan styrt för nära svenska kusten och där kommit på
grund». Som ett af motiven för Valsörarnes fyrs byggande
skrifves, »att såvida en fyr å Valsörarne skulle uppföras kunde
med all säkerhet dylika katastrofer undvikas som den, den 14
oktober 1879 passerade, då på en enda natt fem fartyg, hvilka
alla blefvo vrak, strandade på Valsörarne och där dessutom
andra skeppsbrott ofta förekomma».

Som brännmaterial användes i början af detta århundrade
vid alla fyrbåkar vanlig hampolja, något senare renad sådan,
därefter rofolja, tills man år 1876 införde raffinerad amerikansk
petroleum, hvilken år 1889 utbyttes mot rysk såkallad pyronafta.
År 1883 inrättades de första fyrar utan ständig bevakning, till
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ett antal af 13 stycken. Dessa fyrar uppfördes efter svenskt
mönster, och begagnades i dem som brännmaterial från Sverige
importerad gasolja, tills år 1888 benzin begynte erhållas billigare
från Ryssland. Det för dessa fyrar kännetecknande omvexlande
blinkskenet — hvitt och färgadt (rödt eller grönt) — åstadkom-
mes därigenom, att den från benzinlågan uppstigande värmen
drifver en med färgade skärmglas försedd rotator. Numera
finnes längs landets kuster och vid de inre vattendragen inrät-
tade 152 sådana fyrar och lyktor. Dessa senaste år har emel-
lertid belysningssystemet i ledfyrarna undergått en betydlig
förändring i det att petroleum begynts begagnas, i stället för
benzin, enligt franskt mönster, och förses efter hand samtliga
ledfyrar med brännare för denna olja. Fullt genomförd kommer
denna förändring att inbespara omkring 14,000 mark årligen
å kostnaderna. Från och med 1898 är vid en del af dessa
fyrar införd en af ingeniören vid lotsverket E. F. Andersin upp-
funnen rotator, som i stället för färgade skärmglas har blänk-
linser, hvarigenom mångdubbelt starkare sken hos dessa fyrar
åstadkommes.

De farleder och inlopp till hamnar som numera äro belysta
genom detta slag af fyrar äro: från Åbo till Utö, Åbo—Jung-
frusund, Åbo—Sottunga, Helsingfors—Porkkala, Helsingfors —

Gråhara, Hästnäs kanal, inloppet till Hangö, från Kotka till sjös
via Aspö, Kotka—Fagerö, Viborg till Trångsund och vidare till
sjös via Alvati och Rondö, Björkösund via Verkkomatala till
sjös, från Nystads hamn till Enskärs fyr, Raumo hamn till sjös
via Valkeakaari, inloppet till Räfsö, inloppet till Rönnskärs hamn
från sjön, inloppen till Yxpila (Gamla Karlebys hamn), Jakob-
stad, Brahestad och Kemi. På Åland är farleden genom och
till Ledsund, såväl öster som vesterifrån belyst, vidare inloppen
till Mariehamn och Nyhamn, Eckerö och Signilskär samt dess-
utom Lemströms kanal från båda sidor. På Ladoga sjö äro
följande inlopp belysta, nämligen: Sortanlaks, Sordavala, Pitkä-
ranta och Mantsinsaari hamnar. I Saima vattendrag är sträckan
från Villmanstrand till Nyslott belyst samt inloppet till Oravi
kanal. I Päijänne vattendrag äro farlederna å Vesijärvi och
Jyväsjärvi belysta.

För närvarande finnas följande fyrar med ständig be-
vakning:
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Årsunderhållet för landets samtliga 183 fyrar och fyrlyktor
uppgick år 1897 till 273,998 mark då lotsverkets hela stat upp-
gick till 1,141,332: 57 penni.

I landet finnas, såsom förut är nämndt, c/ lotsdistrikt eller
som de kallas, fördelningar, nämligen: Viborgs, Helsingfors,
Åbo, Ålands, Vasa, Uleåborgs, Saima & Kallavesi, Ladoga och
Päijänne, hvilka förestås af lotsfördelningschefer, utom de tvenne
sistnämda som förestås af lotsuppsyningsmän. I hvarje fördel-
ning finnas särskilda lotsplatser med deras uppassningsställen
och lotsmansfarvatten. Lotsplatserna, hvilkas antal i landet sti-
ger till 139, förestås af åldermän under hvilka subordinera:
äldre och yngre lotsar samt lotslärlingar. Lotsens uppgift är

att från sin lotsplats å de särskilda farlederna vägleda sjöfaran-
den till närmaste lotsplats. Farvattnens sammanlagda längd ut-

gör 10,677 km och antalet af de från samma lotsplats utgående
kan stundom vara rätt stort. Exempelvis må anföras att från
Helsingfors lotsplats icke mindre än 40 olika lotsningsdistanser
finnas upptagna i lotstaxan. De flesta af Finlands 115 lots-
platser hafva åtminstone 10 särskilda lotsningsdistanser, då
däremot de utländska i de flesta fall böra vara bekanta med
endast en lotsled.

Den finska lotsens hela ungdom behöfves därför nogsamt
som lärotid, för att han som fullvuxen man skall kunna emot-

taga sitt ansvarsfulla kall, och bör man därför med hofsamhet
döma hans kanske mången gång i annat hänseende begränsade
kunskapsförråd. För att dock dels tvinga dels uppmuntra den
unga lotslärlingen till att förkofra sig såväl i sjömanskap, språk-
kunskap och allmän skolbildning, fordras numera att han skall
hafva genomgått högre folkskola, och för öfrigt befordras t. ex.
den extra lotslärling, som undergått navigationsskole-examen,
framför andra till ordinarie lots. I de flesta fall antages numera
till lotsåldermän endast examinerade sjökaptener, kofferdiskep-
pare eller styrmän; dessutom tilldelas premier eller understöd
åt lots som besöker navigationsskola. Årligen inkallas till Hel-
singfors ett tjugutal lotslärlingar från skilda delar af landet, för
att med särskildt underhåll besöka den för lotsar inrättade
skolan, hvarest meddelas undervisning i praktisk navigation,
lotsförfattningar, författning rörande undvikande af fartygs sam-
manstötande på sjön äfvensom i ryska språket m. m. Efter
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slutad kurs i skolan komma samma unga personer att med-
följa på sommarkampanj å ryska marinens örlogsfartyg för att
förkofra sig i nämnda språk samt för att ernå vana vid manöv-
rering af stora fartyg.

Om våren är det lotsarnas skyldighet att inom sinarespek-
tiva områden, emot faststäld ersättning, på sina tillbörliga ställen
utsätta såkallade remmare eller märken, hvilka genom sitt ut-
seende och färg tillkännagifva farledens läge i förhållande till
grund som skola undvikas. Remmare finnas af flere slag, näm-
ligen: nord-, syd-, ost- och kryssremmare, hvilkas utseende en
vidfogad teckning utvisar. För vägledning finnas dessutom i
farleden å särskilda holmar och skär uppförda kummel af sten
eller trä till ett antal af 1,849 stycken.

Det nuvarande remmaresystemet, öfverensstämmande med
Kejsaredömets, infördes år 1896 i Finland vid Bottniska och
Finska vikens stränder samt i Ladoga sjö. Inne i landet, där
vattendraget går i en enda riktning, förekommer ett särskildt
tvåremmaresystem bestående af: slät- och brokig remmare, at
hvilka den brokiga är försedd med tofs. Under färd uppför
vattenstråten bör brokig remmare bli till höger, slät åter till
venster, nedför strömmen däremot tvärtom.

Remmarenas antal inom landet uppgår till 7,126 stycken
och årliga underhållskostnaden till Fmk 63,996 däri inberäknadt
underhållet för kummel och mindre sjömärken.

För vägledning af sjöfarande under tjocka och disig luft
äro å alla fyrfartygen anbragta mistsirener, som med korta mel-
lanrum gifva korta ljudstötar. Vid fyrarna finnas anbragta ring-
klockor med hvilka fyrbetjeningen hvar femtonde minut ringa.
Å Gråhara fyr är ringklockan försedd med urverk och ringer
automatiskt. Vid Hangö och Norrskärsfyrar afiossas ur mist-
kanoner hvar femtonde minut två skott. Klockbojor finnas
utsatta å två ställen nämligen vid Märkkallan i Södra Kvarken
och vid Rysskär nära Helsingfors.

Lotsarna äro pliktige att bistå sjöfarande vid sjönöd i
hvilket syfte för särskilda yttre lotsplatser anskaffats räddnings-
kuttrar. Räddningsstationerna vid Aspö och Hangö äro full-
ständiga och försedda med rakettapparater. Härtill kommer att
det på senaste tider bildade Sjöräddningssällskapet i Finland
vidtagit särskilda anstalter för räddning af i sjönöd stadda per-
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söner. Den fullständigaste räddningsstationen finnes å Lavan-
saari utö i finska viken. Sällskapet åtnjuter statsuderstöd.

I och för uppfyllandet af de särskilda uppgifter lotsverket
har sig ombetrodt eger detsamma 10 ångbåtar, af hvilka en är

stäld till lotsdirektionens och 7 till lotsfördelningarnas dispo-
sition, samt tvenne användas vid sjömätningarna.

Enskildheter rörande dessa ångare finnas i nedanstående
tabell

E. F. Andersin, R. Hausen m. fl.
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Kommunikationer.
Ändamålsenliga anstalter för fortskaffande af personer och

gods hafva i alla tider hört till de första villkoren och star-
kaste häfstängerna för åstadkommande af högre kultur, och
Finlands folk har i denna del åtagit sig bördor, hvilka äro
högst betydande, särskildt i betraktande af nationens ringa
numerär och knappa materiela resurser.

Äldsta af människohand åstadkomna längre samfärdsleder
voro i Finland såsom annorstädes landsvägarna. Sådana hafva
under århundradenas lopp byggts i den utsträckning, att landet
härutinnan täflar med och måhända öfverträffar hvilket annat
land som helst vid samma polhöjd. I sina otaliga vidtutgrenade
sjöar och vattendrag eger Finland ett af naturen gifvet kom-
munikationsmedel af oberäknelig vikt, men för dessa vatten-
vägars förbindande med hvarandra och ändamålsenliga tillgodo-
görande hafva mångfaldiga åtgärder varit erforderliga. Finlands
kanaler äro det mest betydelsefulla resultatet af dessa före-
trädesvis under adertonde och nittonde seklen utförda, delvis
mycket kostsamma arbeten. För seglationen vid hafskusten
hafva motsvarande uppoffringar däremot blott undantagsvis varit
behöfliga. Under senare hälften af nittonde århundradet vidtog
slutligen i Finland byggandet af nutidens viktigaste kommuni-
kationsmedel, järnvägarna. Detta arbete har under de senaste
två årtiondena fortgått utan afbrott.

Utvecklingen af de skilda slagen af samfärdsleder har
naturligtvis på senare tider gått jämnsides, på det de olika



Atlas öfver Finland. Kartbladet n:o 27.2

transportsätten må stöda hvarandra och vid behof kunna kombi-
neras; för klarhetens skull må emellertid i denna framställning
hvarje slag af kommunikationer skildt för sig tagas till skär-
skådande.

Landsvägarna.
Beträffande byggandet och underhållandet a landsvägar

innehöllo redan nordens äldsta lagar grundläggande föreskrifter,
hvilka efter hand utvecklats till ett helt system.

Allmänna landslagarna af åren 1347 och 1442 ålägga jord-
egarne skyldigheten att bygga bro (eventuelt underhålla färja)
och rödja väg i den mån enhvar egde andel i byn; delvis var
detta besvär åhvälfdt jordegarne inom större områden, häradet
eller i vissa fall landskapet. Katolska kyrkan, som annars vetat

förskaffa sig stora friheter och förmåner, deltog äfven för sin
jord i vägars och broars byggnad och underhåll, ett påtagligt
erkännande åt detta ändamåls kulturella betydelse. Såsom
skilda slag af väg nämna landslagarna »landsväg», »tingsväg»,
»kyrkoväg» och »kvarnväg»; dessutom omtalas »hofva- eller
klöfvaväg» (d. v. s. kreatursstigar). Kyrkobro borde vara 5
alnar (2,97 m) bred; för vägar var en bredd af 10 och 6 alnar
(5,94 och 3,56 m) föreskrifven. Uraktlåtenhet att fullgöra de med
afseende å väg föreskrifna skyldigheterna bestraffades med bö-
ter; syn å vägar och broar borde hållas två gånger om året,
o. s. v.

Allt detta synes antyda en redan under medeltiden vunnen
ganska tillfredsställande utveckling af landskommunikationerna,
men verkligheten har för ingen del svarat mot de uppställda
reglerna. T. o. m. i Sveriges äldsta kulturbygder har största
delen af de jämförelsevis få vägar, hvilka funnits, bevisligen
varit ridvägar och vintervägar. Herredagar och rådsmöten
höllos gärna å orter, till hvilka man kunde komma sjöledes,
såsom Södertelge, Arboga m. fl.; konungabrefven äro till stort
antal utfärdade i skärgården, hvilket äfven antyder, hurusom
segelfarten föredrogs framför landsvägen. Gustaf Adolf skrifver
1619, att vägarna i Sverige mera liknade gångstigar än lands-
vägar. Fullt tillförlitliga utländska resandes berättelser ställa
utom allt tvifvel, att det ännu vid början af sjuttonde århundradet
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äfven för en ridande kunde vara svårt att komma fram bortom
de egentliga bygderna. Att förhållandena i det aflägsna och
glest befolkade Finland måste varit ännu sämre, synes i och
för sig naturligt och framgår äfven af förefintliga handlingar.

Utvecklingens gång i vårt land framstår tydligast genom
att koncentrera framställningen vid bestämda viktigare tidpunkter,
utan att dock binda sig vid vissa år. Nu ifrågavarande förhål-
landen torde bäst tecknas sådana de voro vid slutet af Gustaf
Vasas regering (1550-talet), vid början af Sveriges stormaktstid
(1650-talet) äfvensom under nittonde århundradets första och
sista årtionden.

Föga betydande var det arf nya tiden i Finland fick med
afseende å landskommunikationerna emottaga af medeltiden.
I landets södra del funnos på Gustaf Vasas tid några få trafik-
leder, hvilka — om ock med reservation — kunde kallas lands-
vägar. Mellan Åbo, Ulfsby (Björneborg) och Tavastehus egde
en relativt liflig trafik rum; likaså upprätthölls mellan Åbo,
Viborg och ryska gränsen (vid Systerbäck) en trafikled till
lands, ehuruväl under sommarmånaderna Finska viken i denna
del erbjöd den bekvämaste förbindelsen. Tavastehus, Viborg
och Nyslott voro likaledes förenade sinsemellan med vägar, de
två förstnämnda orterna delvis med dubbla linjer, hvilka åtföljde
Salpausselkäs båda parallelt löpande hufvudsträckningar. Mycket
möjligt är dock, att stora delar af dessa stråtar icke till sin
beskaffenhet skulle motsvarat de minsta anspråk man nu för
tiden ställer på en landsväg.

Frågan om Finlands försvar under krig hade uppenbarligen
fått i väsentliga delar bestämma landsvägarnas riktning. De
militära intressena sammanföllo visserligen i många fall med
kulturbehofven, ty landets få fästen voro samt och synnerligen
belägna i de bäst befolkade trakterna, men syftet att vid behof
kunna bispringa fästningarna samt upprätthålla förbindelsen
dem emellan har säkert vägt mera än den fredliga trafikens
kraf. Möjligheten att åstadkomma vägar låg också däri, att
inom slottslänen allmogens arbetskraft utan skonsamhet togs i
anspråk för hvarje syftemål de maktegande funnit böra tillgodo-
ses. För öfrigt fingo vattendragen om sommaren och slädföret
om vintern ersätta bristen på vägar; krigståg företogos under
dessa tider i de allra flesta fall vintertid. Skidlöpare nämnas
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ofta i handlingarna; under nya tidens första århundrade hafva
skidorna i södra Finland haft fullt ut så stor betydelse som de
ännu i dag ega för samfärdseln i landets nordligaste delar.

Förutsatt att ofvan uppräknade trafikleder verkligen med
afseende å sin beskaffenhet förtjänat namnet landsvägar, skulle
sådana omkring år 1550 funnits i Finland till en längd af unge-
fär 2,000 km eller — då vägarnas högst betydande krökningar
tagas i betraktande — något mera. Visserligen uppgifvas vägar
därutöfver hafva ledt från Ulfsby äfvensom från trakten af nu-
varande Tammerfors till Korsholms slott (vid Vasa), men de
voro säkert af alltför primitiv beskaffenhet att här kunna tagas
med i räkningen. Fångstmän och handlande färdades dessutom
årligen genom det inre landet, från Nyslott och ryska Karelen
till Uleåträsk och Uleåborg, men detta skedde antingen vinter-
tid eller utmed de stora sjöarna. Hundrade år senare, då Per
Brahe år 1639 bereste denna del af landet, for han, såsom han
själf i sin tankebok meddelar »alla sjöar och farlige strömmar
uppför och utför», och han tillägger, att »ingen synnerlig man»
före honom gjort den resan om sommaren. Det är klart, att
förhållandena vid medlet af 1500-talet ej i denna del varit bättre,
snarare tvärtom.

Ganska karakteristisk är Gustaf Vasas ståndpunkt be-
träffande kommunikationerna. I Sverige har han sökt utveckla
dem samt utfärdat därhän syftande föreskrifter, men Finlands
ställning som gränsland samt den från öster allt som oftast
hotande krigsfaran tyckes hafva ingifvit konungen föreställningen,
att motsatta åtgärder härstädes voro på sin plats. Under krigs-
åren 1555—1557 har konungen sålunda upprepade gånger be-
fallt, att blott en enda till gränsen ledande väg borde under-
hållas och de andra »igenfällas» med bråtar eller förhuggningar,
på det fientliga infall för framtiden måtte försvåras. De få
vägar, som funnos, voro emellertid i all sin ofullkomlighet så
nödvändiga, att de trots gifna påbud fortforo att existera och
begagnas.

Äfven under följande tider verkade försvarsfrågan på
kommunikationerna, nu dock i motsatt riktning. Förbättrade
vägar voro ett oeftergifligt villkor för den aggressiva politik mot
Ryssland som konung Johan 111 inslog; hans djerfve fältherre
och måg Pontus De la Gardie förde år 1580 trupper mot Keks-



Ko mmun ikationer. 5

holm öfver obygder och kärr, hvilka tidigare ansetts omöjliga
att sommartiden passera. Ännu i långt senare tid har det i
landets aflägsnare delar varit vanligt att öfver kärren bygga
väg, ofta till flere kilometers längd, medels utläggande af klufna
stockar, högst två i bredd, och sådana slags »spångvägar» kallas
allmänt i östra Finland »Pontuksen sillat», påtagligen till minne
af De la Gardies nämnda tåg. Vagnar, d. v. s. fyrhjuliga tunga
åkdon utan ressorter, började på 1500-talet komma i bruk äfven
i norden, om ock blott för de högst ståendes behof, och nämnde
fältherre, hvilken var född i södra Frankrike, (eller möjligen
hans son riksmarsken Jakob De la Gardie, med hvilken fadren
af folktraditionen ofta förväxlas), torde varit den förste, som i
Finland användt ett sådant fordon. Åtminstone fortlefva sägner
ännu i våra dagar om ett underbart åkdon, som den store höf-
vidsmannen Pontus skulle medfört och hvilket sedan sjunkit i
Muola sjö, hvarest detsamma förmenas otaliga gånger ha gjort
förfång åt fiskares nedlagda nät.

Nya voro i många afseenden de förhållanden, som möta
oss vid medlet af sjuttonde seklet. Trettioåriga kriget hade
just bragts till afslutning; utländska förebilder hade begynt i
många afseenden inverka på rikets förhållanden. Äfven kom-
munikationerna hade tagit intryck däraf; nya och fullständigare
föreskrifter gåfvos gång på gång om gästgifverierna och skjuts-
hållningen; en ordnad postgång hade likaså införts. Hvad som
särskildt verkade på Finlands förhållanden var att landet under
några år i grefve Per Brahe hade en högste styresman, som
med sakkännedom och stor energi förenade ett betydande in-
flytande. Ytterst viktigt var jämväl att ryska gränsen 1617
genom freden i Stolbova blifvit framskjuten (jämf. kartan 32 a),
ty sålunda hade nya gränsfästningar vunnits i Keksholm, Nyen
och Nöteborg, med hvilka förbindelsen måste upprätthållas året
igenom. Redan detta påkallade nya vägar; dessutom hoppades
man genom förbättrade kommunikationer i de östra trakterna
kunna locka ryssarnes handel åt Östersjön samt skörda bety-
dande handelsvinst.

Vid midten af 1600-talet hade man äfven kommit så långt
att, oberäknadt de redan nämnda äldre trafiklederna, dubbla
vägar förbundo Viborg med Keksholm, Nyen (n. v. S:t Peters-
burg) och Nöteborg (= Schusselburg); vidare hade trafiken
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mellan södra Tavastland och de närmaste kuststäderna Helsing-
fors och Borgå tillgodosetts med tvenne i sydlig riktning gående
vägar; slutligen hade en väg, omfattande Finlands hela vestra
kust tillkommit, hvilken sedermera på andra sidan Bottniska
viken ledde till Stockholm, äfvensom en väg mellan trakten af
Tammerfors och Korsholm (Vasa). Nu nämnda nya vägarkunna
allena för sig beräknas motsvara närmare 2,000 km; det vore
således ungefärligen en fördubbling af de existerande lands-
vägarna, som nya tidens första århundrade i så fall skulle med-
fört, hvarjämte äldre vägar säkert efter hand förbättrats och
nya mindre betydande trafikleder tillkommit. De inre delarna
af landet voro dock, såsom ses af Per Brahes ofvan åberopade
resa från Nyslott till Uleåborg, fortfarande i afsaknad af lands-
kommunikationer. På resor i Finland synes Brahe ha åtföljts
af sin gemål endast då resan kunde ske med segelfartyg, såsom
mellan Åbo och Helsingfors.

I alla fall lider det intet tvifvel, att under nya tidens första
århundrade viktiga förbättringar ernåtts, och lagstiftningen be-
lyser i sin mån framstegen. Vi böra emellertid akta oss för
att antaga, det verkligheten alltid skulle motsvarat lagbuden.
En uppmätning af alla vägar samt upprättande af milstolpar
anbefalldes år 1664, och dessa påbud torde väl verkställts. I andra
fall mötte reformerna däremot hinder. Så t. ex. föreskrefs
visserligen i 1636 års förordning om taverner, att gästgifvare
borde vara försedd med skjutshästar, vagnar och båtar, och
föreskriften blef åren 1651 och 1664 kompletterad därhän, att
i gästgifveri vid de stora landsvägarna borde hållas i beredskap
åtminstone 2 vagnar, 4 kärror, 6 slädar och 8 sadlar med hvad
därtill hörde, äfvensom vid tvär- och afvägarna halfparten mindre.
Försiktigtvis tillades dock i författningen, att så framt vägarna
icke läte sig med vagn befara, behöfde sådant åkdon ej hållas.
Hvad Finland vidkom har undantaget säkert upphäft regeln, ty
ännu från följande århundrades midt finnas säkra bevis, att t.
o. m. i Åbo och Björneborgs län, som dock omfattade landets
äldsta kulturbygder, stora områden funnos, hvarest inga slags
hjuldon, icke ens tvåhjuliga kärror, voro i bruk. Mångenstädes
voro vägarna äfven då för tiden i ordets fulla mening halsbry-
tande. Häradsrättsprotokoll från sjuttonde århundradets midt
omtala exempelvis, att i sydöstra delen af landet en bonde en
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gång anklagats för att hafva mördat sin hustru, emedan man
just före begrafningen fäst sig vid att likets hals var bruten.
Enstämmigt intygade emellertid hörda vittnen, att olycksfallet
allt för väl på grund af vägarnas beskaffenhet kunnat inträffa
under färden till kyrkan, äfvensom att liknande fall äfven tidi-
gare observerats.

Då vattenväg ej anlitades voro resorna naturligtvis ytterst
besvärliga och tidsödande. Afståndet mellan gästgifvaregårdarna
var sällan under två mil; på några ställen, såsom öfver den
ödsliga Tavastmon och annorstädes vid landskapens gränser
kunde en eller två dagsresor behöfvas för att från raststället
nå närmaste människoboning. Det goda vinterföret varade rela-
tivt kort tid; vintervägarna byarna emellan kunde i anseende
till det långa afståndet icke fås plogade. Vår, sommar och höst
måste man således vanligen färdas ridande. Hvad som ej kunde
framskaffas på hästryggen, placerades antingen å en af tvenne
hästar buren bår eller befordrades med s. k. släpa, d. v. s.
tvenne sammanbundna långa stänger, emellan hvilka hästen före-
spändes, medan bördan fästes tvärs öfver stängernas nedre del.
Öfver kärr och mossar fick man färdas till fots på spångvägar
af ofvan omtalad beskaffenhet, hvarvid naturligtvis bärare måste
medföras för bagaget. Porthan omtalar, att ännu vid slutet af
adertonde århundradet presterna ochkronobetjäningen på somliga
ställen i Finland måste vid sina vanliga tjänsteresor färdas på
sådana vägar. I stora delar af landet svarade förhållandena
sålunda på Per Brahes och Kristinas tid mot hvad man numera
kan finna i de mest aflägsna trakter, egentligen blott i Lapp-
marken. I ryska Karelen äro spångvägar däremot allmänt före-
kommande och viktiga samfärdsleder ännu den dag som är.

Att förhållandena från sjuttonde seklets midt till början
af det nittonde hunnit betydligt utveckla sig, är klart nog. Till
den mellanliggande tiden hafva emellertid hört sådana pröf-
ningar som hungersåren 1695—1697, hvilka bortryckte ungefär
en sjettedel af befolkningen; Karl XII:s krig 1700—1721, som
bland annat medförde Finlands mera än tioåriga ockupation och
ödeläggelse, i följd hvaraf vid fredens inträde minst hälften af
folkstocken, företrädesvis den arbetsföra delen, blifvit bortryckt;
yttermera tvenne andra i Finland förda krig, 1741—1743 och
1788—1790, det förra äfvenledes slutande med landets ocku-
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pation, samt slutligen täta missväxtår. Den mellan Per Brahes
och Alexander I:s dagar fallande samt för kulturella nydaningar
möjliga tiden kan således i själfva verket knappast räknas mot-
svara mera än ett århundrade. Men Finlands folk har begagnat
denna tid med energi och framgång.

Såsom tidrymdens viktigaste inlägg i kommunikations-
väsendets utveckling bör antecknas icke allenast en betydande
ökning af såväl allmänna som i synnerhet lokala vägar, utan
ock att äldre vägar nästan öfverallt förbättrats, dels genom vida
solidare byggnadssätt, dels förmedels vägarnas uträtande. Vikti-
gaste nya allmänna vägar voro de genom landets inre i rikt-
ning från SO till NW gående vägarnaNyslott (resp. Sordavala) —

Kuopio—Pulkkila—Uleåborg samt Jyväskylä—Karstula—Gamla-
karleby, hvilka ej mindre för den inhemska handeln än — så-
som 1808 års krig nogsamt utvisade — äfven i strategiskt af-
seende egde stor betydelse. Därjämte hade byggts en likaledes
genom det inre af landet, men från SW till NO gående trafikled
från nejden af Tammerfors till Kuopio; slutligen hade flere
mindre förbindelselänkar åstadkommits. Alla dessa nya vägar
kunna anses mer än väl motsvara 2,000 km i längd. Och här-
till kommer yttermera, att under samma tid en stor mängd lo-
kala vägar fullbordats i olika delar af landet; dessa kortare
trafikleders sammanlagda längd kan man utan öfverdrift anslå
till omkring 4,000 km.

Det vore sålunda sammanlagdt vidpass 10,000 km lands-
vägar, som efter ofvan anförda approximativa beräkningar skulle
funnits i Finland vid nittonde seklets begynnelse. Häri äro då
de egentliga byvägarna icke inberäknade, enär för äldre tider
någon tillförlitlig utredning om dem icke veterligen föreligger.

Steget från nu skildrade förhållanden till de vid seklets
slut rådande är långt, men — därest landsvägarna allena för
sig tagas i betraktande — ingalunda så betydande som mången
torde föreställa sig. Rätta värdemätaren föreligger nämligen
här vid lag såsom alltid uti att ställa det utförda i relation till
folkmängden.

Ett för nittonde århundradet nytt drag är att tungan af
vägars anläggande, hvilken tidigare helt och hållet hvilat på de
enskilda jordegarne, numera till någon del öfvertages af staten.
Finland hade fått en egen styrelse samt länge saknad rättighet
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att främst tillgodose egna behof, och frukterna häraf göra sig
snart märkbara inom förvaltningens alla grenar.

På landskommunikationernas område återstod, trots tidi-
gare bemödanden, ett vidsträckt fält att bearbeta. Dels felades
mångenstädes nödiga förbindelselänkar; dels voro särskilda glest
befolkade och fattiga nejder i afsaknad af kommunikationer, men
äfven ur stånd att utföra dessa kostsamma arbeten med egna
resurser. Det är främst till dessa nejder landets styrelse ut-
sträcker sin omvårdnad förmedels tillfälliga bidrag, till större
eller mindre del motsvarande de ifrågavarande liniernas anlägg-
ningskostnad. Än beviljas anslag för en viss väg- eller brobygg-
nad, hvars utförande i laga väg beslutits, men som öfverstiger
vederbörande kommuns tillgångar; än utföras nödigansedda
nya vägar under missväxtår för att bereda de nödlidande
en högst behöflig arbetsförtjänst; någon gång förbättras äldre,
men vanvårdade vägar med statsanslag. Lappmarken, hvarest
kronoskogarna upptaga största delen af arealen, har härvid sär-
skildt kommit i åtanke; allmänna landsvägar, byvägar och spång-
vägar hafva därstädes under nyaste tid utförts till betydande
längd. Någon gång har det i sådant afseende beviljade stats-
anslaget uppgått till hundratusental mark.

Svårt är att exakt utreda nu nämnda statsutgifters total-
belopp, men några exempel må anföras såsom till fylles be-
lysande. Under årtiondet 1826—1835 synes i årligt medeltal
27,000 mark hafva tillskjutits af statsmedel i sagda syfte, men
för de sju åren 1855—1861 uppgick utgiften i fråga till ungefär
67,000 mark per år. Förutom ett till vederbörande fackmyndig-
hets disposition ställdt samt efter hand förhöjdt anslag för väg-
och vattenbyggnadsarbeten, hvaraf mindre delen användts till
vägbyggnad, upptaga staterna för 1880- och 1890-talen ett enkom
för vägbyggnad afsedt årsanslag af 20,000, numera 50,000 mark,
hvarhos i enahanda syfte gång på gång beviljats särskilda extra
anslag. Det lider intet tvifvel, att staten på senare tid i medel-
tal användt mera än 100,000 mark årligen till vägars byggande.

Resultaten af detta energiska arbete på landsvägsnätets
fullkomnande framstå redan vid en blick på kartan n:o 27. De
nordliga delarna af landet frånräknade, utgrena sig de allmänna
vägarna såsom ett ådernät, samt understödas öfverallt af mindre
vägar och stigar, hvilka ej äro på kartan upptagna; endast vissa
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glesare bebyggda nejder, exempelvis gränstrakten mellan södra
Österbotten och Åbo—Björneborgs län, framstå härvid såsom
svagare. Enligt nyaste officiella, visserligen icke absolut säkra
beräkningar utgjorde sammanlagda längden af landets till under-
håll påbjudna vägar vid utgången af år 1895:

allmänna landsvägar 24,967 km (däraf 53 km ridväg)
byvägar ....19,424 »

Summa 44,391 km.

Vid dessa vägar funnos och underhöllos på samma tid
8,570 broar och 175 färjor. Af de förra voro 35 broar af järn,
2,244 af sten ocn 6,291 af trä.

Då Finlands ytinnehåll beräknas till 333,142 km 2 land,
kommer således i medeltal på 7,5 km2 en km landsväg. På
denna beräkning inverkar dock Lappmarken ganska väsentligt,
hvarför medeltalet ej gifver en riktig bild af förhållandena i den
södra hälften af landet, där dock 9/io af nationen bo. För de
skilda länen ställer sig förhållandet på följande sätt:

Om man jämför de ofvan för olika tidpunkter kalkylerade
beloppen allmän landsväg med den sannolika befolkningen på
samma tid, visar det sig, att vid nya tidens början ungefär 5
km landsväg torde kommit på hvarje jämnt tusental innevånare,
medan medeltalet på den följande tiden synes utgjort 9—lo km
för t,OOO innevånare. Härutinnan skulle förhållandet således
under de senaste århundradena varit tämligen konstant. Därest
äfven byvägarna inberäknas, komma i våra dagar ungefär 17
km väg på 1,000 innevånare.

I andra afseenden ställer sig jämförelsen afgjordt till nu-
tidens förmån. Vid en jämförelse af nu gällande, den 15 jan.
1883 angående vägars och broars byggande och underhåll å

I Nylands län komma . .

» Åbo och Björneborgs län
2,6 km2 på i

3,6 » »

km väg
» »

» Tavastehus » 3,7 » » » »

» Viborgs »

» S:t Michels »

3,7 » »

5,5 » »

» »

» »

» Kuopio » 7,8 » » » »

» Vasa » 5,6 » » » »

» Uleåborgs » 27,7 » » » »
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landet samt den 12 nov. 1883 och den 20 dec 1888 angående
skjutshållningen och gästgifverierna utfärdade stadganden med
äldre, ofvan antydda lagbud, finner man bäst, hvilken frukt år-
hundradens bemödanden burit.

I princip hafva visserligen vägars byggande och underhåll
allt fortfarande förblifvit de enskilda jordegarne åhvälfda; för
sina ofantliga skogar är kronan t. o. m. i regeln fritagen från
denna tunga. I praktiken har denna obillighet dock mildrats
genom särskildt beviljade anslag. Emellertid står Finland i denna
del efter de länder, hvarest omsorgen om de allmänna vägarna
erkänts vara en staten åliggande skyldighet. För landets jord-
egare öfver hufvud är vägunderhållet också en börda, fullt ut
så kännbar som de direkta skatterna, hvilkas nedsättning er-
känts mångenstädes vara af själfva nödvändigheten förestafvad.
Särskilda förbättringar af lagstiftningen i denna del äro ifråga-
satta och som bäst i en för frågans beredning tillsatt
komité.

Med afseende å landsvägarnas beskaffenhet står Finland
däremot synnerligen högt: lagbuden äro fullständiga, noggranna
och gälla icke blott på pappret. Allmän landsväg bör efter
behof vara 4,75—7,13 m bred, men af landets äldsta och vikti-
gaste vägar äro flera icke mindre än 9,50 m breda; byväg bör
vara minst 3,66 m, allt räknadt mellan dikena. Dessa pläga
vara 0,3—0,5 m breda och 0,5—1 m djupa; träd och buskar
närmast vägen äro undanröjda. Remont verkställes två gånger
om året efter gjord syn och vid laga ansvar för timad försum-
melse. Noggranna föreskrifter finnas äfvenså beträffande vinter-
vägars utstakande och öppenhållande. Alla vägar, där skjuts-
anstalter finnas, äro uppmätta, tidigare i verst, men efter metriska
systemets införande år 1890 i km; stolpar utmärka hvarje kilo-
meters afstånd äfvensom läne-, härads- och sockengränserna.
Skjutsningen besörjes numera merendels på grund af entrepre-
nad. Gästgifverierna voro år 1895 till antalet 1,208 (däraf 190
reservstationer); afståndet mellan gästgifverierna varierar mellan
8 och 25 km. Medelafståndet utgör ungefär 12 km.

Ytterst vanskligt är att beräkna anläggningskostnaden för
nu förhandenvarande landsvägsnät, dels emedan dessa vägar
anlagts och förbättrats under förloppet af flera århundraden,
således enligt alldeles olika prisförhållanden, dels emedan goda
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allmänna landsvägar och sämre byvägar äro mycket olika. Ge-
nom länge upprepad remont och grusning ha de allmänna lands-
vägarna, byggda som de äro af det utmärkt hållbara material
Finland på de flesta ställen redan i följd af sin geologiska for-
mation erbjuder, merendels blifvit fullt jämförligamed mellersta
Europas yppersta chausséer och makadamvägar; byvägarnas
beskaffenhet är däremot mycket växlande.

Om man tager nutida värdeförhållanden till norm, dock
med beaktande af att jordbrukaren öfver hufvud kunnat använda
eget folk och egna dragare vid landsvägsarbetet, hvarhos detta
merendels fått utföras på för honom lämpliga tider, kan anlägg-
ningskostnaden för de allmänna landsvägarna måhända i medeltal
anslås till 6,000 mark samt för byvägarna till 3,000 mark, allt
per km. Härtill kommer då ytterligare kostnaden för broarna,
antagligen motsvarande ett tiotal miljoner mark, hvarför nu
ifrågavarande kommunikationer kunna anses hafva ett kapital-
värde af i rundt tal 220 miljoner mark. Det behöfver knappast
tilläggas, att de allmänna vägarna emellertid ingalunda under
närvarande tid kunde för nu angifna enhetspris fås utförda och
bragta till sitt utmärkta skick.

Underhållskostnaden för landets vägar beräknas i en år

1897 utförd officiell enquéte uppgå till i rundt tal 4,400,000 mk
per år, hvilken summa emellertid antagits vara något högt räk-
nad. I hvarje fall torde ifrågavarande naturalprestation med
nuvarande prisförhållanden icke understiga^ V2 miljon mark för
år, och skulleårliga underhållskostnaden då utgöra ungefär 1 V2 %

af vägarnas kapitalvärde.
Med afseende å landsvägarnas begagnande förefinnas icke

andra statistiska data än de, hvilka afse skjutsinrättningens be-
gagnande. Den nyaste tiden har i denna del genomfört en
grundväsentlig förändring, som i en framställning af Finlands
kommunikationer icke kan lämnas ur sikte.

Likasom vägbyggnads- och underhållsskyldigheten var äfven
frambefordrandet af resande sedan urminnes tid en jordegarne
åhvälfd förpliktelse — dock sålunda att, sedan man under nya
tiden omsider lyckats få skjutsväsendet ordnadt, en viss godt-
görelse erlades för skjutsandet. Denna godtgörelse var dock
ringa, vid medlet af nittonde århundradet 10 penni för versten
(__= 1,0688 km). Landets jordegare hade således i denna del en
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ytterligare börda att bära i trafikens intresse. I och för sig
högst betydande, blef skjutsningstungan ännu mera kännbar i
följd af bristen på andra kommunikationer. År 1864 utgjorde
skjutsarne vid landets samtliga gästgifverier 721,723; ännu för
åren 1881—84 — då järnvägsliniernas sammanlagda längd redan
öfversteg 1,100 km, hvarhos ångbåtsrörelsen vunnit stor utsträck-
ning — uppgick antalet utgjorda skjutsar i medeltal till 617,659
per år.

Genom 1883 års skjutsförordning ökades emellertid skjuts-
legan till 16 penni för versten vid ordinarie skjutsstation på
landet samt eventuelt dubbla beloppet från reservstation, och i
och med detsamma inträdde naturligare förhållanden på detta
område. Något senare (1888) infördes väl en moderation af
skjutstaxan, (numera 14 penni per km), men antalet utgjorda
skjutsar har emellertid på sista tiden varit i starkt nedgående,
utgörande:

Det torde knappt behöfva sägas, att landsvägstrafiken ej
minskats i samma proportion som skjutsarna. Emellertid har
person- och godsbefordran med häst allt mera trädt i bakgrun-
den i den mån andra och mera tidsenliga fortkomstmedel kom-
mit till användning.

Vattenvägarna och kanalerna.

Likasom landsvägarna hafva äfven kanalerna sin förhistoria,
hvars utredande emellertid är förenadt med högst betydande
svårigheter. De åtgärder, hvilka under århundradenas lopp
vidtagits till förändrande af Finlands af naturen gifna hydro-
grafiska förhållanden, hafva nämligen vidtagits dels för vinnande
af förbättrade och sammanhängande kommunikationsleder, dels

V]
»

.r 1885
1886

242,671
219,477

»

»

»

1887
1888
1889

201,055
198,052
196,681

» 1890 J94-255

v
»

»

»

.r 1891
1892
1893
1894

199,46:
209,08:
197,72!
183,82.

» 1895 171,891
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för att genom öfverloppsvattnets afledande öppna nya fält för
eller underlätta odlingsarbetet. Stående uti inbördes växelverkan
och icke alltid med hvarandra förenliga, hafva dessa syften,
anförtrodda som de ända till senaste tid varit åt en och samma
fackmyndighets omsorg, varit till den grad sammanblandade, att
det ofta är omöjligt att åtskilja, hvilken del af åtgärderna och
af de använda medlen, som ländt till vattenkommunikationernas
förbättrande, hvad som däremot afsett jordbrukets upphjälpande.

Då Finland i alla riktningar genomskäres af sjöar och
vattendrag, längs hvilka själfva kolonisationen efter hand trängt
in i de stora obygderna, låg det naturligtvis nära till hands att
genom undanrödjande af mötande mindre hinder söka utveckla
och förbättra dessa kommunikationer, hvilka länge nog voro de
enda i landet möjliga. Det gäller om Finland i måhända ännu
högre grad än för Sverige, att ortnamn, hvari ordet ed (taival)
ingår, äro mycket talrika, en naturlig följd af att det korta af-
ståndet mellan tvenne segelbara vattenytor särskildt i obygderna
egde synnerligen stor betydelse för samfärdseln. Fastän inga
positiva uppgifter härom föreligga, måste det betraktas såsom
fullt säkert, att genomgräfning eller åtminstone utjämning af
smalare mellan sjöarna befintliga näs samt smärre forsrensnin-
gar redan under medeltiden förekommit på många håll i vårt
land; under århundraden voro de stora sjöarna den väg, på
hvilken alla färdades i inlandet, vare sig fångstmän eller hand-
lande. Med afseende å Finlands af talrika forsar besvärade
älfvar och åar gällde det allenast att åstadkomma en för de långa
och smala roddbåtarna begagnelig nedfartsränna i forsens huf-
vudådra samt nära stränderna rännor eller dragvägar, längs
hvilka farkosterna vid behof kunde stakas eller dragas mot
strömmen. Utmed de nordösterbottniska älfvarna har en liflig
och konstant trafik existerat långt förr än någon körväg byggts
mellan de på stränderna relativt tätt belägna byarna; det är

äfven i dessa nejder som vanan att styra de bräckliga far-
kosterna genom forsarnas bränningar vunnit sin högsta ut-
bildning.

Dessa från urminnes tid häfdvunna kommunikationsför-
hållanden göra det förklarligt, att den först i medlet af nittonde
århundradet förverkligade tanken på åstadkommandet af en
bekväm och kort förbindelse mellan Finska viken och Saima
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vattensystem kunnat vakna och föranleda åtgärder redan under
medeltiden.

Saima sjö, som jämte sina omfattande tillflöden bildar ett
insjösystem, det största ej blott i Finland utan i hela Europa,
har för kanaliseringsplanerna i Finland haft en särdeles anmärk-
ningsvärd betydelse. Visserligen skiljer ett område af 40 km
bredd nämnda systems hufvudbassin från Finska viken, men
redan få km från Saimas strand, på södra sluttningen af Sal-
pausselkäs sandplatå upprinna tvenne åt söder ledande vatten-
drag, Rokkalanjoki och Soskuan- eller Juustilanjoki, så att i
denna del några större synliga hinder för en kanal icke förelågo.
För en tid, som icke kände den tekniska vikten af höjdförhål-
landenas noggranna afvägande i ett dylikt fall, än mindre tog
i betraktande de oberäkneliga följder en plötslig sänkning af
inlandssjöarnas vattenyta kunnat medföra, måste åstadkomman-
det af en förbindelse mellan Viborg och Olofsborg (Nyslott) —

hvilket önskningsmål ur försvarets synpunkt var ytterst makt-
påliggande — således synas lätt löst: det gällde ju blott att
genomgräfva en 20—21 m hög ås, hvarå Soskuanjokis (Juusti-
lanjokis) flodbädd och däld förmentes erbjuda en så godt som
färdig trafikled till Viborgska viken.

Under medeltidens sista skede har man äfven skridit till
verket, utan en aning om företagets svårigheter. Erik Turesson
Bjelke, hvilken åren 1499—151 1 var höfvidsman på Viborgs
slott, torde tagit första initiativet i saken. Ungefär på det ställe,
hvarest Saima kanal nu skär åsen, 6 km öster om staden Vill-
manstrand, fanns intill 1840-talet en 118 m lång, 0,6—1,5 m djup
och 5,34 m bred graf, af ortsbefolkningen benämd Vanha kaivanto
samt traditionelt tillskrifven Pontus De la Gardie. Folksägnen
har sannolikt härvid gjort en förväxling; »gamlagrafven» torde
vara resultatet af gräfhingsarbeten, hvilka företagits på Bjelkes
tid. Åsen har på detta ställe en fast bergkärna, mycket lämplig
vid anläggandet af en kanal med slussbyggnader, men svår att
öfvervinna med äldre tiders ofullkomliga hjälpmedel; därtill
voro tiderna ytterst oroliga och bristen på medel stor, hvilket
allt kan ha vållat företagets nedläggande.

Ungefär ett århundrade senare återupptogs planen af den
energiske Karl IX, hvilken äfven tog initiativ till kanalbyggna-
der i Sverige samt genom personliga besök gjort sig förtrogen



Atlas öfver Finland. Kartbladet n:o 27.16

med förhållandena i Finland såsom knappast någon konung före
eller efter honom. Den 6 juni 1607 förordnade han Bengt
Söfringsson Juusten att jämte borgmästaren i Viborg Klemet
Sigfridsson leda arbetet på en graf, »så att man kan komma
med båt och farkoster mellan Nyslott och Viborg». För detta
ändamål ålades bönderne i Viborgs och Nyslotts län att tre

och tre ställa en man, »som dagligen och städse blifver vid
arbetet intill dess och så länge att det kan fulländadt blifva».
Den, som tredskade att skyldigheten fullgöra, skulle »utan alla
nåder» bota 40 mark, d. v. s. detsamma som lagen utsatte för
svikligt minskande af konungs ingäld. Följande år 1608 skrifver
konungen tvenne gånger till Juusten för att få underrättelse om
arbetets fortgång. Den disponibla arbetskraften måtte ej varit
tillräcklig, ty i bref af den 22 juli 1608 fann sig den stränge
konungen föranlåten att »nådeligen begära» af allmogen i Savo-
laks och Karelen, »att I vele låta Eder obesvärade befinna att
hjälpa, hvar man några dagsverken, efter som Vare gode män

och tjänare veta Eder att berätta», tilläggande ytterligare om
gräfningsarbetet i fråga, att detsamma »länder både Eder och
hela landet till gagn och godo». Juusten ålades att drifva på
arbetet med högsta flit, så att kanalen »ändtligen nu i denna
sommar (1608) måtte blifva färdig och så gräfd, som det sig
bör». Men härefter tryta alla underrättelser om arbetet; vidt
utseende politiska förvecklingar med Danmark och Ryssland
upptogo äfven snart därpå både tankar och medel. Åtminstone
skrifver konungen 1610 till Nils Kijl, sin skattmästare i Finland,
att han må sända till trupperna i Ryssland »alla de penningar,
som han där i Finland kan klå och få tillhopa»; själfva uttrycken
tyda på att behofvet var tryckande. För de storpolitiska krafven
fingo fredens värf nu som ofta råka i glömska.

Enda resultat af det andra försöket att förena Saimas
vatten med saltsjön blef således den s. k. Uusi kaivanto eller
»nya grafven», gående öfver åsens hela bredd samt 1 km lång
och 6 m djup; lägsta punkten söder om åsen ligger redan en
half meter under Saimas yta. På grafvens båda sidor finnas
stenar uppstaplade i högar, de små skildt från de stora — på-
tagligen för att i sinom tid användas för beläggande af den nya
vattenfårans sidor. Åsen är härstädes, ungefär en half km öster

om Vanha kaivanto, af lösare beskaffenhet, hvarför ett genom-
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brott sannolikt hade blifvit följden, därest arbetet skulle fort-
skridit så långt, att jordlagren blifvit utsatta för rinnande vatten.

Vid slutet af 1630-talet har Per Brahe egnat kanaliserings-
frågan uppmärksamhet, men denna gång torde icke ens något
arbete blifvit inledt. Sedermera hann nära nog ett helt år-
hundrade förflyta, innan nya ansatser togos till förbättrande af
Finlands vattenkommunikationer.

Under Frihetstiden, då särskilda utvägar till upphjälpande
af landets genom stora ofreden i grund förstörda välstånd kommo
på tal, vaknade åter tanken på inlandssjöarnas förbindande med
hafvet, —nu dock i en ny, nästan oigenkännelig form. Viborg
jämte närmaste omnejd hade förlorats till Ryssland (jämf. kartan
32 a). Åt detta håll skulle man för intet pris velat leda trafi-
ken; det hörde fastmer till tidehvarfvets grundsatser att med
hvilka medel som helst draga handeln bort från grannen. Af
kartan fann man emellertid, att det vid Bottniska viken ut-
mynnande vesttavastländska vattensystemets yttersta utgrening
sträckte sig till Päijänne, från hvars östra tillflöden afståndet
åter var obetydligt till Saima systemet. Särskildt för de många
inflyttade utländingar, hvilka tills vidare öfvertogo ledarerolen
i landet efter den genom stora ofreden nästan bortsopade in-
hemska tjänstemannaklassen, kunde det synas lätt att med be-
gagnande af dessa omständigheter åstadkomma en vattenled
från Saima sjö öfver södra Tavastland till Björneborg, således
parallelt med Finska viken. Vidlyftiga projekt till denna och
särskilda andra vattenleder utarbetades på 1730-talet af profes-
sor Hasselbom och kommerserådet Rudenschöld, men förslagen
ledde ej till nämnvärda resultat, fastän de behandlades af en
särskild »durchfartskommission».

Då yttermera en del af sydöstra Finland år 1743 förlorats
till Ryssland samt en i högsta grad onaturlig gränslinje upp-
dragits genom Savolaks (se kartbladet 32 a), blef användningen
af Saima systemet såsom kommunikationsled än mera försvårad.
Det segrande Ryssland hade med afseende å den strategiska
betydelsen af Nyslott förbehållit sig denna ort jämte omnejd
äfvensom fästningarna Villmanstrand och Fredrikshamn. Men
Puumala sund, som förbinder Saima sjö med systemets öfre
delar, hade förblifvit under Sveriges krona, hvadan förbindelsen
mellan Villmanstrand och Nyslott knappast var möjlig annat än
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öfver främmande område. Med anledning häraf lät ryska rege-
ringen i sinom tid genomgräfva fyra åsar, Kutveleentaival,
Käyhkä, Kukontaival och Telataival, (det tredje af dessa ed en
half km bredt, de andra smalare), hvarefter en obehindrad och
tämligen klar farled mellan de från hvarandra afskurna ryska
inlandsvattnen var ernådd. Ett nytt utlopp för vattensystemets
öfre del till hufvudbassinen blef sålunda åstadkommet, men
denna konstgjorda farled miste sin betydelse sedan Finlands
skilda delar under nittonde seklet återförenats.

Dessförinnan hade emellertid vattenkommunikationerna i
den svenska delen af Finland hunnit betydligt utvecklas.

Vid midten af adertonde seklet vann strömrensningsfrågan
talangfulla förkämpar i docenten Samuel Chydenius samt magi-
stern, sedermera prosten Jakob Stenius d. y. Egande nära per-
sonlig kännedom om de trakter, hvilkas kommunikationer de
afsågo att förbättra, uppgjorde desse män nya planer för den
under svensk spira lydande delen af Finland, särskildt för Saima
systemet. Genom särskilda forsrensningar samt användning af
mekaniska hjälpmedel vid passerandet af vattendelaren skulle
en regelbunden trafik sålunda åstadkommas från Uleåborg öfver
Kajana och Nurmes till området för Saima systemets östra stråt,
svenska rikets då för tiden östligaste del. Stenius föreslog
dessutom, att man genom upprensning af Pyhäjoki älf i Öster-
botten skulle bereda ej blott den närmaste omnejden utan äfven
norra Tavastland underlättad förbindelse med hafshamn. Huru
oegentlig en sådan trafikriktning än må förefalla för en senare
tid, var densamma rimlig, då särskilda forsar ej mindre än
gränsförhållandena afskuro vägen åt söder. Sedan möjligheten
till fri utrikeshandel omsider på 1760-talet efter långvarig kamp
hade öppnats för Österbotten, anslöt sig större delen at inre
Finland verkligen, trots kommunikationsledernas brister, till de
österbottniska städernas handelsområde, ett förhållande som
i hufvudsak egde bestånd ända till tiden för Saima kanals
öppnande.

Fruktlösa blefvo vanligen alla förslag, hvilkas förverkligande
skulle erfordrat nämnvärda anslag till förmån för afsides belägna
och för de styrande föga bekanta landskap, men Finlands all-
moge har, såsom särskildt Rudenschölds utförliga berättelser
utvisa, vetat att äfven utan statens medverkan i vidsträckt mått
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tillgodogöra sig fördelarna af landets vidt utgrenade insjösystem.
Då föreslagna förbättringar läto sig genomföras med anlitande
ensamt af allmogens arbetskraft, kunde man äfven för dem på-
räkna de styrandes fulla bevågenhet. Det var sålunda som
Kumo, Kyrö, Pyhäjoki och Uleå m. fl. älfvar verkligen fingos
upprensade under adertonde seklet (jämf. texten till kartan n:o
22), och om också hufvudsyftet i flertalet fall var att genom
reglering eller sänkande af vattenståndet förekomma för jord-
bruket menliga öfversvämningar eller vinna nya odlingsområden,
hade äfven kommunikationerna vanligen någon fördel häraf.
Det säger sig själft att annan trafik härvid ej varit afsedd än
med tre- eller fyrabördingsbåtar af de i landet sedan gammalt
häfdvunna typerna.

Största betydelse egde den omständigheten att för arbetena
i fråga ett system utbildades, hvilket egt bestånd till inneva-
rande tid; slutet af adertonde samt hela nittonde århundradet
förete härvid en fortgående och synnerligen jämn utveckling.
Redan under svenska tiden hade landets egenartade behof i
denna del föranledt inrättandet af en Strömrensningsdirektion för
Finland, ursprunget till senare fackmyndigheter på detta område.
Kronan medverkade vid sjöfällnings- och strömrensningsarbetena
genom att anskaffa sprängmaterialier och sakkunnige arbets-
ledare; senare började man t. o. m. ur allmänna medel erlägga
kostpenningar för fullgjorda intressentdagsverken, — visserligen
högst obetydliga belopp, vid nittonde seklets början omkring
25 penni för dag. Äfven dessa förmåner voro emellertid, jämte
det af företagen emotsedda gagnet, tillräckliga att i alla delar
af landet förmå allmogen att taga initiativ till och i hufvudsak
utföra delvis ganska betydande strömrensningsarbeten.

För bedömande af dessa arbetens vidd förtjänar antecknas,
att ensamt de af allmogen presterade intressentdagsverkenas
antal utgjort:

för åren 1854—60
» » 1861—70
» » 1871—80
» » 1881—90

297,148 dagsverken eller pr år

5°4>457 » » » »

222,969 » » » »

238,736 » » » »

42,450
50,446
22,297
23,874

» » 1891—96 56,716 » » » » 9452
Summa 1,320,026 dagsverken eller pr år 30,698
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Under nu nämnda år har kronan dessutom för samma eller
liknande arbeten bekostat dagsverken till 3—6 gånger så stort
belopp; på 1890-talet uppgå de betalda dagsverkena ända till
25-faldiga beloppet af intressentdagsverkena. Det för hithörande
arbete å stat uppförda årsanslaget, som på 1820-talet utgjort
ungefär 100,000 mark, utgick under 1880-talet med 160,000 mk,
men upptages numera i utgiftsstaten med 250,000 mark.

Bland de under innevarande sekel med nämnda dagsverken
och anslag utförda arbetena märkas nya och förbättrade båt-
leder, dragvägar och stockflottningsrännor, fördjupning och ut-

rätande af farleder samt genomgräfning af ett och annat för
sjöfarten hinderligt näs. Någon gång misslyckades arbetet, så-
som vid Kaivanto mellan Längelmävesi och Roine sjöar i södra
Tavastland. I följd af efter hand försvåradt aflopp steg vattnet
år för år i den förra sjön, varande slutligen 1 -h—2 meter högre
än i Roine, hvarför man beslöt att åstadkomma ett nytt utlopp
förmedels genomgräfning af den vid Kaivanto blott 12,76 m
höga och n8,76 m breda sandåsen. Intill 1600-talet hade Längel-
mävesi . haft sitt utlopp till Roine ehuru nordligare, men där-
efter banat sig väg till Pälkäneenvesi. Man trodde sig hafva iakt-
tagit tillräckliga försiktighetsmått vid gräfhingsarbetet, men den
3 april 1830 skar sig vattnet plötsligt genom den nästan färdiga
vattenbyggnaden, förstörande både sluss och bro. Det afsedda
nya utloppet vidgades med 35—36 m eller till dess dubblabredd;
en ny bro fick sedan byggas i stället för den förstörda. Kai-
vanto kanal kom sålunda att kosta 115,148 mark och 102,491
dagsverken, men Längelmävesi föll till Roines nivå, och dem
emellan uppstod en öppen farled. Ett liknande oförutsedt
genombrott skedde år 1*859 vid Höytiäinen i norra Karelen (se
texten till kartbladet n:o 22).

Tvenne omständigheter blefvo under nittonde seklet af
utslag gifvande vikt för frågan om vattenkommunikationernas
upphjälpande medels egentliga kanaliseringsarbeten.

För det första hade landets sydöstra hörn, det s. k. gamla
Finland, hvilket under rysk styrelse råkat i bedröfligt och af
alla ögonvittnen erkändt förfall, blifvit i kraft af Alexander I:s
år 1811 fattade beslut förenadt med hufvuddelen af landet till
ett helt, hvarför Saima systemets förbindande med hafvet nu-
mera kunde utan politiska hinder ledas i den af naturen anvi-
sade riktningen, d. v. s. mot Viborg.
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För det andra började man vid denna tid använda ångan
som drifkraft för fartyg, i följd hvaraf frågan om sjökommunika-
tionernas upphjälpande erhöll mångdubblad betydelse och effekt.

År 1836 började passagerareångfartyget Solide, år 1837
ångfartygen Furst Menschikoff och Storfursten sina turer vid
hafskusten, hvilket ansetts beteckna ångkraftens första använd-
ning i Finland. I själfva verket hade dock den första finska ång-
båten gått af stapeln redan tidigare, anmärkningsvärdt nog i
landets viktigaste insjösystem. Efter att den 16 januari 1833
genom allerhögsta beslut hafva erhållit, som orden lyda »privi-
legium exclusivum uppå 20 års tid att i Saimen hålla ett ång-
fartyg» lät näml. den framsynte och energiske industriidkaren
N. L. Arppe, områdets mest betydande trävaruexportör, år 1833
i Puhois (i Kides socken) bygga ångbåten Ilmarinen (med en
från S:t Petersburg anskaffad maskin om 30 hästkrafter), och
medels detta, i början af många med stora farhågor betraktade
hjälpmedel transporterade han sedan med förmån bräder och
plankor från sina i norra Karelen och Savolaks belägna sågar
öfver Saima vattnen.

Man hade ursprungligen, såsom ofvan anförts, velat rikta
trafiken från Saima systemet åt söder, till Viborg, men under
ändrade politiska förhållanden bragts på tanken att leda den-
samma åt vester till Björneborg, eller åt norr till Uleåborg.
Det bör emellertid ej lämnas ur sikte, att en betydlig del af
rörelsen från nämnda systems nordöstra del under många år-
tionden faktiskt gått åt ett fjärde håll, åt sydost. Med förbätt-
ring af äldre till Ladoga riktade trafikleder exporterade näml.
N. L. Arppe högst betydande partier plankor och bräder till
Puhois, öfver hvars smala näs han hade byggt en hästjärnväg,
den första i Finland, hvara varan efter 30—40 kilometers sjö-
transport öfver Pyhäjärvi och nästan lika lång landtransport till
Lahdenpohja hamn i Jaakkima socken utskeppades öfver Ladoga,
för att slutligen för femte gången omlastas i S:t Petersburg,
innan export till afsättningsorten kunde ega rum öfver
Kronstadt.

Dessa vidunderliga kommunikationsförhållanden måste om-
sider framtvinga frågan om en kanal mellan Saima och Finska
viken, och hedern af att hafva gifvit uppslag till de undersök-
ningar, hvilka omsider ledde till resultat, tillkommer särskilda
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häradsrätter i Savolaks och Karelen, hvilka år 1826 genom en
deputation anhöllo om åtgärd i saken. Monarken uraktlåt icke
att egna frågan uppmärksamhet, och år 1827 utarbetades äfven
ett projekt, hvari kostnaderna för ett sådant arbete anslogos
till ungefär 5 V2 miljon mark, således blott hälften af hvad som
sedan i verkligheten blef för ändamålet användt. Äfven denna
summa var emellertid då för tiden egnad att afskräcka från
det stora företagets inledande.

I stället upptogos mindre omfattande uppgifter till utfö-
rande. Saima systemets vestra hufvudstråt, ledande till läneresi-
densstaden Kuopio, togs härvid främst under arbete. Åren 1835—

1838 byggdes för åstadkommande af en obehindrad förbindelse
mellan Haukivesi och Kallavesi stora sjöar Taipale och Konnus
kanaler med sammanlagdt 3 slussar, de första af staten byggda
i Finland; (för underlättande af stocktransport till sin i Pielis
älf år 1832 anlagda såg hade N. L. Arppe redan tidigare
låtit bygga en kanal med sluss vid Utra). Trafiken i norra
delen af Saima-systemets vestra hufvudstråt utvidgades ytter-
ligare åren 1845—1^52 medels Ruokovirta, Vianto och Tomperi
kanaler samt upprensning af Nerkko ström. Den segelbara delen
af Saima systemet sträckte sig därefter från Villmanstrand till
lisalmi eller i rundt tal 300 km i riktning från S till N. Slus-
sarna på denna trafikled hade dock tilltagits i så liten skala,
att de sedermera fått ombyggas.

Förslaget om en kanal mellan Saima och Finska viken
hade under tiden mognat till utförande. Kejsar Nikolai I var
personligen intresserad för det viktiga företagets utförande; i
finanschefen friherre L. G. von Haartman erhöll planen en lika
inflytelserik som energisk befrämjare. Enligt år 1835 erhållet
uppdrag hade chefen för strömrensningsverket, friherreK. Rosen-
kampff med biträde särskildt af dåvarande landtmätaren K. H.
Nyberg utarbetat ett detaljeradt kanalprojekt, som granskades
och modifierades af en tillkallad svensk fackman, öfverstlöjtnant
Edström. År 1841 blef det uppgjorda slutliga projektet om-
sider, efter föregående behandling i en komité, på högsta ort
godkändt till utförande.

Arbetet vidtog år 1845 ocn afslutades år 1856; dess högste
ledare voro Rosenkampff och efter hans år 1847 inträffade död
svenske öfverstlöjtnanten Nils Ericsson (sedermera ledare af
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Sveriges järnvägsbyggnader och broder till den berömde uppfin-
naren John Ericsson); bland undercheferne må särskildt nämnas
ingeniören kapten J. Werwing. Planen var med den omsorg
utarbetad, att blott mindre viktiga modifikationer vid utförandet
blefvo gjorda. Slussarna, 28 till antalet, byggdes af sten med
en längd af 35,6, en bredd af 7,42 och ett djup vid tröskeln af
2,67 m. Måtten voro lämpade efter de största fartyg, som tidi-
gare i Saima förekommit; erfarenheten har sedermera ådagalagt,
att särskildt slusslängden blifvit för knappt tilltagen. I mur af
naturlig sten har Saima kanal en så betydande arbetskvantitet
att uppvisa, att samtliga under fyratio år i landet byggda järn-
vägar ej härutinnan öfverträffa densamma; jordgräfning har
vid kanalen utförts till lika stort belopp som vid landets längsta
banor. Under iakttagande af nödig sparsamhet hafva soliditetens
och äfven det yttre utseendets kraf blifvit vid kanalens b}',ggnad
på ett berömvärdt sätt tillgodosedda. Sedan kanalen under fyra
årtionden begagnats, påbörjades år 1897 en mera omfattande
remont (beräknad till 1 miljon mark), förnämligast för uträtande
af skarpare krökningar, vidgande af vattenprofilen samt åter-
ställande af den genom vattenskvalp nedrasade reveteringen, —

förbättringar som särskildt påkallades af den växande trafiken
och numera medgifven större farhastighet.

Den ursprungliga anläggningskostnaden för Saima kanal
svarade ganska nära mot hvad man i det definitiva kostnads-
förslaget beräknat, och uppgick jämte några mindre komplet-
teringsarbeten till 12,386,400 mark. Kanalens betydelse blef
strax från början enorm: med ett slag frigjordes Savolaks och
Karelens befolkning från beroendet af de aflägsna hamnarna
vid Bottniska vikens norra del eller vid Ladoga, och ett hastigt
materielt uppåtgående blef omedelbart synligt.

Under de första årtiondena uppgick antalet af fartyg (ång-
båtar, segelfartyg och pråmar) som passerat kanalen till 2,000—

3,000 per år, men detta tal har sedan, ehuru järnvägar numera
leda till Savolaks och Karelen, vuxit, utgörande:

för• år 1877—1889 i medeltal 3,222 per år
» 1890—1894 » 4.154 » »

år 1895 4,982
» 1896 5,!06
» 1897 5^98
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Nettovinsten hade man ursprungligen ej vågat beräkna till
mera än 2 -1% %, men till medlet af 1880-talet hade den utgjort
4% per år; för åren 1880—1884 uppgick summan till 535,878
i årligt medeltal. I följd af kanalafgifternas fullt motiverade
sänkning har direkta vinsten sedermera sjunkit, och utgjorde
exempelvis för åren 1893—1897 i medeltal 299,140 mark per år.
Viktigast är naturligtvis den indirekta vinsten; därutöfver blef
utförandet af Saima kanal af största betydelse för framtiden
därigenom att en kår af tekniskt utbildade ingeniörer och ar-
betsledare danades,, som kunde med framgång öfvertaga nya
uppgifter.

Sådana saknades ej. Hufvuddelen af Saima systemets till
65,000 km 2 beräknade område var tillgodosedd, men omfattande
arbeten erfordrades för att bringa äfven systemets aflägsnare
delar i direkt förbindelse med Finska viken.

Nu såsom tidigare ådrog sig systemets vestra, till Kuopio
ledande hufvudstråt främst uppmärksamhet såsom den, medels
hvilken förbättrade villkor kunde beredas den talrikaste befolk-
ning; härstädes funnos äfven relativt viktiga industriella inrätt-
ningar. Tidigare gjorda men bristfälliga arbeten gjordes om;
Taipale, Konnus, Ahkionlaks och Nerkko kanaler blefva byggda
eller ombyggda åren 1865—1871. Slussarna erhöllo antingen
samma dimensioner som de i Saima kanal, eller gjordes längre
(50,5 —59,4 m). En stor del af dessa arbeten hade till ändamål
att under 1860-talets svåra missväxtår bereda befolkningen ar-
betsförtjänst. Bland senare utförda mindre betydande arbeten
på trafikleden i fråga må nämnas Ruokovirta kanal i Maaninka,
Karvio kanal i Heinävesi, äfvensom fördjupning af sunden vid
Nyslott, Rahasalmi, Voisalmi och Piensaari. Arbeten af mindre
omfattning kunna ännu återstå för åtskilliga bigrenar till detta
system. Samtliga på farleden från Nyslott till norra Savolaks
nedlagda kostnader, oberäknadt kanalbetjäningens aflöning, kunna
anslås till 2,745,000 mark.

Saima systemets andra hufvudstråt, hvilken från Hauki-
vesi utgrenar sig åt öster, sträckande sig till ryska gränsen och
öfver densamma, tillgodosågs 1859—61 medels genomgräfning
af Oravintaipale näs, hvarjämte den forsrika Pielis älf åren
1874—83 blef kanaliserad för en kostnad af 2,821,000 mark.
Slussarna, till antalet 11, (af dem 4 af sten) erhöllo samma
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längd som slussarna i Saima kanal, men något större bredd
och mindre djup (7,72 och 2,08 m). Det stora och kostsamma
arbetet har emellertid icke fullt motsvarat förhoppningarna; sär-
skilda förbättringar synas erfordras för att seglationen måtte
härstädes äfven under sensommaren kunna obehindradt fortgå.
I alla fall är trafiken betydande och i tillväxt, utgörande 1891—

1897 i medeltal 3,582 fartyg per år. Samtliga på trafikleden
Nyslott—Nurmes nedlagda kostnader (utom aflöningar) beräknas
till 3,088,000 mark.

Bland Saima systemets mindre utgreningar må farleden till
S:t Michel nämnas, hvars uträtande och fördjupning kostat
415.000 mark. Kostnaden för de öfriga bigrenar, hvilka hittills
blifvit upprensade, kan anslås till 50.000 mark.

I detta sammanhang bör slutligen ihågkommas, att en kanali-
sering af Saima systemets utlopp, floden Vuoksen, ofta varit
ifrågasatt, i syfte antingen att vinna förkortad förbindelse mellan
öfre Ladoga och Finska viken eller att åtminstone för nejderna
omkring nedre Vuoksen underlätta förbindelsen med karelska
banan. För möjliggörande af obehindrad sjöfart från Antrea
järnvägsstation utmed Suvanto-grenen till Ladoga borde tre
forsar kanaliseras för sammanlagdt 800,000 mark: hittills har
blott en af dem, Paakkola i Muola, kanaliserats för en kostnad
af 297,000 mark.

De på Saima systemet nedlagda kanaliseringskostnaderna
utgöra således för

Det i storlek andra af Finlands insjösystem, det ost-tavast-
ländska, som i Päijänne sjö har sin hufvudbassin med tillflöden
förnämligast från söder, norr och öster och i sin helhet kan
beräknas omfatta 40,000 km 2, hade redan vid början af 1850-
--talet ådragit sig uppmärksamhet. Kriget 1854—1856 påskyn-
dade utvecklingen, enär Päijänne sjö ansågs i händelse af fient-
ligt infall i landet ega stor betydelse för försvarets anordnande.

Saima kanal 12,386,400 mark.
Vestra hufvudstråten (Nyslott—lisalmi)
Östra hufvudstråten (Nyslott—Nurmes)

2,745,000 »

3,088,000 »

Särskilda bigrenar 465,000 »

Vuoksen 297,000 »

Summa 18,981,400 mark.
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Särskilda fördjupningar af farleden blefvo af sådan anledning
gjorda, landningsbryggor byggdes på flere ställen och ryska
marinministeriet lät därjämte för Päijänne bygga en ångbåt och
särskilda transportbåtar. Försvarsåtgärderna voro öfverflödiga,
men under namnet Suomi fick ångbåten sedermera tjäna fred-
liga syften; sedan år 1856 har Päijänne sjö regelbundet trafi-
kerats af ångfartyg. Fråga väcktes om att medels Kymmene
älfs kanalisering bringa detta system i omedelbar förening med
Finska viken, men den år 1861 slutförda undersökningen ställde
i utsikt en totalkostnad, motsvarande den, hvilken erfordrats
för Saima kanal, hvarför planen förföll. Däremot byggdes Vesi-
järvi kanal år 1868 samtidigt med S:t Petersburg—Riihimäki
banan, med hvilken Päijänne bassinen sålunda erhöll en till-
fredsställande förbindelse. Trafiken i denna kanal har varit i
konstant uppåtgående; medeltalet passerade fartyg för åren
1892—1896 utgör 3,066; år 1897 begagnades kanalen af 3,760
fartyg. Åren 1875—1878 kanaliserades öfre loppet af Kymmene
älf genom byggande af Kalkis kanal; dessutom hafva farlederna
i Päijänne på särskilda ställen fördjupats. Ett återupptagande
af planerna på älfvens fullständiga kanalisering torde icke vidare
vara att emotse, sedan den utmed älfvens nedre lopp till Kotka
gående järnvägen blifvit byggd, hvarhos en från Vesijärvi till
Lovisa dragen privatbana står i utsikt. Alla ofvannämnda på
Päijännes kanalisering nedlagda kostnader kunna anslås till
sammanlagdt 753,600 mark.

Till Päijänne systemet höra äfven Keitele och Konnevesi
sjöar jämte samtliga deras tillflöden, af hvilka de östligaste,
sjöarna i Pieksämäki, Suonenjoki, Karttula, Pielavesi m. fl. sock-
nar geografiskt höra till Savolaks område, om ock deras vatten
har sitt utlopp i vester till Päijänne. På några ställen äro de
till olika vattensystem hörande vattendragen åtskilda genom
åsar och näs af endast par hundrade meters bredd, hvarför det
låge nära till hands att förbinda detta system eller åtminstone
dess östliga del med det till sina kommunikationer väl upp-
arbetade Saima systemet hellre än med Päijänne, som icke kan
vid seglation kombineras med hafshamn. Ett uppgjordt full-
ständigt kanaliseringsförslag, afseende att med Päijänne förena
Keitele och Konnevesi samt att med sistnämnda sjö förbinda
lisvesi, Nilakka och Pielavesi sjöar jämte deras tillflöden, finnes
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också, utmynnande i en slutsumma af icke mindre än 5,258,000
mark i anläggningskostnader. Då en förbindelse med landets
järnvägsnät ansetts fullständigare fylla behofvet än en så kost-
sam kanalisering, har något mera ej tillsvidare härvid tillgjorts
än att genom byggande af Kolu kanal för 435,000 mark Nilakka
sjö bragts i förbindelse med lisvesi, hvarifrån trafiken medels
en bibana ansluter sig till Savolaks banan. Till underlättande
af den betydande transport af sågstock (omkr. 1 miljon stammar
årligen) som från dessa nejder eger rum öfver Päijänne, hafva
därjämte båtleder, flottningsrännor m. m. mångenstädes an-
ordnats. Samtliga till förmån för denna gren af Päijänne syste-
met nedlagda kostnader kunna dock ej anslås högre än till
545,000 mark.

Näst Päijännes nordliga tillflöde märkes den från öster kom-
mande Puulavesi grenen. Inom detta område hafva särskilda
sjöfällningar och forsrensningar egt rum, men en ifrågasatt
kanalisering har ännu icke gjorts, då området har direkt anslut-
ning till Savolaks banan vid Otava station.

Samtliga af statsverket på Päijänne systemet i kommunika-
tionernas intresse nedlagda kostnader kunna skattas till något
öfver 1,300,000 mark.

Finlands till storleken tredje vattensystem, det vest-tavast-
ländska, hvilket genom Kumo älf utflyter i Bottniska viken, om-
fattar närmare 36,000 km 2. Inom detta vidsträckta område hade
redan under adertonde seklet en mängd forsrensningsarbeten
utförts, hvilkas kostnader dock svårligen numera låta bestämma
sig. Genom enskild företagsamhet uppstod ångbåtsrörelse redan
på 1850-talet i de vid Tammerfors utmynnande trafiklederna;
för Näsijärvi mötte dock hinder redan vid Murole; i söder ut-
gjorde åter näset i Lempoinen tröskeln mellan tvenne korta
ångbåtsleder. Åren 1850—1854 byggdes Murole kanal (ombyggd
och utvidgad 1897—1898); år 1885 tillkom på denna led ytter-
ligare Kauttu kanal. Vid Lempoinen byggdes åter en kanal,
som 1874 uppläts lör trafiken, men denna blef på grund af
Tavastehus—Tammerfors banans nästan samtidiga färdigblifvande
länge nog obetydlig; slussen har 1896—97 ombyggts och ut-
vidgats. Förbindelsen mellan Vanajavesi och dess norra från
Längelmävesi kommande tillflöde öppnades år 1866—68 genom
byggande af Valkeakoski kanal. Åde till vattensystemet i fråga
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hörande Keuru och Ätsäri sjöar eger ångbåtsrörelse rum, dock
med anslutning till Vasa banan.

Inberäknadt Kaivanto öppna farled har statsverket för
dessa kommunikationsleders åstadkommande utlagt närmare

1,500,000 mark.
Såsom fjärde hufvudgrupp af Finlands vattendrag må de

österbottniska älfvarna här betraktas, ehuru de bilda flere från
hvarandra skilda vattensystem. De korta sydösterbottniska älf-
varna kunna blott i afbrutna sträckor begagnas såsom båtleder
och betjäna dessutom stockflottningen; några af dessa vatten-
drag hafva redan under adertonde århundradet gjorts farbara
medels upprensning af flere forsar. Af de nordliga älfvarna äro

de flesta i följd af sin rikedom på forsar och ytterst växlande
vattenstånd (se texten till kartbladet 22) föga lämpliga till kom-
munikationsleder; för upprensningar i Kemi älf har dock under
åren 1871 —1883 nedlagts omkring 20,000 mark, hvarjämte unge-
fär ett lika stort belopp användts å Kuusamo vattendrag, hvilka,
om ock egande gemensamma ursprungskällor med lio älf, ut-
falla i Hvita hafvet.

Utan all gensägelse viktigast bland alla Österbottens älfvar
är såsom trafikled Uleå älf, hvilken berör ett område omfattande
omkring 20,000 km 2. Farleden mellan Uleå träsk och Bottniska
viken har från urminnes tid trots sina många och stora forsar
trafikerats med lastbåtar utan en enda sluss eller sidokanal.
Till farledens förbättrande har sedan år 1859 depenserats om-
kring 137,000 mark. Genom byggandet af Ämmä och Koivu-
koski slussar vann Kuhmoniemistråten år 1846 direkt anslutning
till älfvens hufvuddel; dessa slussar blefvo ombyggda åren
1866—187 1 och hafva äfven sedermera i följd af häftig vårflod
och isgång samt vattenståndets variationer erfordrat betydande
remont. Afsedda för de långa och smala tjärbåtarna hafva de
erhållit vanlig längd (21,4—22,3 m) men mycket ringa bredd
och djup (2,38 och 1,19 m). Medan nivåskillnaden vid Finlands
öfriga slussbyggnader sällan öfverstiger 2 m, och vanligen är

något därunder, är Ämmä sluss i sådant afseende anmärknings-
värd för sin högst betydande höjd, 6,24 m. Till förbättrande
af Uleå älfs norra tillflöde, Suomussalmi—Hyrynsalmi stråten,
har sedan år 1878 användts omkring 66,000 mark.
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De på Österbottens älfvar under nyaste tid i och för trafi-
keringens underlättande använda kostnaderna utgöra, oberäknadt
aflöningar för kanalbefälet, närmare 600,000 mark.

Totalbeloppet af de kostnader staten användt för åstad-
kommandet af trafikleder i Finlands vattendrag kan således be-
räknas utgöra:

Då härvid yttermera tages i betraktande det högst bety-
dande antal kostnadsfria dagsverken, som i samma syfte under
mera än ett århundrade gjorts af ortsbefolkningen, äfvensom
de visserligen mindre synbara och kända, men ingalunda ovik-
tiga åtgärder, hvilka under tidigare århundraden vidtagits för
samma ändamål, men i förestående uppgifter lämnats utom räk-
ningen, kan det arbete Finlands folk nedlagt på förbättrandet
af sina sjökommunikationer med full säkerhet anslås till ett kapi-
talvärde af 25 miljoner mark.

Ärliga utgiften för kanalernas underhåll kan på grund af
senare tiders erfarenhet anslås till vid pass 100,000 mark samt
aflöningen åt kanalbetjäningen till ungefär 120,000 mark. Vid
början af 1880-talet uppgingo kanalintraderna till ett årligt medel-
belopp af 550,000 mark, men i följd af taxornas nedsättning ut-

göra de numera omkring 100,000 mark. Hufvudbeloppet inflyter
genom Saima kanal; de flesta andra kanaler lämna en, om ock
vanligen obetydlig nominel förlust.

Den indirekta vinsten af de många af människohand åstad-
komna förbindelselederna mellan landets tusen sjöar låter sig
lättare tänkas än beräknas. Kartbladet n:o 27 ger en föreställ-
ning om den utsträckning, i hvilken Finlands vattendrag för
närvarande tillgodogöras i afseende å befordran af personer och
gods. Ä samtliga större äfvensom ett stort antal mindre sjöar
eger regelbunden ångbåtstrafik rum; därjämte förekommer rö-
relse å otaliga vattendrag, där densamma antingen på grund
af skalans litenhet eller brist på exakta underrättelser eller eme-
dan trafiken är oregelbunden icke kunnat å kartan utmärkas.

"ör Saima systemet .... 18,981,400 mark.
» Päijänne »

.... 1,300,000 »

»

»

Vest-tavastländska systemet
Österbottens älfvar . . .

1,500,000 »

600,000 »

Summa 22,381,400 mark.
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Finlands af naturen gifna och medels mänskligt arbete mång-
faldt fullkomnade sjökommunikationer äro äfven i sitt slag ett
samfärdsmedel, hvartill något motsvarande knappast kan annor-
städes i Europa uppvisas.

I detta sammanhang må sist och slutligen hafskommunika-
tionerna ihågkommas, såsom det hufvudsakliga medlet för Fin-
lands förbindelse med utlandet.

Endast få och obetydande kanaliseringsarbeten hafva vid
hafskusten behöfts, (exempelvis vid Strömma i Kimito, Lemströms
kanal på Åland, Estnässunds och Degerö kanaler vid Helsing-
fors); däremot hafva stora utgifter för fyr-ar och lotsinrättningar
erfordrats (se texten till kartbladet n:o 26), äfvensom mången-
städes dyrbara utgifter för hafshamnarnas förbättrande. Den
regelbundna ångbåtsfarten utmed landets kuster daterar sig från
1830- och 1840-talen och har särskildt under århundradets
senare hälft blifvit liflig; den förmedlas af inhemska ångfartyg.
Såsom hufvudorter för den regelbundna ångbåtstrafiken utom
landet må nämnas S:t Petersburg, Stockholm, Köpenhamn, Lii-
beck, Stettin, Hull, Cadiz m. fl., hvarjämte en liflig trafik eger
rum mellan mellersta Finland och norra Sverige. Särskildt för-
tjänar nämnas vintertrafiken öfver Hangö, för hvars obehindrade
fortgång, äfven då ishinder inträffa, statsverket för en kostnad
af 700,000 -\- 1,250,000 mark låtit bygga isbrytarne Murtaja
och Sampo.

Järnvägarna.

Medan frågan om landsvägsnätets och de äldsta vatten-
ledernas åstadkommande är föga känd och delvis omöjlig att
utreda, höra däremot järnvägarnas uppkomst och utveckling till
den nyaste tiden, hvarför rikhaltiga och säkra underrättelser i
denna del förefinnas. Dessutom må man minnas, att med af-
seende å landsvägar och vattenleder många för Finland egen-
domliga omständigheter förtjäna uppmärksamhet, medan däremot
byggandet af järnväg har en mera internationel karakter och i
väsentliga delar företer likhet i alla länder. I denna del kan
framställningen således inskränkas till vissa hufvudsakliga om-
ständigheter.
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Från den tid, då de första järnvägarna i vestra Europa
anlades, hunno tvenne årtionden förflyta, innan man vågade tänka
på liknande åtgärder i Finland. Ännu vid början af 1840-talet
var det fråga om att genom kanalisering af mellanliggande obe-
tydliga vattendrag åstadkomma en underlättad förbindelse mellan
Helsingfors och trakterna kring södra Tavastlands sjöar; det
torde äfven varit med anledning af denna möjlighet, som öfverste
Alfred Stjernvall, då för tiden chef för ingeniörkåren, i ett den
20 mars 1849 dateradt kort utlåtande framhållit en järnväg
såsom bättre än en kanal egnad att tillgodose syftemålet i fråga.
För nedbringande af kostnaderna förutsatte han emellertid, att
hästar skulle användas såsom drifkraft, i hvilket fall starkare
stigningar och krökningar med kortare radie kunde användas.
Han framhöll tillika, att den till 96 km uppgående vägalängden
mellan Helsingfors och Turkhauta SO om Tavastehus belägna
gästgifveri (hvarifrån en kanal till den närbelägna sydtavast-
ländska vattenstråten kunde åstadkommas) äfven sålunda kunde
med lätthet tillryggaläggas på 24 timmar.

Detta utkast, hvilket torde öfverlämnats till Finlands då-
varande generalguvernör furst Menschikoff, föranledde noggran-
nare undersökningar, egendomligt nog bedrifna utan att Finlands
senat erhöll kännedom däraf. Med biträde af två yngre inge-
niörer fick öfverste Stjernvall undersöka linjen i fråga, och år

1851 framlade han ett nytt och detaljeradt förslag. Nu förordade
han, att banan i fråga skulle utdragas ända till Tavastehus stad,
samt gaf bestämdt och motiveradt förord för ångan såsom drif-
kraft. Kostnaden beräknades till vid pass 5,860,000 mark d. v.
s. 58,000 för kilometer; hela besparingen, därest man ville nöja
sig med hästjärnväg, anslogs till 740,000 mark.

Frågan ledde icke för gången till resultat, något hvartill
det år 1854 utbrytande orientaliska kriget väsentligen torde
medverkat, men år 1856, då kejsar Alexander II besökte Hel-
singfors och i senaten framlade ett program för den närmaste

framtidens åtgärder, fäste den upplyste monarken särskildt vikt
äfven vid frågan om förbättrande af landets kommunikationer.
I anledning däraf blef en komité för järnvägsfrågans behandlande
samma år tillsatt. J. V. Snellman, banbrytare i detta som i
oräknade andra fall, offentliggjorde i Litteraturbladet artiklar, i
hvilka han med insikt och öfvertygande värme betonade nöd-
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vändigheten af att detta förut i Finland okända kommunikations-
medel komme härstädes till användning. Det bör nämnas att
Snellman på samma gång i stora drag angaf de mål, hvilka för
landets järnvägspolitik förelågo och hvilka sedan äfven i hufvud-
sak blifvit realiserade: förbindandet af det inre landet och sär-
skildt dess stora vattensystem, hvilka äro af naturen anvisade
trafiksamlare, med de viktigaste städerna vid kusten.

Det definitiva projektet till en järnväg emellan Helsingfors
och Tavastehus utarbetades af öfversten (slutligen öfverinspek-
torn för järnvägarna i Ryssland m. m.) Knut Stjernvall och
godkändes på högsta ort i mars 1857. Samma år vidtogos
åtskilliga förberedande åtgärder, hvarå jordarbetena kunde be-
gynna. De fortgingo i två års tid med en emellan 1,000 och
4,000 man växlande arbetsstyrka; år 1860 påbörjades skenlägg-
ningen. Den 8 augusti 1861 företogs en kortare proftur med
lokomotivet Ilmarinen, och den 17 mars 1862 öppnades banan
för regelbunden trafik, — till en början endast med tre uppåt
och tre nedåt gående tåg i veckan. Inberäknadt den något
senare färdigblifna bibanan till Sörnäs hamn, var denna Finlands
första järnväg 110 km lång.

I särskilda delar svek banan de på densamma ställda för-
hoppningarna. Byggnadskostnaden, beräknad till 8,800,000
mark, uppgick till icke mindre än 14,423,000 mark, således
131,000 mark pr km emot beräknade 88,000, (häri då inberäk-
nadt äfven kostnaderna för den mekaniska verkstaden, hvilken
kommit äfven framtida järnvägsbyggnader till godo). Spårvidden
hade bestämts efter den i Ryssland antagna till 1,524 m, ehuru
smalare spårvidd tvifvelsutan hade bättre lämpat sig för förhål-
landena i Finland. Stationsbyggnaderna hade gjorts alldeles
för stora och dyrbara; terrassementet hade med ens utförts för
dubbelt spår, fastän — såsom en senare tids erfarenhet utvisar —

enkelt spår på de flesta ställen ännu efter ett kvart sekel är
fullt tillräckligt. Öfvertygad som man var, att järnvägen inom
kort skulle framkalla odling, industri och liflig trafik, hade man
trott sig kunna beräkna en ren årlig behållning af 6 % på
anläggningskapitalet, men inkomsterna betäckte de första åren
icke ens underhållskostnaderna; under den närmast följande
tiden voro de ytterst låga.
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Dessa omständigheter voro egnade att nedstämma förvänt-
ningarna för framtiden, men styrelsen framlade emellertid vid
1863 års landtdag en proposition om kommunikationsanstalter-
nas förbättrande. En järnväg från Riihimäki station till Lahti
by vid Päijänne systemets södra ända samt hufvudlinjens fort-
sättande till Tammerfors framställdes därvid såsom de främst
behöfliga banorna. Ständernas till propositionen gifna bifall
blef utan betydelse, enär de eventuelt anvisade tillgångarna ej
inflöto. Emellertid framlades för 1867 års landtdag en ny pro-
position, denna gång om byggande af en järnväg från Riihimäki
till S:t Petersburg; den sista delen af banan komme att gå
genom ryskt område, men skulle enligt särskildt medgifvande
blifva finsk statsegendom. En till rikets hufvudstad utsträckt
järnvägsförbindelse var ur rysk synpunkt främst af nöden, och
erbjöd onekligen en afsevärd fördel däri, att landet sålunda
kunde året om upprätthålla förbindelsen med det öfriga Europa.
Ständerna godkände propositionen och åtogo sig garanti för ett
statslån om 18 miljoner mark till byggnadskostnadernas be-
täckande, öfverlämnande därjämte till regeringens bepröfvande,
huruvida icke till besparings ernående spårvidden kunde för-
minskas.

Samma år drabbades Finland af en missväxt, hvars like
icke århundraden uppvisat; omfattande arbeten syntes nödiga
för att bereda den hungrande befolkningen nödtorftigaste arbets-
förtjänst. Af strategiska skäl ansåg kejsar Alexander II den i
Ryssland antagna spårvidden böra bibehållas, men för att för
Finland möjliggöra järnvägens byggande enligt detta dyrare
system beviljade han ur ryska statsmedel en subsidie af 2V2
miljoner metalliska rubel (= 10 milj. mark) emot vilkor att en
tredjedel af banans behållning skulle tillfalla Ryssland. Denna
subsidie blef dock sedermera år 1882 enligt framställd och af
ständerna godkänd proposition återbetald.

Banan Riihimäki—S:t Petersburg drogs till en stor del
utmed Salpausselkäs jämna terrass, hvarest endast obetydliga
tekniska svårigheter öfver hufvud funnos att öfvervinna; banan
vann sålunda anslutning till Päijänne vattensystem och kunde
i sinom tid genom en kort bibana förenas med Saima systemet.
En olägenhet var däremot att banan sålunda kom att till stor
del gå fjärran från mera bebodda och fruktbarare trakter. Den
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vid föregående banbyggnad vunna erfarenheten kom i mång-
faldig måtto detta arbete till godo, och själfva konjunkturen var
i viss mån gynnsam för arbetet. Jordarbetena bedrefvos 1868
—1870 med en arbetsstyrka, som tidtals uppgick till 11,800
man; hela antalet arbetsdagar utgjorde för hela banan 4,441,266
eller pr kilometer omkring 11,700 dagar. I slutet af år 1869
kunde bandelen Riihimäki —Lahti, i februari 1870 bandelen S:t
Petersburg —Viborg samt linjen i dess helhet den 11 september
1870 upplåtas för trafik.

S:t Petersburg—Riihimäki banan, hvars längd utgjorde
372 km, hade beräknats kosta 30 miljoner mark, men kostade
såsom färdig endast 27,525,000 mark, således 74,000 mark pr
km. Terrasseringen gjordes nu för enkelt spår; stationsbygg-
naderna byggdes med stor sparsamhet, och en mängd broar ut-

fördes af billigare material; de vid banans byggande rådande
abnormt låga arbetslönerna medverkade äfven till det gynn-
samma resultatet. Delvis var vinsten emellertid endast chimär
och har uppvägts af att en mängd omfattande och dyrbara
kompletteringsarbeten å banan sedan blefvo nödiga. Senare
gjorda tillbyggnader och ombyggnader, ökning af rörelsemate-
rielen m. fl. förbättringar, hvilka öka banans kapitalvärde, hafva
sålunda gjort, att hela bankomplexen Helsingfors—Tavastehus
—S:t Petersburg, som ursprungligen kostat 41,948,000 mark,
numera representerar ett kapitalvärde af icke mindre än 67,045,000
mark, således i det närmaste 60 °/o utöfver det ursprungliga.
Häri ingå dock äfven de för Päijänne och Saima trafiken byggda
bibanorna till Vesijärvi och Villmanstrand; banan i dess helhet
är nu 519 km och medelkostnaden 129,000 mk pr km. Banans
intrader, hvilka på 1870-talet utgjorde 3—4%, hafva under
1880-talet uppgått till 4—6 % och utgjorde 1897 6,68 % å det
tillökta byggnadskapitalet, samt bidraga högst väsentligt till det
gynnsamma resultat de finska statsjärnvägarnas trafikering öfver
hufvud utvisar.

Den lifliga företagsamhet, som på 1870-talet rådde i större
delen af Europa, verkade äfven på Finland: koncession begärdes
och erhölls för byggande af privata järnvägar med utländskt
kapital till Hangö, Borgå och Åbo. Styrelsen fann uti dessa
konjunkturer en anledning att till ständernas bepröfvande öfver-
lämna, huruvida statsverkets dåvarande järnvägar eventuelt
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kunde till enskildt bolag afyttras. Förslaget afböjdes emellertid
af ständerna, och erfarenheten visade snart, att fältet ej var
gynnsamt för spekulationer: Hangö och Borgå banornas förvalt-
ning nödgades göra konkurs och den beviljade koncessionen å
en privatbana till Åbo förverkades. Hangö banan inlöstes seder-
mera år 1875 för 10,560,000 mark; medelpriset pr km blef
således för denna 150 km långa bana 70,000 mark. Åbo—
Tavastehus—Tammerfors banan, hvars längd var 211 km, ut-
fördes åren 1874—1876 för statens räkning och betingade en
anläggningskostnad af 19,471,000 mark eller 92,000 mark pr
kilometer.

Intill denna tid hade byggandet af järnvägar fortgått med
afbrott och under ledning af särskildt för ändamålet tillsatta
direktioner, men från och med året 1879 har detta arbete fått
oafbrutet fortgå, numera under ledning af Öfverstyrelsen för
väg- och vattenbyggnaderna, hvilken omhänderhar utförandet af
och uppsikten öfver landets öfriga kommunikationsanstalter.

Landtdagen år 1877 fattade med afseende å järnvägsfrågan
beslut, hvilka blifvit synnerligen viktiga. En särskild kommis-
sion fick i uppdrag att utreda möjligheten af att vid framtida
järnvägsbyggnader tillämpa ett billigare byggnadssystem samt

föreslog i sådant afseende särskilda utvägar, främst minskad
farhastighet (25 km i timmen) äfvensom däraf betingad lättare
öfverbyggnad (skenor af 22,3 kg vikt per löpande meter); dess-
utom vidtogos andra besparingar. Resultatet häraf blef att under
den närmast följande tiden järnvägar byggdes för en kostnad
af 50,000—-60,000 mark pr kilometer. För så vida reduktionen
i kostnader ernåtts genom minskning af rörelsematerial var
densamma emellertid chimär och af öfvergående art; lokomo-
tiven af en lättare typ hafva icke motsvarat den växande tra-
fikens kraf; farhastigheten och skenvikten hafva äfven sedermera
blifvit något ökade, (den förra till 30 km i timmen, den senare
till 25 och 30 kg för löpande meter). Passagerarevagnarnas
indelning i endast två klasser har däremot bibehållits på Fin-
lands billigare banor, hvilka gå genom trakter med en medel-
folktäthet vanligen ej öfverstigande 10 personer på km 2.

Äfven i andra afseenden framträdde mot slutet af 1870-talet
nya synpunkter, hvilka voro frukten af två årtiondens erfarenhet
på järnvägspolitikens område. Öfveringeniör Th. Tallqvist,
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hvilken dessförinnan och äfven sedermera tagit verksam del vid
byggandet af järnvägar, gjorde år 1877 gällande i en mycket
bemärkt tidskriftsartikel, att en järnväg icke i och för sig var
i stånd att skapa rörelse, utan måste betraktas såsom en för-
bättrad landsväg, hvilken främst borde dragas genom de trakter,
där goda trafikbetingelser tidigare förefunnos uti tät befolkning,
utveckladt näringslif o. s. v. Dessa tidigare icke alltid tillräck-
ligt beaktade synpunkter hafva äfven i allt ökad grad vunnit
afseende då det sedermera gällt att bestämma planlagda nya
banors riktning.

Arbetet för järnvägsnätets utvidgande har från och med
år 1879 fortgått utan afbrott, vanligen på skilda håll på en gång.
Den senaste tidens järnvägsbyggnader äro följande:

Under byggnad äro för närvarande Åbo—Karis banan,
hvilken antagligen kan mot slutet af år 1899 för trafik upplåtas
(112 km, hvilka torde betinga en anläggningskostnad af 11,710,000
mark) äfvensom en bana från Kuopio till lisalmi, hvarjämte den
af statsmakterna beslutna linjen från Uleåborg till Torneå under
året belagts och en kustbana mellan Helsingfors och Karis
station med det snaraste torde beläggas med arbete. Den summa,
som årligen från statens sida användts på nya järnvägar, har
under de senaste årtiondena växlat emellan 5 och 7 miljoner
mark per år.

Ofvan hafva endast statsbanorna hållits i sikte, men Fin-
land har äfven några privata banor, nämligen linjerna Kerava—

Borgå (33 km, färdig år 1874) och Peipohja—Raumo (48 km,
färdig år 1897), samt de snart färdigblifvande bibanorna till
Fredrikshamn och Brahestad, alla dessa banor af samma spår-

Banans
längd.

Kostnad i jämna tusental mark
för hela banan pr km

Banan
upplåten
för trafik.

Vasa banan
Uleåborgs banan ....
Savolaks banan ....

306
358
334

15,254,000 50,000
i9»955.°0° 56-000
19,766,000 59,000

1883
1886
1890

Karelska banan ....

Björneborgs banan . . .

Jyväskylä—Suolahti banan

357
i36
120

25,000,000 70,000
11,345,000 83,000
8,100,000 68,000

1894
1895
1898
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vidd som statsbanorna; därjämte en smalspårig bana Humppila—

Jokkis samt några kortare till fabriker ledda smalspåriga banor.
Längden af Finlands samtliga trafikerade statsbanor upp-

gick vid ingången af år 1899 ----- 26 15 -im ocn dessa liniers
bokförda kapitalvärde uppgick vid samma tid till 20y,6y6,000
mark eller 82.600 mark per km. Då de under arbete varande
och beslutna banorna blifvit byggda (år 1902), komma Finlands
statsbanor att hafva en längd af 2,923 km och motsvara ett
kapitalvärde af minst 248,393,000 mark. Redan nu i utsikt stående
och t. o. m. brådskande kompletteringsarbeten torde dock till
nämnda tid medföra sådan extra tillökning af kapitalvärdet, att

detsamma år 1902 utgör minst 260—280 miljoner mark.
Arbetet på denna gren af Finlands kommunikationer har

således ledt till att Finland för närvarande för hvarje 100 km
af sin landareal har B/4 km järnväg samt i det närmaste en km
järnväg för hvarje tusental innevånare. Landets nordliga läge
samt stora utsträckning har till naturlig följd, att Finland i det
förra afseendet står och alltid måste stå efter de flesta länder
i Europa; den senare proportionen, motsvarande exempelvis den
i Frankrike rådande, är däremot anmärkningsvärd. Dock må
härvid ihågkommas, att Finlands järnvägar äro af en vida enk-
lare byggnadstyp och följaktligen mångfaldigt billigare än de
medeleuropeiska banorna öfver hufvud äro.

Att den ernådda utvecklingen stått i full öfverensstämmelse
med förhållandenas kraf visar en blick på järnvägsnätets vinst-
och förlustkonto. Endast landets nordligaste järnväg, Uleåborgs
banan, hvilken dragits så att den korsade alla äldre trafikleder,
äfvensom under tidigare år Hangö banan hafva under längre
tid haft förlust att uppvisa: de öfriga järnvägarna hafva däremot
strax ifrån början eller inom kort gifvit statsverket reveny.
Denna är störst för Helsingfors—Petersburgs banan eller 6—7%
för år och uppgår för Åbo—Tammerfors banan till 4 172. för
Vasa banan till 3 °/o och för de öfriga till något mindre belopp.
Medelvinsten från järnvägsnätet i dess helhet har under de se-
naste åren uppgått 3,6% per år och torde knappast numera
under normala förhållanden nedgå under detta belopp. Öfriga
hithörande omständigheter belysas i texten till kartbladet n:o 28.

För vinnande af större planmässighet i järnvägsbyggnads-
arbetet tillsattes år 1897 en järnvägskomité, hvilken efter större
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delen af landet omfattande undersökningar utarbetat ett program
för de närmaste årtiondenas järnvägsbyggnader. Enligt detta
ännu icke af styrelsen behandlade förslag, som baserar sig på
förutsättningen att 6 miljoner fortfarande skulle årligen användas
på byggandet af nya järnvägar, hunne järnvägsnätet under tvenne
årtionden tillväxa med 1,583 km, motsvarande en beräknad
byggnadskostnad af 115,808,000 mark.

Totalvärdet af de kommunikationsanstalter, hvilka enligt
hvad ofvan gifna framställning utvisar år 1899 finnas i Finland,
skulle således utgöra:
för allmänna landsvägar samt byvägar . . . 220 milj. mark.

» kanaler och andra vattenvägar .... 25 » »

» trafikerade statsjärnvägar 207,6 » »

» statsjärnvägar under byggnad omkring . 10,4 » »

Summa 463 milj. mark.
Då härtill lägges en summa motsvarande värdet af landets

privata järnvägar samt yttermera tages i betraktande, att de
ofvan antagna värdena till den del desamma basera sig på
approximativ beräkning tagits mycket låga, framställer sig så-
som slutresultat, att det uti Finlands nuvarande kommunikations-
nät placerade kapitalet med full säkerhet kan uppskattas till en

half miljard finska mark.
Ingen nämnvärd del af detta arbete var utförd för fyra

århundraden sedan; större delen däraf har utförts under det
nittonde seklet, särskildt under dess senare del. Ungefär hälften
af det uti järnvägsbyggnader för närvarande bundna kapitalet
motsvaras visserligen af för ändamålet upptagna och ännu icke
guldna statslån, hvarför kostnaderna i denna del äro öfverförda
på kommande generationers konto. I alla fall kvarstår emeller-
tid det faktum såsom obestridt, att Finlands folk under det
nittonde århundradet, äfven då den årliga remonten lämnas
utom kalkylen, har på åstadkommandet af kommunikationer
dels uti arbete utan direkt ersättning, dels i sparadt kapital
nedlagt i medeltal 2—3 miljoner mark per år, under seklets
förra hälft mindre, men under de sista årtiondena något mera.

E. G. Palmen.
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Trafiken på finska stats -

järnvägarna.
Den grafiska tabellen på kartbladet n:o 28 har till ändamål

att åskådliggöra transportrörelsens omfång såväl inom person-
son. godstrafiken på finska statsjärnvägarna år 1895 genom an-
gifvande af det antal passagerare och ton, som öfverfarit hvarje
bansträcka. I själfva verket kan en riktig föreställning om tra-
fikens relativa täthet på en järnväg erhållas endast på detta sätt;
ty det är icke nog med att, såsom i många järnvägs-statistiska
berättelser sker, uppgifva endast antalen passagerare och ton
gods; uppgift bör tillika lämnas öfver den vägalängd, som dessa
transportföremål tillryggalagt. I grafiska tabeller af det slag,
som den här ifrågavarande, icke blott återgifver längden af de
mot banorna dragna rektanglarna enligt skala antalen passa-
gerare och ton gods, som transporterats öfver motsvarande
stationsafstånd, utan angifvas äfven genom rektanglarnas ytvidd
person- och tonkilometerbeloppen för hvarje stationsdistans; och
dessa belopp kunna åter användas såsom ett säkert underlag
för beräkningen af den inkomst, som hvarje sådan distans för
ett visst år afkastat.

Hänvisande med afseende å järnvägsnätets uppkomst till
den i texten till kartbladet n:o 27 gifna framställning, må i det
följande' trafikens allmänna utveckling främst angifvas i sina
hufvuddrag.

Trafiken på de finska statsjärnvägarne har utvecklat sig
på ett synnerligen gynnsamt sätt, såsom framgår af nedanintagna
tabell öfver transportlängderna under olika perioder.
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Inkomsterna, utgifterna och nettobehållningarna hafva för
samma tidsperioder uppgått till följande belopp:

Per bankilometer motsvarade dessa inkomster, utgifter och
nettobehållningar följande belopp:

Växlingarna i den sista tabellen, visande än ökning, än
minskning i siffrorna, synas egendomliga nog, i synnerhet i
jämförelse med den i näst föregående tabell förekommande
ständiga stegringen. Dessa ojämnheter kunna dock på tillfreds-
ställande sätt förklaras. Så länge ett järnvägsnät förblir oför-
ändradt till sin längd, visa till följd af trafikens utveckling såväl
medelinkomsterna som medelutgifterna per bankilometer en ten-

Antal personkilom. Antal gods-tonkilom

År 1871
» 1875
» 1880
» 1885
» 1890

i miljoner.
• • 3 1 *6 17»9

. . 58,8 38,9

. . 65,9 48,9
• • 75>7 69>9

. . 126,1 . 103,2
» 1895
» 1897

• • 148,6 157,9
. . 222,4 211,9

Inkomster. Utgifter. Behållning.

År
»

»

1871 .

i875-
-1880 .

2,650,000
5,306,000
6,885,000

1,845,000
3,556,000
4,258,000

805,000
1,750,000
2,627,000

»

»

1885.
1890 .

8,450,000
11,831,000

4,916,000
7,163,000

3,534,000
4,668,000

» 1895. 15,456.000 10,120,000 5,336,000
» 1897. 19,524,000 12,282,000 7,242,000

Inkomster. Utgifter. Behållning.
per bankilometer.

År 1871
» 1875
» 1880

so°°
9,000
8,100

3,800
6,000
5,000

1,700
3,000
3,100

» 1885
» 1890
» 1895

7,200
6,400
6,80c

4,200
3-9°°
4*s°°

3,000
2,500
2,300

» 1897 8,100 5,100 3,000
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dens att ständigt stegras. Men så snart med nätet införlifvas
en ny större länk, inträder vanligtvis genast en betydligare för-
ändring, i de flesta fall ett nedåtgående i medeltalen af inkomster
och utgifter, ehuru naturligtvis från denna regel märkliga undan-
tag kunna förekomma. Denna utveckling framträder med större
tydlighet ur medelbeloppen för hvarje år, hvilka dock för ut-

rymmets skull icke här kunnat fullständigt upptagas, men synas
dock i någon mån äfven af förestående siffror. Sålunda stegras
exempelvis medelinkomsten från 187 1 till 1875 i ganska bety-
dande mån, men nedgår under de följande åren ända till år
1890, i den mån med nätet införlifvats Hangö och Åbo banorna
under åren 1875 och 1876, Vasa banan 1883, Uleåborgs och
Savolaks banorna under åren emellan 1885 och 1890. Efter sist-
nämnda år inträder dock en stegring, oaktadt äfven nu nya ba-
nor (Karelska, Björneborgska och Jyväskylä banorna) tillkommit,
men detta beror dels därpå att, i den mån hela nätet vuxit till
allt större utsträckning, de nytillkomna banorna icke merakunna
inverka i samma förhållande som då nätet var mindre, dels
äfven därpå, att trafiken vid de äldre banorna börjat småningom
utvecklas så starkt, att den kunnat icke blott motväga de nya
banornas nedtryckande inflytande utan därutöfver åstadkomma
en stegring i medeltalet.

Äfven den ränta å banornas kapitalvärde, som statsjärn-
vägarne under de olika åren afkastat, visar ungefär liknande
växlingar som siffrorna i föregående tabell, men här göra sig
ännu mera komplicerade inflytanden gällande, i det anläggnings-
kostnadernas belopp, likasom också omfånget af de nybyggnads-
arbeten och förstärkningar af den rörliga materielen, som vid
de äldre banorna egt rum, väsentligt inverka på räntesiffrorna.

År 1871 eller året efter S:t Petersburgs banans öppnande
för trafik uppgick järnvägsräntan till 1,9%, och steg året därpå
till 3,3 % samt år 1874 till 4,2 %.

Efter Hangö och Åbo banornas tillkomst nedgick räntan

till 3, 2 och t. o. m. 1,7 °/o år 1878, men stegrades därefter
oafbrutet ända till år 1882, då den åter uppnådde ett maximum
at 3,9%; den sjönk efter Vasa banans tillkomst till 2,8 och
2,9 %, repade sig år 1885 till 3,6, men nedgick efter Uleåborgs
banans öppnande till 2,5 % för åren 1886 och 1887, växlade
under de därpå följande åren emellan 3,1 och 3,3%, sjönk under
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inverkan af ogynnsamma skördeförhållanden till 2,5 under år 1892,
var åren 1894 och 1895 3'2 ocn 2'9 0//° samt har under åren
1896 och 1897 hållit sig på 3,6 %. Denna siffra måste med hän-
syn till landets nordliga läge, dess lågt utvecklade befolknings-
och odlingsförhållanden betecknas såsom ett synnerligen till-
fredsställande resultat, hvilket kunnat uppnås endast till följd
däraf att statsjärnvägarne blifvit byggda med iakttagande af
ytterlig sparsamhet samt utrustats och sedan äfven exploiterats
på ett möjligast anspråkslöst och efter landets tillgångar och
ekonomiska ställning afpassadt sätt.

Bladet n:o 28 utvisar person- och godstrafikens täthet på
hvarje del af de finska statsjärnvägarna under år 1895.

Hvar och en af de vinkelrätt mot järnvägslinierna upp-
ritade rektanglarna återgifver genom sin längd antalet af passa-
gerare (rödt) och af ton gods (grönt) på motsvarande bansträcka.
Den närmast järnvägslinien belägna, i mörkare färg hållna delen
utvisar, såsom pilarna antyda, transportrörelsen, som egt rum
mot öster och norr, medan den yttre, i ljusare färg hållna delen
visar trafikens storlek i motsatt riktning eller mot vester och
söder. *)

Redan vid en flyktig granskning af kartan iakttager man
en märklig skillnad emellan person- och godstrafiken i afseende å
transportrörelsens omfång i olika riktningar. Medan inom gods-
trafiken de mörkare och ljusare delarna i nästan hvar och en
af rektanglarna betydligt skilja sig från hvarandra i omfång,
äro de röda persontrafikrektanglarna nästan utan undantag
delade midt itu genom delningsstrecket emellan de båda trans-
portriktningarna. Härmed bekräftas det äfven vid de flesta
andra järnvägar iakttagna faktum, att passageraretrafiken med
anmärkningsvärd likformighet rör sig i båda riktningarna, så
att endast undantagsvis på någon mindre sträcka, till följd ai

lokala tillfälligheter någon väsentlig afvikelse från regeln före-
kommer.

Vid närmare granskning af kartan finner man, hvad per-
sontrafiken beträffar, ofantliga olikheter i dess täthet på olika
sträckor af banan.

*) Endast de fyra hufvudväderstrecken användas i denna relation.
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Medan exempelvis på den norra delen af Karelska banan
förekomma minima om endast 14,000 passagerare, som under
året öfverfarit sträckan, motsvarande omkring 40 passagerare
dagligen, uppgår antalet på en nära S:t Petersburg belägen
sträcka till närmare 1,500,000 eller mera än 100 gånger större
än på den förra sträckan.

Såsom lätt förklarligt är, koncentrerar sig maximum af de
finska statsjärnvägarnas persontrafik på de närmast S:t Peters-
burg belägna bansträckorna. Sålunda var antalet passagerare,
som under år 1895 reste å sträckan emellan S:t Petersburg och
Lanskaja stationer, 1,469,000, hvilket antal för följande håll till
Udelnaja ökas till 1,491,000.

Denna ansenliga trafik är dock för det mesta af lokal na-
tur, beroende på den starka utflyttningen af S:t Petersburgs in-
vånare sommartid till villorna utmed den finska järnvägslinien:
men antalet minskas hastigt för hvarje station längre bort. Det
ligger i sakens natur att en dylik lokal sommartrafik, som för
en tid af några månader tager i anspråk en betydande rörlig
materiel samt förstärkt och för tillfället antagen personal, skall
ställa sig i ekonomiskt afseende jämförelsevis mindre fördelaktig.

På sträckan Udelnaja—Schuvalovo är antalet omkring
1,170,000, på därefter följande distans Schuvalovo—Pargala
753,000 eller nära på hälften af den vid S:t Petersburg, på
nästa håll till Levaschovo 500,000 och vid Valkeasaari. belägen
32 kilometer från S:t Petersburg, är antalet blott 391,000.

Från ryska gränsen aftager passagerarefrekvensen ytter-
ligare samt uppnår på sträckan Perkjärvi—Galitzino, ett minimum
af 133,000. Härifrån börjar Viborg, som bildar utgångspunkten
för den Karelska banan att, om också på ett mindre väsentligt
sätt, göra sitt inflytande gällande. Antalet ökas småningom, så
att på sträckan närmast Viborg färdats 156,000 personer.

Från Viborg vesterut sjunker antalet åter hastigt, från
111,000 till 84,000 'på sträckan Nurmis—Simola, samt når på
sträckan Simola —Kouvola ett minimum för S:t Petersburgs-
banan af 68—69,000.

På den från Simola utgående bibanan till Villmanstrand
uppgår passagerareantalet till 31,000.

Savolaksbanan tyckes i sin mån framkalla en ökning på
sträckan vester om Kouvola, ty ända till Lahti, som bildar an-
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knytningspunkten för -ångbåtstrafiken på Päijänne, håller sig
passagerareantalet tämligen oförändradt vid 76—80,000, men
stiger sedan vester därom till 91,000 passagerare och uppgår vid
Riihimäki, föreningsstationen med de till Åbo och norrut gående
banorna, till 102,000.

Från Riihimäki söderut stegras, hufvudsakligast till följd
af Helsingfors stads inverkan, antalet ganska starkt, näml. på
sträckan Riihimäki—Hyvinge till 150,000, på sträckan Hyvinge—
Träskända till 162—166,000, och uppnår slutligen på sista sträckan
till Helsingfors ett maximum af 285,000.

På den från Hyvinge utgående Hangöbanan är passagerare-
antalet i början 33,000, men nedgår sedan till ett minimum af
21,000 på sträckan Lojo—Karis samt stiger sedan något, och
utgör vid Hangö 23,000.

Från Riihimäki norrut nedgår passagerareantalet på den
första sträckan till Ryttylä till 96,000, stiger sedan närmast söder
om Tavastehus till 104,000, men sjunker åter till 84,000 söder
om Toijala, förgreningspunkten emellan banan till Åbo och de
Österbottniska järnvägarne.

På den närmast vester om Toijala liggande sträckan af
Åbo banan har passagerareantalet starkt nedgått till 45,000, och
därefter ytterligare till ett minimum på sträckan Forssa—Koi-
visto af 36,000, hvarefter åter en oafbruten stegring eger rum
till Åbo, där antalet utgjorde 60,000.

Från Toijala norrut (80,000), stiger passagerareantalet till
Tammerfors, där det utgör 104,000.

Siffertalen för den från Tammerfors vesterut gående Björne-
borgs banan äro af mindre intresse, då denna bana först under
tvenne månader af år 1895 trafikerades.

Från Tammerfors norrut, på den öfver 560 km långa
sträckan ända till Uleåborg, företer den grafiska tabellen den
nedslående blicken af ett nästan ständigt sjunkande i passa-
gerareantal med mindre stegringar på några ställen. Från
sträckan närmast norr om Tammerfors (60,000) sjunker näm-
ligen antalet till 55,000 söder och 41,000 norr om Orivesi, upp-
når vid Töysä och Alavo ett minimum af 28,000, stiger sedan
på sträckan närmast söder om Östermyra till 30,000. På den
från Östermyra utgående Vasa banan stiger antalet vesterut, så
att det vid banans ändpunkt uppgår till 53,000. Menjjfrån
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Östermyra norrut nedgår frekvensen med endast mindre ök-
ningar vid Gamlakarleby och förgreningsstationen med Jakob-
stads bibana, Bennäs, samt uppnår vid Ylivieska ett minimum
af 16,000 passagerare. Sedan stiger passageraretrafiken norrut
i den mån man närmar sig till Uleåborg, närmast hvilken sta-
tion passagerareantalet är 40,000.

På Savolaks banan är antalet resande vid banans sydligaste
ändstation Kotka 33,000, stiger på de närmast norrut följande
hållen till 36,000, nedgår vid korsningsstationen med S:t Peters-
burgsbanan, Kouvola, till 31,000, håller sig sedan vid 27-—29,000,
uppnår söder om S:t Michel ett maximum för banan af 38,000,
men sjunker därefter norrut, till dess emellan Haapakoski och
Suonnejoki ett minimum af 16,000 inträffar. Härefter gör banans
norra ändpunkt, Kuopio station en stegrande inverkan gällande,
så att antalet på sista hållet söder om Kuopio är 28,000.

Ä Karelska banan är passageraretrafiken på den närmast
Viborg liggande sträckan 98,000, således icke mycket mindre
än närmast öster om Viborg (111,000), men sjunker härifrån
norrut för hvarje station, så att den vid Antrea, därifrån banan
till Imatra förgrenar sig, utgör 74,000. Till Imatra banan för-
delar sig sedan 34—35,000 passagerare och på de närmast norrut
belägna bansträckorna 35—36,000. Längre norrut sjunker an-
talet, så att den vid Elisenvaara är 21 —22,000, stiger till följd
af Sordavala stads inflytande till 37,000 närmast söderom denna
stad, men sjunker härifrån norrut, till dess söder om Värtsilä
ett minimum för hela statsjärnvägsnätet af 14,000 passagerare
uppnås, hvarefter antalet på de följande sträckorna norrut håller
sig på 16,000 för att slutligen närmast Joensuu stiga till 22,000.

Medelantalen af passagerare, som öfverfarit de hufvudban-
delar, af hvilka det finska statsjärnvägsnätet sammansättes, an-
gifvas genom de vid sidorna af hvarje linie under de med rödt
uppdragna vinklarna angifna talen, och voro:

ör Helsingfors—1I avasterhus 1banan 173,000 passagerare
»

»

Hangö
Åbo

»

»

25,000 »

66,000 »

Vasa » 39,000
» Uleåborgs » 23,000 »

» Savolaks » 27,000 »

» Karelska » 31,000 »
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Hvad beträffar godstrafiken på de finska statsjärnvägarna,
företer densamma, såsom redan nämndes, i den grafiska tabellen
en från persontrafiken väsentligen afvikande karakter. Gods-
trafiken visar nämligen stora olikheter i de båda transportrikt-
ningarna, äfvensom i många andra afseenden starkare plöts-
liga växlingar. Karakteristiskt för de mest betydande trafik-
centra är att på de närmast dem belägna sträckorna godsrörel-
sen till dessa orter är ansenligt större än från dem, beroende
på de större städernas betydliga konsumtionsförmåga.

Äfven vid godstrafiken förekommer den starkaste rörelsen
invid S:t Petersburgs station, ehuru skillnaden emellan denna
rörelses omfång och godstrafiken närmast Helsingfors är ganska
oväsentlig; medan nämligen maximum af godsrörelsen söder om
Levaschovo är 313,000 ton, uppgår motsvarande maximum vid
Fredriksbergs växel nära Helsingfors till 307,000 ton.

På sträckan närmast S:t Petersburg är tontalet 291,000,
hvaraf 196,000 i riktning till och 95,000 i riktning från S:t Pe-
tersburg. Största delen af importen till S:t Petersburg ut-

göres af ved, förnämligast från Karelska banan, men äfven från
de öster och vester om Viborg belägna sträckorna, medan där-
emot mjölsändningar utgjorde den mest betydande exportposten
från S:t Petersburg.

På de närmast följande hållen från S:t Petersburg stiger
tontalet ytterligare till 305—311,000 samt, såsom redan förut
uppgafs, till ett maximum af 313,000 ton vid Levaschovo, be-
roende äfven denna stegring på de stora partier af brännved,
som från Finland afsändas till de närmast S:t Petersburg be-
lägna stationerna. Från Levaschovo norrut nedgår tontalet
gradvis, så att det söder om Raivola är 284,000, vid Nykyrka
249,000 och närmast söder om Viborg 207,000 ton, hvaraf
135,000 ton i riktning till och 72,000 i riktning från S:t Peters-
burg. Vester om Viborg faller tontalet häftigt ned till 123,000
ton. Denna betydliga skillnad i godsrörelsen på båda sidor om
Viborg beror därpå att största delen af det från Karelska banan
nedkommande godset söker sig väg till S:t Petersburg. Af de
103,000 ton, som på sista sträckan af Karelska banan (Tali —

Viborg), röra sig söderut, fortsätter otvifvelaktigt nästan hela
beloppet, endast med undantag af de kvantiteter, som af Viborg
själf konsumeras, österut, och endast en ytterst obetydlig bråk-
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del vesterut. Antalet ton, som österifrån rör sig mot Viborg
utgör 72,000, men vesterom Viborg blott 53,000, utvisande att
en icke obetydlig del af det från Ryssland kommande godset
stannat i Viborg eller därifrån sjöledes transporterats vidare.
Längre vesterut nedgår tontalet, men tämligen oväsentligt
eller till 110,000 på sträckan Luumäki —Davidstad, hvarefter åter
en mindre stegring inträffar till Kouvola eller till omkring
120,000 ton, hvarefter tontalet på de första hållen vester om

Kouvola håller sig på 117—119,000 ton. Vid Lahti inträffar en
omkastning i proportionen emellan de båda transportriktningar-
nas styrka. Medan öster om Lahti antalet 119,000 fördelar sig
med 72,000 ton på riktningen till och 47,000 från S:t Peters-
burg, är vester om Lahti antalet ton i riktning österut 60,000
och vesterut 80,000, beroende på det allt starkare inflytande
Helsingfors stad utöfvar. Denna disproportion emellan de båda
riktningarna blir allt större vesterut; den nyss antydda summan
(140,000 ton) växer på de följande ständigt, tills antalet ton
öster om Riihimäki är 180,000 (120,000 röra sig vesterut och
60,000 österut). Norr om Träskända gå 204,000 ton i riktning
till och 62,000 i riktning från Helsingfors och slutligen vid
Fredriksberg, där en sidobana afgår till Sörnäs, gå 241,000
ton i riktning till och 66,000 i riktning från Helsingfors. Genom
tillflödet af godstrafiken från Åbo- och de norra banorna stiger
tontalet på sträckan Riihimäki—Hyvinge sålunda till 247,000 ton

och stiger ytterligare söderut, så att, såsom nyss påpekades,
vid Fredriksberg ett maximum af 307,000 ton uppnås. Närmast
Helsingfors är slutligen tontalet 219,000, hvaraf 165,000 i rikt-
ning till och 54,000 i riktning från staden.

Vid Hangöbanans utgångspunkt är tontalet 77,000, men
nedgår sedan ända till 49,000 öster om Lojo. Detta nedåtgående
beror därpå, att transportrörelsen från Lojo österut, som på de
första hållen är 23 —24,000, från Korpi plötsligt ökas till 42,000
och från Rajamäki till 46,000 ton, medan godstrafiken från
Hyvinge till Lojo håller sig jämförelsevis oförändrad eller endast
varierar emellan 31 och 26,000 ton.

Från Svarta uppstår en plötslig stegring i tontalet till
69,000 (47,000 vesterut och 22,000 österut), beroende på de
betydliga trävarupartier, som från Svarta exporteras och hvilka
lossas vid Lappvik hamnstation. Till följd häraf förändrar sig
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tontalet på sträckan Svartå-Lappvik endast obetydligt eller
emellan 69,000 och 64,000 ton, för att sedan på sträckan Lapp-
vik—Hangö sjunka till 50,000 ton.

Något mindre än hälften af det gods, som öfver hela
Hangöbanans längd transporteras till Hangö eller omkring
11,000 ton, utgöres af smör, som från alla delar af landet söker
sin väg öfver nämnda hamn. Då hela beloppet af på statsjärn-
vägarna transporteradt smör år 1895 var 15,000 ton, var det
således endast omkring en fjärdedel, som fördelade sig på hela
det öfriga nätet. Den grafiska tabellen öfver Hangöbanans gods-
trafik visar tämligen tydligt, att största delen af den åt Hangö
till afgångna trafiken utgjorts af exportgods, hvartill sedan på
sträckan Svarta—Lappvik kommit ett tillskott af trävaror, som
exporterats öfver Lappvik samt att åter i riktning från Hangö
rörelsen för det mesta utgjorts af importgods, hvartill sedan
från Korpi tillstött ved och andra trävarutransporter med desti-
nation till Helsingfors och Sörnäs.

På den norr om Riihimäki belägna delen af banan Helsing-
fors —Tavastehus uppgår tontalet till 151,000 och sjunker gradvis
till 140,000 söder om Tavastehus, hvaraf något mera än en
tredjedel i riktningen norrut och något mindre än två tredje-
delar söderut.

På den norr om Tavastehus belägna delen af Åbobanan
nedgår tontalet i början till 113,000 och sedan till 110,000 vid
Toijala, men stiger sedan vid Viiala till 144,000 och är närmast
söder om Tammerfors 125,000 ton. Af detta belopp fördela
sig 53,000 ton på riktningen till, 71,000 på riktningen från Tam-
merfors, således ett omvändt förhållande mot hvad vid S:t Pe-
tersburg och Helsingfors var fallet, beroende naturligtvis på
den jämförelsevis betydande utförseln af fabriksalster från lan-
dets förnämsta fabriksstad.

På sträckan Toijala—Åbo är tontalet först 74,000, men
stiger sedan för hvarje station åt Åbo, så att det vesterom
Loimijoki är 98,000 och närmast Åbo 121,000, hvaraf 88,000 i
riktning till och 33,000 i riktning från Åbo. Denna stegring
beror hufvudsakligast på de trävarutransporter, som, börjande
från Loimijoki, röra sig mot Åbo. I riktningen åt Åbo till va-
rierar i själfva verket tontalet på denna linie emellan 48,000
ton närmast Toijala och 88,000 vid Åbo, hvaremot växlingarna
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i godsrörelsen i den motsatta riktningen inskränka sig till emellan
33,000 från Åbo och 26,000 vid Toijala.

Björneborgsbanan förbigås af förut antydd orsak äfven här.
På Vasabanan är tontalet först norr om Tammerfors 42,000,

hvaraf 17,000 1 riktning norrut och 25,000 söderut; antalet
bibehåller sig på samma ståndpunkt till Orivesi, hvarifrån
en minskning gradvis eger rum till ett minimum af 25,000
ton på sträckan Keuru—Pihlajavesi, hvarefter åter en oafbru-
ten stegring eger rum ända till Östermyra station, där ton-
talet är detsamma som norr om Tammerfors eller 42,000 ton.
Efter en minskning på det första hållet -vester om Östermyra
till 37,000 ton stiger sedan tontalet oafbrutet ända till banans
vestra ända, där det utgör 50,000, hvaraf 35,000 vesterut och
15,000 österut.

Genast vid inträdet på Uleåborgsbanan smalnar det gods-
trafiken återgifvande gröna bandet till mindre än hälften mot
sträckan söder och vester om Östermyra, eller till 19,000 ton,
och sedan sjunker tontalet tämligen regelbundet för hvarje station
norrut, så att det söder om Gamlakarleby är endast 13,000,
stiger norr om denna stad till 17,000 och sjunker så åter, tills
vid Oulais och Kilpua ett minimum af 11,000 ton inträder.
Slutligen inträder norrut mot Uleåborg en obetydlig stegring
till emellan 13—14,000 ton, hvaraf 9,000 ton i riktning till och
5,000 i riktning från Uleåborg.

Ett betydligt fördelaktigare intryck gör Savolaks banans
trafik.

Banans sydligaste ändstation Kotka kan uppvisa 51,000
ton, hvaraf 40,000 i riktning till Kotka, bestående mestadels af
exporterade trävaror samt papperstillverkningar, och 11,000 i
riktning därifrån. Sedan stiger tontalet till följd af den betydande
fabriksverksamhet, som utvecklas i trakten norr om Kotka, till
55,000 och närmast söder om Kouvola till 65,000. Men genast
norr om Kouvola nedgår tontalet till 46,000 samt sedan till
40—37—38,000 på sträckan ända till S:t Michel, hvarifrån ett

oafbrutet sjunkande i godsrörelsen eger rum, så att slutligen
vid banans norra ändpunkt, Kuopio, ett minimum af 12,000 ton

förekommer.
Karelska banan företer alldeles samma karakter i gods-

trafiken som de österbottniska och Savolaksbanan. Längst åt
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söder är trafiken betydligast, men ju längre norrut desto svagare
blir densamma. Sålunda är vid banans sydligaste del tontalet
124,000, hvaraf såsom förut påpekats 103,000 i riktning söderut
eller till S:t Petersburg och 21,000 norrut; sedan sjunker ton-
talet jämförelsevis långsamt till Antrea till 105,000. På Imatra-
banan är tontalet först 24,000, bestående al 18,000 ton (mesta-
dels pappersfabrikstillverkningar) söderut, och 6,000 ton norrut,
men minskas på sträckan närmast Imatra till 17,000.

Närmast norr om Antrea är tontalet minskadt till 69,000
(54,000 ton söderut och 15,000 ton norrut), och sjunker därefter
ganska starkt för hvarje station norrut, så att'det vid Elisen-
vaara är 28,000 och söder om Sordavala endast 18,000 ton.
Från Sordavala norrut eger en ytterligare minskning i gods-
trafiken rum, så att slutligen vid Karelska banans norra änd-
punkt, Joensuu, ett minimum af 6,000 ton uppnås.

Medelgodsfrekvensen på de olika bandelarna återgifves
af följande tontal, på kartan angifna i med grönt uppdragna
vinklar

Sedan den här berörda grafiska tabellen öfver person- och
godstrafiken år 1895 utarbetades, hafva några år förflutit, under
hvilka de finska statsjärnvägarne genomgått en ganska märklig
utveckling, som erbjuder så mycket större intresse, som den
åter, jämte så många vid andra järnvägar gjorda enahanda rön,
visar hvilken utomordentlig verkan en nedsättning i afgifterna
kan utöfva på trafiken.

ör Helsingfors—T:hus—___.:t >:tburgs järnväg . 172,000 to
»

»

Hangö järnväg .

Åbo »

57,000 »

103,000 »

» Vasa » 35,000 >

» Uleåborgs » 14,000 »

» Savolaks » 31,000 »

» Karelska » 32,000 »

» Björneborgs » 10,000 »
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Redan tidigare eller under åren efter utfärdandet af 1886
års taxa, som i vissa afseenden medförde en väsentlig sänkning
af afgifterna, hade en liknande erfarenhet vunnits. Vid denna
taxas utarbetande hade beträffande passagerareafgifterna egent-
ligen endast den förändring vidtagits, att afgifterna vid resor på
längre afstånd nedsattes i en efter afståndet stigande progres-
sion genom införandet af en s. k. afståndsrabatt (4 % på afstån-
det af hvarje 100 km), men själfva grundafgifterna hade endast
ytterst obetydligt blifvit nedsatta. På grund af de uppmuntrande
resultat, som 1886 års taxa lämnat, kunde emellertid vid utfär-
dandet af en ny taxa äfven grundafgifterna icke oväsentligen
sänkas. Sålunda nedsattes afgifterna pr kilometer

hvarjämte rabattafdraget vid resor på längre afstånd bestämdes
till 5 % på hvarje 100 km.

Genom dessa nedsättningar i samband med införandet af
returbiljetter på alla afstånd och rundresebiljetter blefvo rese-
kostnaderna betydligt lägre än förut, så att exempelvis en 111
klassens returbiljett på 500 kilometers afstånd, för hvilken af-
giften förut varit 36 mark, nu endast kostade 21 mark 60 penni
samt på 1,000 kilometers afstånd endast 29 mark 30 penni mot

54 mark, således i förra fallet en sänkning med 40 och i senare
fallet med 46 %.

Äfven för godstrafiken infördes i vissa afseenden lindrigare
afgifter, ehuru det blefve för vidlyftigt att här redogöra för
desamma.

Då den nya taxan först den 1 maj 1897 kom under tillämp-
ning, föreligger ännu för kort tids erfarenhet om densamma för
att kunna gifva en säker föreställning om alla dess verkningar.
Det har dock redan under denna tid visat sig, att resultatet
blifvit vida fördelaktigare än hvad som beräknats, ty passagerare-
trafiken har under år 1897 och år 1898 tagit ett sådant upp-
sving, att oaktadt de starkt nedsatta afgifterna, inkomsterna icke
ens under de första åren nedgått såsom beräknats, utan stigit,
om också i mindre väsentlig grad.

klass rån i o penni till 9 elller med1 io °/o
II » » 6,5 » » 5> 4 » » 17 % samt

111 » » 4,5 » » 3-6 » » 20 °/o;
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Sålunda steg inkomsten från persontrafiken i sin helhet,
hvilken för år 1896 utgjorde 7,194,000 mk, år 1897 ---- 7,701,000
mk och 1898 ända till 8,977,000 mark.

Godstrafiken hade äfven att uppvisa en anmärkningsvärd
stegring, nämligen från 10,310,000 mark för år 1896 till 11,446,000
under år 1897 och 12,776,000 mark för år 1898.

De betydliga nedsättningarna i frransportafgifterna hade
sålunda vid de finska statsjärnvägarna, i motsats till alla ogynn-
samma förutsägelser, som på grund af landets föga utvecklade
förhållanden blifvit uttalade, medfört samma resultat som zon-
tariffens införande vid de ungerska järnvägarna.

Men också i ett annat, alldeles motsatt afseende skulle vid
de finska statsjärnvägarne en liknande erfarenhet göras som
vid de ungerska statsbanorna och andra järnvägar, vid hvilka
ne större reduktion i transportafgifterna blifvit vidtagen. Den
starkt ökade trafiken har, såsom ju också kunde förutses, för-
anledt en ökning uti utgifterna såväl för järnvägsdriftens under-
håll som också, och i ännu högre grad, för rörliga materielens
ökande och bangårdarnes utvidgning med flere nybyggnads-
arbeten. Genom det kombinerade inflytandet med andra inträf-
fade omständigheter har denna ökning i utgifter i själfva verket
blifvit så betydlig, att den till och med varit egnad att fram-
kalla tvifvelsmål om, huruvida resultaten af de genomförda
tariffreformerna finge betraktas såsom fördelaktiga. Detta är
så mycket lättare förklarligt, som det stundom för järnvägs-
förvaltningen uppstått ganska stora svårigheter att kunna i tid
kalkylera behofvet af den rörliga materielens, förstärkande.
Trafikens ökning periodvis har nämligen kunnat försiggå i så
stor progression, att denna materiel oaktadt all förstärkning af
densamma dock visat sig otillräcklig.

Sedan år 1895, då utgifterna uppgingo till 10,120,000 mark
har sålunda under de senaste åren en ganska stor ökning i
driftkostnaderna egt rum, så att dessa för år 1898 uppgingo till
14.386,000 mk, motsvarande en ökning mot år 1895 med
4,266,000 mark eller 42 % under tre år, hvarunder inkomsterna
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ökats från 15,456,000 till 22,004,000 mark eller med 6,548,000
mark, motsvarande äfven 42 %.

Häraf framgår således, att efter tariffreformens genom-
förande inkomsterna och driftsutgifterna stigit i samma pro-
portion.

Beträffande åter sådana utgifter, som måste betraktas såsom
kapitalplaceringar och därför öka Statsjärnvägarnas kapitalvärde
med motsvarande belopp, har ökningen varit betydligt större,
hufvudsakligast till följd af de stegrade utgifterna för anskaffande
af ökad rörlig materiel. Totalvärdet af Statsjärnvägarnes fastig-
heter, omfattande själfva banområdet jämte spår, husbyggnader
m. m. ökades under åren 1893—1895 från 122 till 127 miljoner,
således med 5 miljoner mark eller 4% och under åren 1896
—1898 från 150 till 157,5 miljoner mark, således med 7,5 mil-
joner mark, eller 5%, företeende sålunda icke någon betyd-
ligare skillnad under dessa båda perioder. Däremot uppgick
utgiftsökningen för den rörliga materielens förstärkande under
åren 1893—1895 2>5 miljoner mark; (rörliga materielens värde
steg nämligen från 25 till 27,5 miljoner), motsvarande 10 °/o,
men under åren 1896—1898 till 8 miljoner vid de äldre järn-
vägarne (rörliga materielens värde hade nämligen stigit från 28
miljoner mark till 36 miljoner mark) således med icke mindre
än 28 % eller i närapå 3 gånger starkare progression än förut.

Dessa häftiga ökningar i utgifterna, och de kalamiteter,
som af lätt insedda skäl däraf kunna uppstå för en järnvägs-
förvaltning, hafva såsom redan antydts vållat, att resultaten af
tariffreformen icke framstått så fördelaktiga, som de utan tvifvel
dock varit, samt till och med inom fackmannakretsar på en del
håll framkallat betänkligheter om hela reformens ändamåls-
enlighet.

Då likväl i betraktande tages att till ökningen i drifts-
utgifterna många omständigheter bidragit, som icke stått i något
samband med eller beroende af tariffreformen, såsom t. ex. att
Hangö- och Åbobanornas järnskenor blifvit ombytta mot stål-
skenor, att de på senare tid starkt ökade priserna för bränslet
vållat en motsvarande tillväxt i utgifterna för dragkraften m. m.
samt å andra sidan den indirekta vinst, som tillskyndats landet
af de betydliga lättnader, hvilka genom reduktionen i transport-
afgifterna beredts befolkningen i afseende å anlitandet af järn-
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vägar för såväl person- som godsbefordran, så borde fördelarna
af tariffreformen dock blifva i ögonen fallande.

Sålunda har det finska statsjärnvägsnätet, oafsedt dess
jämförelsevis ringa utsträckning och. i trots af de relativt ogynn-
samma och outvecklade förhållanden, under hvilka det trafikeras,
dock äfven kunnat lämna ett synnerligen belysande bidrag till
bedömandet af den öfver hela Europa under de senaste tiderna
så ofta och lifligt diskuterade frågan om det riktigaste sättet
för tariffrågans lösning. De här vunna resultaten hafva på det
mest otvetydiga sätt ådagalagt riktigheten af den ofta framhållna,
men från fackmannahåll betviflade satsen, att öfverallt och till
och med i mycket outvecklade länder förefinnes ett starkt, men
bundet (latent) transportbehof såväl hvad personer som varor
beträffar, hvilket behof vid höga tariffafgifter så undertryckes,
att detsammas tillvaro knappast gör sig märkbart, men som, så
snart en betydligare reduktion i afgifterna eger rum, gifver sig
tillkänna och detta ofta på ett så kraftigt sätt, att dess fullstän-
diga tillfredsställande kan stöta på stora svårigheter, därest icke
i tid omfattande förberedelser blifvit träffade. Den vunna erfa-
renheten synes tillika lämna den lärdomen, att det för und-
vikande af alltför plötsliga stegringar i trafiken och därmed åt
järnvägsförvaltningen vållade stundom nästan oöfvervinneliga
svårigheter, förefaller vara försiktigare att vid reduktionen af
afgifterna hellre företaga en serie af flere med några års mellan-
rum efter hvarandra följande nedsättningar, än att med ens
vidtaga en mycket betydlig reduktion, som kunde gifva upphof
åt en större ökning i trafiken, än som motsvaras af järnvägens
transportressurser; och att därför vid senaste reform af den
finska järnvägstariffen det rättare förfaringssättet blifvit träffadt,
då vid valet emellan olika förslag, ett längre gående med stark
prisreduktion i tredje passagerareklass (den klass som vid dy-
lika frågors bedömande främst bör beaktas) och ett mindre långt
gående förslag, det senare blifvit föredraget, enär redan detta
sistnämnda visat sid kunna framkalla de ofvan antydda märkliga
driftsföreteelserna. Ingenting hindrar ju att efter några år fortgå
på samma bana med ytterligare sänkningar, så snart de finska
statsjärnvägarnes transportressurser vunnit en tillräcklig för-
stärkning.

Aug. Fabritius.
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Telegraf och telefon.
Telegraf.

Under den tid Finland var förenadt med Sverige, existerade
redan en telegrafinrättning i landet, ordnad enligt det af presi-
denten Edelcrantz för optisk telegrafering uppgjorda system.
År 1796 anlades en sådan telegraflinie från Stockholm öfver
Grisslehamn och Ekerö till Finlands fasta land, troligen till Åbo
och Sveaborg. Inrättningen var afsedd för krigsändamål och
stod ej öppen för allmänheten; dock hafva exempelvis militära
befordringsnyheter i enskilda fall på denna väg'meddelats från
Stockholm till Finland. Under kriget 1808—1809 blefvo nya
stationer inrättade, särskildt på svenska sidan, men de nedlades
sedan, »då man ej hade några viktiga meddelanden att fort-
skaffa», såsom det uppgafs.

Äfven i Finland torde inrättningen efter kriget upphört för
att återupplifvas först med anledning af kriget 1854—1856, då
en linie inrättades längs södra kusten från Viborg till Åbo.
Denna linie bekostades med finska statsmedel och torde be-
tingat en kostnad af 145,993 rubel, (enligt en annan uppgift
152,000 rubel), således närmare 600,000 mark. Inrättningen var
icke i verksamhet om vintern, och kan häraf förklaras att un-
derrättelsen om Kejsar Nikolai I:s år 1855 2 mars timade
frånfälle först efter 2 V2 dygn blef bekant i Helsingfors.

Den optiska telegrafens under kriget anmärkta brister för-
anledde Kejsar Nikolai att i slutet af 1854 anbefalla chefen för
väg- och vattenkommunikationerna i kejsaredömet anläggandet
af en elektromagnetisk telegraf mellan S:t Petersburg och Hel-
singfors; ministerstatssekreteraren meddelade den 15 december
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1854 underrättelse härom till t. f. generalguvernören med upp-
maning till medverkan från finska styrelsens sida. Anläggningen
verkställdes på ryska kronans bekostnad genom preussiska fir-
man Siemens & Halske, blef fullbordad i juni 1855 samt leddes
mellan ändpunkterna öfver Viborg, Villmanstrand, Kouvola,
Mäntsälä och Tusby. Den 11 sept. bestämdes, att linien skulle
fortsättas från Mäntsälä öfver Tavastehus till Åbo; denna linie
öppnades i maj 1856. Totalkostnaden för dessa linier uppgifves
ha stigit till 180,000 rubel. Telegrafstationer funnos, utom å
ändpunkterna, blott i Viborg och Tavastehus, samt under kriget
i Kouvola och Mäntsälä. Telegrafens verksamhet afsåg till en
början ensamt krigsändamål och gick blott på ryska; år 1856
medgafs att å Helsingfors och Åbo stationer telegrafera på franska,
tyska, engelska och italienska; år 1857 utverkades för Viborg
rätt att telegrafera till utlandet på tyska.

För att minska de dryga underhållskostnaderna sökte man
efter kriget inskränka tjänstgöringstiden och minska personalen
samt utverka bidrag af städerna Helsingfors, Åbo och Viborg,
hvilket äfven erhölls mot vissa villkor; i maj 1858 medgafs tele-
grafering på linien S:t Petersburg—Helsingfors—Åbo jämväl
på svenska.

I samband med anläggningen af en svensk telegrafledning
till Haaparanda och på grund af ansökning från flere finska
städer väcktes år 1856 förslag om telegrafledningens utsträckande
från Åbo till Torneå. Ryska telegrafförvaltningen vägrade att
ikläda sig ytterligare uppoffringar för ett företag, som »endast
afsåg Finlands gagn», och yrkade att finska styrelsen skulle,
efter afdrag af revenyerna, ikläda sig alla byggnads- och under-
hållskostnader. Då Finlands senat icke ansåg sig kunna god-
känna detta förslag, bildades ett aktiebolag, som förklarade sig
villigt mot garanti af 5 % ränta på 15 år öfvertaga telegraf-
verket. Chefskapet för verket skulle tillkomma generalguver-
nören, hvarjämte andra af politiska skäl betingade förpliktelser
erbjödos.

Förslaget afböjdes emellertid, enär enligt i Ryssland
rådande grundsatser telegrafen borde lyda under och kontrol-
leras af en omedelbart inför kejsaren föredragande minister.
Efter ytterligare underhandlingar beslöt Alexander II att då be-
stående linie borde blifva oförändrad (utom att för besparings
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skull stationen i Tavastehus indrogs och linien mellan Åbo och
Helsingfors leddes sydligare för att blifva kortare), samt att en
ledning från Åbo till Torneå borde af ryska kronan upprättas
med stationer i särskilda städer, hvilka utfäste bidrag till tele-
grafens underhåll. Kostnaden uppgifves hafva stigit till 250,000
rubel, årliga underhållskostnaden till 60,000 rubel och inkom-
sterna till 37,000 rubel.

På grund af väckta petitionsförslag anhöllo ständerna vid
1863 års landtdag om ett särskildt finskt telegrafnäts inrättande
af finska kronan eller finskt bolag eller ock inlösande af den på
ryska kronans bekostnad i Finland anlagda telegrafen. Petitio-
nen afslogs, men Alexander II lät inleda underhandlingar för
telegramportots nedsänkning, då petitionen hufvudsakligen för-
anledts af att den för depescher emellan stationer i Finland be-
stämda afgiften var för hög.

Nedsänkning i afgifter, utvidgning af telegrafnätet samt
hvarjehanda lättnader vid telegrafens begagnande hafva seder-
mera efter hand medgifvits, i den mån Ryssland biträdt telegraf-
konferensernas beslut, men verket är fortfarande en rysk institu-
tion. Telegrafkablar hafva nedlagts mellan Finland och Sverige
af Stora Nordiska Telegrafsällskapet i Köpenhamn åren 1869,
1877 och 1883, tvenne mellan Grisslehamn i Sverige och Ny-
stad och en mellan Grisslehamn och Mariehamn på Åland, hvil-
ken sistnämnda ort sedan 1877 är i förbindelse med Nystad
medels en ryska telegrafverket tillhörig kabel, äfven den ned-
lagd af Stora Nordiska Telegrafsällskapet.

Telegrafliniernas sammanlagda längd på finskt område
uppgår år 1899 till 4,901 km och längden af de längs dessa
linier dragna ledningstrådarna utgör 9,079 km. Under år 1898
växlades på dessa ledningar 2,050,059 telegram, hvaraf 383,293
inrikes, 181,158 utrikes och 1,485,613 genomgående depescher.
Telegramportot utgår med en grundafgift af 50 penni för tele-
gram inom Finland (40 penni för till kejsaredömet adresseradt
telegram) samt ordafgift af 10 penni inom Finland, (i vissa fall
mindre), 13 penni från Finland till europeiska Ryssland och 27
penni till asiatiska Ryssland. Till utrikes ort beräknas portot
endast såsom ordafgift enligt särskilda tariffer; högsta afgiften
inom Europa är 68—69 penni, (Turkiet och Malta), inom Asien
6 mark 55 penni (Nederländska Indien), inom Afrika 13 mark
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58 penni (Mossamedes), inom Nord-Amerika 3 mark 9^ penni
(särskilda byråer i Mexiko).

För allmänhetens betjänande finnas följande telegraf-
anstalter :

28 telegrafkontor,
20 telegrafafdelningskontor,
9 auxiliära telegrafkontor, samt
9 temporära telegrafkontor,

eller sammanlagdt 66 telegraf anstalter.

Vid sidan af det officiella telegrafverket samt helt och
hållet afskildt från detsamma arbetar de finska statsjärnvägarnas
telegraf, hvilken är en finsk statsinrättning och handhafves af
finska tjänstemän, anställda vid statsjärnvägarna. Denna tele-
grafinrättning är inrättad för järnvägarnas behof och tillväxer
med dem; i kraft af särskildt aftal får densamma emellertid
äfven förmedla privat telegramväxling.

I slutet af år 1897 funnos vid Finlands statsjärnvägar 56
ledningar med en längd af sammanlagdt 4,188 km. Järnvägs-
telegrafstationerna voro till antalet 204.

E. G. Palmen.

Telefon.

Oaktadt telefonen redan år 1876 användes på världsutställ-
ningen i Philadelphia, dröjde det dock hela sex år, förrän
denna nyttiga uppfinning kom till användning i Finland. Detta
hade väl sin orsak delvis däruti, att man först uppfattade den
som en lyxartikel, hvilken endast rika personer kunde bestå
sig för att förkorta någon tråkig stund genom samspråk; att
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någon praktisk och nyttig användning af densamma kunde vin-
nas insåg man icke. Telefonen har dock varit sin egen före-
språkare och öfverallt visat sig som en stor uppfinning, lika
nyttig för fattig som rik, och därför oumbärlig för den som
en gång begynt begagna densamma.

Till Finland bragtes telefonen genom ett svenskt bolag,
som redan 1880 i Helsingfors började arbeta för uppställande
af ett telefonnät. Det dröjde dock i det närmaste ett helt år,
förrän man här lyckats hopbringa det för affärens början nödiga
antalet af 100 abonnenter. År 1882 i juni var centralstationen
i Helsingfors i ordning med växelbord och telefonapparater af
amerikansk tillverkning. Samtidigt med Helsingfors hade äfven
i Åbo inrättats en centralstation för 30 abonnenter; apparaterna
vara tillverkade i Sverige hos L. M. Ericsson. I slutet afsamma
år infördes den ytterligare i städerna Viborg, Tammerfors, Vasa
och Uleåborg, samt under år 1883 i Tavastehus, Kuopio, Kotka,
Ekenäs och Lovisa. Numera äro alla Finlands städer försedda
med dylika inrättningar.

Nedanstående tabell utvisar anläggningsåret, samt antalet
abonnenter och årsafgifter i de olika städerna enligt förhållandet
i början af juli 1899.

Stad. Anläggningsår.
Antal

abonnenter.
Antal in-
vånare pr
apparat. Årlig afgift.

Helsingfors
Åbo . .

.

Viborg . .

Vasa . .
.

1882
»

»

»

3,080
800
890
ÖOO

26,3
44
26,8
22.4

ÖO 102

60
85 100

60—90
Tammerfors » 690 41,6 50
Uleåborg . » 306 47> 5 75
Kuopio . .

Tavastehus
1883

»

199
196

50
27,7

50—80
3°

Kotka .
. » J34 40 75

Ekenäs . . » 70 31*6 5°
Lovisa . . » 127 16,9 20
Björneborg
Borgå . .

1884
»

3i5
181

40
24,5

70
55

Raumo . .

Nådendal .

»

»

86
17

5 1*5

40
4°
60
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Såsom tabellen utvisar, är det den lilla staden Mariehamn,
som går i spetsen med den låga årsafgiften af 10 mark och ett
antal af 9 invånare pr apparat, ett resultat som ingen annan
stad synes hafva uppnått. Helsingfors intager åter första rum-
met bland Finlands städer i anseende till antalet apparater
(medan antalet invånare för närvarande utgör ungefär 80,000).
Detta kan gifva ett visst intresse åt följande statistik, belysande
telefonnätets utveckling i Helsingfors från dess första tid.

Stad. Anläggningsår.
Antal

abonnenter.
Antal in-

vånare pr
apparat. Årlig afgift

Gamlakarleby
Hangö . . .

Jakobstad . .

Kristinestad .

S:t Michel .
.

Sordavala . .

1885
1886

»

1887
1888

»

66
J35
63
60

J52
100

37*3

29,5
40
46
r9
16,4

60
60
30
50
35
35

Nystad . . .

Jyväskylä . .
Fredrikshamn

»

»

1889

63
108
122

62
25
25,3

34
25
40

Joensuu . .

Keksholm . .

Nyslott . . .

Heinola .
. .

1890
1891

»

»

98
56
83
53

34
23-?
21

27

60
40
70
60

Kaskö . . . »

Nykarleby . .
Mariehamn

»

1892
44
88

23
8,9

30
10

lisalmi . .
. » 20 60 50—80

Villmanstrand » 123 J9 40
Kemi . . .

Kaj ana . . .
1897
1898

75
24

14,8
49

75
60.

Torneå . .
.

Brahestad . .

»

»

37
36

35
9°

75
80
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Det största antalet förmedlade lokala samtal under en dag
blef å centralen i Helsingfors uppnådt den 17 dec. 1898 med
23,652 samtal. Kostnaderna för hvarje samtal uppgingo åren
1898—99 till 2,7 penni för föreningsmedlemmar.

Sedan städerna blifvit försedda med lokala nät, började
man på landsbygden inse nyttan af att erhålla telefonförbindelse
med staden, och sålunda uppstodo kring hvarje stad ganska
vidlyftiga landsortsnät. De städer, hvilka först kommo i för-
bindelse med hvarandra, voro Helsingfors och Borgå. Ledningen
fördes längs järnvägslinien till en längd af 62 km, var byggd
af 3,5 mm ståltråd och upplåts den 15 juli 1884 för samtrafik.
Korrespondensen mellan ofvannämnda orter var afgiftsfri, hvar-
för ledningen redan från början blef så upptagen, att man 1886
beslöt utföra en ny, hvilken för undvikande af induktion från
den gamla, fördes längs landsvägen, och användes äfven härtill
3,5 mm ståltråd.

Nyttan af telefonförbindelse städerna emellan var härmed
uppenbar, hvarför snart den ena staden efter andra anslöt sig.

Antal telefonsamtal
År. Antal abonnenter

den 1 januari. under året Pr ab°nnent och
dag.

1882 . 110,406 5,4
1883 .

1884 .

1885 .

1886 .

1887 .

1888 .

1889 *

1890 .

1891 .

1892 .

1893 •

1894 .

1895 *

1896 .

1897 .

1898 .

194
323
443
597
742
924

1,106
1,402
1,606
-t-755
1,864
1,980
2,077
2,243
2,546
2,821

490-377 5,2
686,977 6,6
812,096 4,3
924,464 4,2

1,966,769 6,4
2,018,021 5,4
2,657,565 5,9
2,987,487 5,5
3,619,448 5,0
3,601,918 6,1
3450 5 875 5*5

3,728,194 5,6
4,208,286 5,9
5,216,913 6,8
6,466,530 7,2
6,712,115 6,7
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Den 23 juli 1887 öppnades telefonkorrespondensen mellan Hel-
singfors och Tavastehus och i slutet af samma år blefvo Ori-
mattila och Mäntsälä förenade med hufvudstaden. Ekenäs och
Hangö anslöto förbindelse med Helsingfors den 21 aug. 1889,
Lovisa den 21 aug. samma år, Åbo och Tammerfors den 15
nov. 1890, Viborg den 21 sept. 1891 o. s. v.

-För närvarande äro i det närmaste alla Finlands städer
förenade med hvarandra medels telefon. Ett afbrott finnes
dock ännu mellan Österbottens städer och det öfriga Finland.
Endast en 40 km lång ledning mellan Kristinestad och Sastmola
socken vore att bygga för att sätta alla Finlands telefonnät i
metallisk förbindelse med hvarandra.

De interurbana ledningarna voro alla i början enkeltrådiga
och gåfvo, i synnerhet de längre, ej några lysande resultat.
Induktionen från närliggande trådar var alltför störande, synner-
het på de österut gående ledningarna, hvilka på långa sträckor
följde tätt invid hvarandra. För att förekomma detta, blef man
tvungen att börja använda metallisk återledning eller det s. k.
dubbeltrådsystemet.

År 1894 bildades Södra Finlands Interurbana telefonaktie-
bolag, som tog till uppgift att i södra Finland inlösa de då
varande interurbana ledningarna och förvandla dem till dubbel-
trådiga. Härigenom blef korrespondensen, som förut varit
ytterst besvärlig till längre belägna orter, betydligt förbättrad.
Resultatet blef en stark tillväxt i antalet samtal oaktadt alla
samtal på dessa ledningar, som tidigare varit afgiftsfria, numera
af bolaget belades med afgifter beroende af afståndet.

Det Interurbana bolaget har med hvarje år utvidgat sig,
så att längden af dess ledningar i slutet af år 1898 uppgick till
4,737 km på 1,116 km stolplihie. Antalet samtal, som under
år 1898 förmedlats på dess ledningar, uppgick till 492,025.

Inom den öfriga delen af landet egas de interurbana led-
ningarna af särskilda bolag och föreningar.

Centralstationernas antal, som år 1895 utgjorde c:a 200,
har med år 1898 uppgått till närmare 300.

Telefonens stora spridning i landet har i det väsentligaste
haft sin orsak däri, att hon, i likhet med hvad i Sverige och
Norge tidigare varit fallet, hos oss fått fritt utveckla sig. Några
viktiga patent eller monopol hafva här ej inverkat hämmande.
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Regeringen har välvilligt beviljat koncessioner åt såväl enskilda
personer som bolag. En mängd mindre föreningar med obe-
tydliga kapital hafva på den grund bildat sig. Hvarje deltagare
är sålunda föreningsmedlem och årskostnaderna, hvilka hufvud-
sakligen gälla skötseln af centralen, fördelas jämt bland alla.

Förutom de nu berörda telefonledningarna finnas de, som
tillhöra landets statsjärnvägar och på kartan n:o 29 äro utmärkta
allenast genom vanlig järnvägsbeteckning. Ledningarnas längd
uppgår till 363 km och telefonernas antal är 221.

Fredr. Rosberg.
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Postväsendet.

Äldsta slag af post var i Skandinavien budkaflen, om hvil-
ken landskapslagarna meddela särskilda föreskrifter. Budkafle
utgick, då konungsbud kommit till häradet eller en våldsgärning
därstädes föröfvats. Alla voro pliktiga att befordra budkafle
vidare; Uplandslagen undantog härvid blott enka, som icke hade
son äldre än 15 år, äfvensom »torparekarl som i skogen bor»;
samma frihet gafs senare äfven åt frälsemän. Budkafle borde
»rätteligen framgå och ej åter; kommer den i by från öster,
gånge ut i vester, kommer den sunnan från, gånge ut nordan».
Budkafle skulle lämnas åt husbonden, hans hustru eller barn,
dock ej åt öfvermage; voro alla borta, skulle den fästas så, att
den genast fölle den hemkommande i ögonen. Runor eller
tecken utmärkte budkaflens ärende; vid fientligt infall var den
bränd i ena änden och hade ett snöre i den andra. Böter voro
stadgade för den, hvilken budkafle nedlade, villade eller för-
vände.

Vid sidan af nyare tiders ordnade postväsende förblef bud-
kaflen länge i bruk, särdeles i Sverige: ännu i 1742 års byord-
ning ingå noggranna föreskrifter om densammas användande.
Följande år användes medlet med framgång vid dalkarlarnes
uppror, och den 1 juli 1743 utfärdades en förordning, genom
hvilken ytterst stränga straff utsattes för enhvar, som därefter
utan öfverhetligt bemyndigande fördristade sig att utsända bud-
kafle. Detta slags budskickning har sedermera förlorat sin
betydelse; dock kan budkafle enligt lag ännu ifrågakomma vid
svårare skogseld (Byggn. Balkens 15 kap. 4 §).



Atlas öfver Finland. Kartbladet n:o 30.2

En mera tillfredsställande om ock oregelbunden postgång
hade utbildats redan under medeltiden, sålunda att bref fram-
skaffades genom resande eller särskilda bud. Krämare och
i synnerhet slaktare, hvilka för sin rörelse besökte aflägsna trakter,
voro härvid m}Tcket anlitade, och plägade tillkännagifva sin an-
komst medels blåsande i horn. Kronan använde vanligen egna
bud, men då dessa åtnjöto fri skjuts och täring, blef medlet
ofta missbrukadt; till allmogens skydd föreskrefs därför under
1500-talet begagnande af vägabref eller särskilda brickor, ut-
visande resandes rätt till »fordenskap». Då man icke. trots
mångfaldiga påbud, lyckats öfverallt få gästgifverier till stånd,
hade dåtida länsmän förpliktats att bland annat äfven sörja för
resande. Under Vasakonungarnas tid funnos i Finland 100—120

länsmansgårdar vid de viktigaste vägarna, vanligen på par mils
afstånd från hvarandra.

Ordnandet af skjutsningsskyldigheten ledde helt naturligt
tanken till upprättandet af ordnad brefbefordran. Ett lagförslag
af 1624 nämner redan, att gående poster borde inrättas och
vissa postmästare förordnas öfver hela riket för befordrande af
hofvets, officerarnes och alla privatpersoners bref. Verkställig-
heten af denna plan uteblef dock, tills man under trettioåriga
kriget gjort bekantskap med och på sina ställen öfvertagit
Taxis'ska postanstalter i Tyskland. Den 20 februari 1636 ut-
färdades omsider en särskild postordning, hvars grundsatser
vidare utbildades genom förordningar af 1643, 1646, 1673, 1685,
1692 m. fl. år.

Postverkets uppgift blef närmast befordrandet af bref och
»andra små saker», hvilka icke kunde skada brefven. I början
hade verket därjämte till uppgift att utgifva tidningar, egentligen
för meddelande af underrättelser från trettioåra kriget; år 1685
afskildes emellertid »gazet- och advisväsendet» från postverket.
Ett minne af tidigare uppfattning finnes dock däri, att Sveriges
officiela tidning ännu bär namnet Posttidningen. Tidigare hade
postbefordran ibland ordnats som ett arrende, men från 1686
gjordes postverket till en inrättning, hvilken drefs uteslutande
för kronans räkning.

Enligt 1636 års postordning skulle för hvarje två eller
högst tre mil anställas postbönder, hvilka voro skyldige att, så
snart den ankommande posten hördes blåsa i hornet, göra sig
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redo att själfva eller genom postdrängar bära brefven vidare.
Utan afseende på väderlek eller tid på dygnet borde postbud
gå en mil på två timmar, följande de kortaste vägar och stigar;
stränga straff voro utsatta för obehörigt dröjsmål. Redan 1646
fanns det nödigt att låta posten befordras med häst; milen borde
tillryggaläggas på 1 V4—1 V2 timme. I vederlag för dem åhvälfda
skyldigheter erhöllo posthemmanen skattelättnader och lindring
uti allmänna besvär.

Posterna voro till en början få: från Stockholm afgick
enligt förordningen af 1643 en post i veckan till Finland öfver
Ålands haf; kort därefter utsträcktes den till Norrland gående
posten, så att bref äfven kunde kring Bottniska viken sändas
till Åbo. Under vintern blef denna långa omväg den, som i
regeln anlitades. Från Åbo befordrades posten i Finland långs
de stora hufvudvägarna, d. v. s. 1) till Björneborg, Vasa och
Uleåborg; 2) till Tavastehus, Viborg, Keksholm och Narva, samt

3) till Helsingfors, Borgå och därifrån öfver Finska viken till
Reval. Härtill kom senare en fjärde postlinje från Viborg öfver
Puumala och Nyslott till Savolaks. År 1705 gingo tvenne poster
i veckan från Stockholm till Finland. Under senare delen af
stora nordiska kriget, näml. åren 1713—21, tyckes all regelbun-
den postgång till och inom Finland hafva upphört.

Postportot, som 1636 fastställdes utan afseende å vägens
längd eller brefvets vikt, blef 1638, då taxan för finska posten
uppgjordes, bestämd efter afstånd samt vikt i lod. Lägsta porto
(exempelvis mellan Åbo och Helsingfors) var 2 öre, högsta (så-
som mellan Stockholm och Keksholm) utgjorde 10 öre; för
större vikt beräknades portot med moderation. Ett öre silfver-
mynt svarade nominelt mot 10—12 penni, men hade mångfaldt
högre köpvärde; en mans dagsverke gällde då för tiden ungefär
4 öre. I hufvudsak bibehölls detta porto sedan i mera än ett

århundrade, utom att det under Karl XII:s senare år var höjdt
med en tredjedel för att blifva för kronan mera gifvande. Under
1600- och 1700-talet var det för öfrigt en äfven i författningarna
uttalad grundsats, att postverket utöfver sina underhållskost-
nader borde inbringa kronan en skälig inträd.

Vid Frihetstidens början funnos postkontor i alla Finlands
städer utom Nådendal, samt därtill i Ekerö, Kastelholm och
Taskula by (vid ryska gränsen); tillsammans 22 postkontor.
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I ersättning för fyra postkontor i det 1743 till Ryssland afträdda
området inrättades sådana i Lovisa, Abborfors och S:t Michel.
Vid början af Gustaf III:s regering funnos yttermera postkontor
i Nådendal, Kangasala, Karis, Libelits och Vinkkilä (i Vehmo),
äfvensom för en tid i Anianpelto; senare tillkommo ännu post-
kontor i Heinola, Kuopio, Tammerfors, Jorois, Laukas och
Tohmajärvi. Inom den af Sverige år 1809 afträdda delen af
Finland funnos då 33 postkontor. Postlådor funnos icke, men
ganska vanligt torde varit, att uti ihåliga träd eller träholkar
invid vägen nedlägga bref, hvilka af de förbiresande postiljo-
nerna efter öfverenskommelse uttogos för att vid närmaste post-
kontor aflämnas.

Postportot blef år 1767 höjdt med 1 öre silfvermynt på
hvarje lod utan afseende på miltalet, något som föranleddes af
finansnöden, men delvis uppvägdes af myntvärdets fallande.
År 1807 blef portot å nyo höjdt, denna gång med hälften af sitt
förra belopp. Räknadt från Stockholm utgjorde portot därefter
till Åbo 20, till Lovisa 27 och till Uleåborg 30 styfver, hvilket
nominelt vore 40, 54 och 60 penni, men på grund af gängse
prisförhållanden motsvarar vida högre belopp.

Mera än ett hälft sekel hann förflyta efter 1809, innan nå-
gon ökning af postanstalterna i Finland egde rum. I och med
Gamla Finlands införlifvande öfvertogos visserligen därvarande
postkontor; nya inrättades i Jyväskylä (1837), Joensuu (1851),
Sveaborg och Alavo (1856), men postkontoren i Laukas, Vink-
kilä och Ruotsinsalmi indrogos. Kastelholms postkontor, som
år 1842 flyttats till Skarpans, förlades efter fästningens förstöring
till sin förra ort. År 1861 hade Finland sålunda i själfva ver-
ket lika många postanstalter som vid seklets början.

Däremot hade förbättrade utvägar till ämbetsbrefs fort-
skaffande vunnits genom en 1848 anbefalld utvidgning af härads-
postföringen, d. v. s. allmogens af gammalt hafdvunna skyldighet
att utan ersättning befordra s. k. kronobref. År 1845 nade för-
ordnats om indragning af de flesta posthemman; sedermera fram-
skaffades posten merendels med vanlig skjuts. År 1838 be-
gynte man befordra post till Sverige och Reval med ångbåt,
till en början dock endast orekommenderade bref. För öfrigt
må märkas, att medan förbindelsen mellan hufvudstaden och
landsortspostkontoren år 1811 var fullt tillgodosedd medels en
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post i veckan, funnos år 1848 nästan öfverallt dubbla vecko-
poster; sistnämnda år inrättades en tredje veckopost för den
viktigaste trafikleden i landet, linjen S:t Petersburg—Helsing-
fors—Åbo.

Viktigaste framsteg för denna period är dock den efter
hand ernådda utvecklingen af föreskrifterna om postportot. In-
till början af 1840-talet funnos tio olika grader af porto inom
Finland, från 4 till 16 kopek silfver (== 16—64 penni), beroende
på det afstånd posten hade att tillryggalägga, men 1844 före-
skrefs på försök för tre år framåt likformigt postporto inom
landet och till S:t Petersburg, — för mindre stämplade kuvert
10, för större 20 kopek silfver, allt efter ryskt lod. För bref
till utlandet gällde fortfarande en ofantlig mångfald af föreskrifter,
olika för olika länder. År 1849 bestämdes, att portot från föl-
jande års början skulle utgå med 5 kopek för afstånd om 125
verst (= 133.6 km) eller därunder, men för längre afstånd
med 10 kopek, allt inom Finland och efter lod. Afståndet be-
räknades efter den väg posten effektivt befordrades, hvilket i
en mängd fall medförde förhöjning, emedan poster till skilda
orter voro kombinerade. Frimärken, som under 1840- och 1850-
-talet vunnit användning i de flesta andra länder, infördes 1856
i Finland »på försök» för två år; portot blef oförändradt 5 och
10 kopek, efter afstånd. Definitivt infördes frimärkena i Fin-
land 1857, då de äfven kommo till användning i Ryssland.
Från samma tid begynte man använda postlådor, uti hvilka
frankerade bref fingo nedläggas.

I och med kommunikationsväsendets på 1860-talet begyn-
nande tidsenliga utveckling har omsider ett nytt skede inträdt
äfven för postverket i Finland, särdeles sedan de enligt utlandets
exempel på grund af de internationela posttraktaterna af 1874,
1878, 1885, 1891 ocn införda mångfaldiga lättnaderna i
samfärdsel, korsband, postkort, postanvisningar, postförskott
m. m. efter hand vunnit tillämpning. Sedan ledningen af finska
postverket på grund af manifestet den 12 juni (31 maj) 1890
koncentrerats i ryska inrikesministerium samt ryska öfverstyrel-
sen för posten och telegraferna, har dock en stagnation i ut-
vecklingen inträdt samt högst nödiga reformer, främst ned-
sättningen af brefportot och afgiften för postanvisningar, mött

hinder.
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Antalet postanstalter, hvilket år 1871 uppgick till 64 och
1881 till 118, var år 1891 475, men torde år 1899 närma sig
talet 900. De egentliga postkontorens antal har till namnet för-
blifvit tämligen oförändradt (år 1897 36, år 1898 40, förutom
4 filialer), men enär postexpeditioner af I: sta klass fullgöra samma
funktioner, har de fullständiga postanstalternas antal i verklig-
heten år 1897 uppgått till 291; resten af tillökningen faller på
de mindre och billigare slagen af postanstalter. Dessa äro:

Poslexpeditioner af II klass *)

Poststationer och
Posthaltpunkter.

Härtill komma slutligen järnvägarnas år för år växande
ambulanta postexpeditioner, utgörande vid utgången af år 1898
34 stycken, hvaraf 21 expeditörs- och 13 postiljonskupéer.

Postanstalternas tillväxt angifves närmare af följande siffror:

Den vid postkupéerna anställda personalen utgjorde för
samma år

De begagnade postlinjernas längd, som år 1888 utgjorde
1,551 km järnväg, 1,862 km sjöväg och 14,435 km landsväg,
uppgick år 1897 till resp. 2,476, 5,600 och 18,302 km, hvilket
utvisar, att särskildt sjölederna då vida bättre tillgodogjordes

*) I följd af tryckfel står å kartbladet n:o 30: Postiasema Poststation af
I och II klassen i st. f. Postitoimitus Postexpedition af I och II klassen.

Postkontor
1881.

38
1885.
38

1890.
37

1895.
36

1897.
36

Postkontorsfilialer .... 2 3 4
Postexpeditioner af I klassen

» » II »

Poststationer

80 129

88

-o9
76

146

231
128
181

25 1

!5o
180

Posthaltpunkter 97 148
Summa 118 255 420 676 769

1881. 1885. 1890. 1895. 1897.
Tjänstemän
Betjänte .

10

12
_____

28
21

39
_______

39
33

Summa 22 3° 49 7 o 72
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än tidigare. År 1890 infördes postbefordran med landtbref-
bärare, en reform så mycket viktigare, som gång- eller båtväg
i det glest bebyggda Finland alltid måste för en mängd post-
förbindelser anlitas. Antalet landtbrefbärarelinjer var 1897 184
med en vägalängd af 3.959 km: med stöd af ökade anslag är
detta befordringssätt i fortfarande tillväxt. Samtliga från Fin-
lands postanstalter afsända poster, som år 1888 voro 111.947
uppgingo för 1897 till 339.266. hvilket för årtiondet utvisar en
ökning af 203 ° 0.

Utvecklingen al själfva poströrelsen motsvarar förbättrin-
garna i postbefordran. För åren 1845. 1855 ocn J^s beräknas
postförsändelserna hafva uppgått till resp. 486.616, 885,598 och
939,601, men enligt officiella uppgifter, baserade på särskilda
periodiskt gjorda profräkningar. utgjorde totalantalet postbe-
handlade försändelser

Enligt statistiken för sistnämnda år fördelar sig den nämnda
summan på följande kategorier:

Fördelningen af postförsändelserna på in- och utlandet
utföll för år 1897 på följande sätt:

Försändelser inom Finland . 22,149.365
till Ryssland 1.846.467

Ar 1881 8.663.621
>> 1885 11.463.923

1890 18.240.011
1895 25.388.241

■> 1897 31.075.108

Enkla bref ...

Postkort
Korsbandsförsändelser

11.700.323
1.550.926
2.488.200

Genom postverket rekvirerade tidningar
och tidskrifter i3-330-Bio

Rekommenderade försändelser 755-293
Assurerade bref
Varupaket (assurerade och vanliga)

217' 154
194,067

Postanvisningar i5ö62
Fribrefsförsändelser . . . 822.773

31,075,108.
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Ökningen af samtliga försändelser har för de senaste 10

åren uppgått till 140,2 °/o. Störst är tillväxten för korsband,
varupaket och postkort (174,5, 171,3 och 160,2%); normal för
tidningar, rekommenderade försändelser och enkla bref (133 —

145%), minst för fribrefsförsändelser (100,3%). På hvarje af
landets innevånare kom år 1888 i medeltal 2,4 men år 1897 5,2
vanliga portopliktiga bref och postkort; samma år utgjorde
medeltalet af samtliga postförsändelser per innevånare resp. 6,3
och 12,2,.

Slutligen må några siffror anföras till belysande af post-
rörelsens finansiela resultat under detta århundrade. Uppgifterna
äro äfven för äldre tider angifna i mark och penni.

.Därest den betydande portofria försändningen af ämbets-
bref tages i betraktande, vore statsverkets behållning af post-
rörelsen vida större. Då rörelsen befunnit sig i snabb tillväxt,
hafva nya utgifter tid efter annan påkallats i och för personalens
och lönernas ökning m. m. Därtill kommer, att skjutslegan
höjdes från början af 1885, hvarhos häradspostföringens likasom
äfven hembäringsafgiftens afskaffande hvardera påkallade ökade
utgifter från postverkets sida.

De senaste årtiondenas utgifter för postväsendet hafva så-
lunda varit i fortfarande tillväxt; ibland hafva utgifterna t. o. m.
kunnat öfverstiga inkomsterna, hvilka senare dock med stöd af
de fortsatta reformerna snart åter vunnit en sådan ökning, att

Försändelser från Ryssland
» till utrikes orter

1,548,601
2,099,110

» från utrikes orter 343 J ,565
31,075,108.

Uppbörd i Utgift i Behållning
postmedel. postmedel. eller förlust.

1812 .

1820 .

1830 .

1840 .

1845 •

1855 ■
1865 .

1875 •

40,072: 08
100,885: 80
197,520: 48
239,705: 4°
225.569: 89
464,151: 18
513,201: 97
721.953: 23

75,525: 56
182.903: 84
19°*737: 36
192.628: 24
215.018: 22

410,643: 68
407,007: 49
598,581: 13

+

+

+

+
1

+

" 35453: 48
82,018: 04

6,783: 12

47,077: l6
10,551: 67
53,507: 5°

■ 106.194: 48
123,372: IO
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betydande behållning uppstått. Postverkets uppbörd, utgifter
och finansiela resultat för 1880- och 1890-talen hafva sålunda
gestaltat sig på följande sätt:

För året 1898 uppgår behållningen till närmare en half
miljon mark.

De senaste årens stora behållningar och den under alla
förhållanden märkbara utvecklingen af poströrelsen äro ojäfaktiga
bevis på, att ytterligare lättnader för allmänheten kunna genom-
föras. Främst är nedsättning af det höga bref- och anvisnings-
portot inom Finland (resp. 20 och 50 penni) ett oafvisligt behof,
därest Finlands postverk skall på ett tidsenligt sätt fylla sin
viktiga kulturuppgift.

E. G. Palmen.

Uppbörd i Utgift i Behållning
postmedel. postmedel. eller förlust.

iBBi
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

859.250: 43
895.024: 40
962,856: 20

1,005,632: 72
1,075,264: 05
1,084.077: 76
1,154.132: 91
1.263.105: 02

.73^857: 85
799,026: 08
830,245: 23
915,827: 68

1,042,047: 86
1,086,419: 39
1,149,801: 71
!,296,753: 28

+ 127,890: 58
+ 95-998: 32

-4- 132,610: 97
+ 89,805: 04
+ 33,2i6: 19
— 2.341: 63
+ 4,331: 20

+ 33,648: 26
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

1414.055: 91
1,609.444: 25
1.738.824: OI

1,808,899: 87
I.9OO.O38: 94
1,987.789: 74
2,171,089: 60
2,393,302: 14
2.612,777: 05

1,376444: 57
1433.980: 82
1,590483: 23
1,752480: 89 •

1,833.121: 73
1,861,655: 58
1,979,116: 60
2,008.829: 90
2,246.075: 77

+ 37,6n: 34
+ 175463- 43
+ 148.340: 78
+ 56418: 98
-j- 66,917: 21

4- 126.134: 16
+ 19^973: —

+ 384472: 24
-)- 366.701: 28





ATLAS ÖFVER FiNLAND. KARTBLADET N:o 31.

Förhistoriska fynd.
Stenåldern

Geologin och fornforskningen hafva ådagalagt att norden
långt senare än vestra Europa blifvit ett hem för menniskor.
Då under den sista istiden ofantliga massor af snö och is ännu
betäckte Skandinavien och Finland, förde menniskan redan en
torftig tillvara i vestra delen af Europa. Efter hand bortsmälte
ismassorna och äfven de nordiska länderna blefvo beboeliga.
Den tid när Finland mottog sina första inbyggare kan icke
närmare bestämmas. Sannolikt skedde detta några årtusenden
före vår tideräknings början.

Finlands första invånare stodo på en låg kulturståndpunkt.
De kände ännu icke metallerna och förfärdigade sina redskap
och vapen af sten, trä, horn, ben och dylikt. Fornforskaren
kallar denna primitiva period, som kan påvisas i de flesta folks
utveckligshistoria, stenåldern. Då emellertid menniskan på en
jämförelsevis sen tid måste hafva invandrat till vårt land. så
hade hon redan lämnat bakom sig det lägsta stadiet af kultur,
på hvilken vestra Europas urinvånare hade stått, nämligen den
äldre stenåldern. Minnena från detta äldsta skede af menniskans
tillvara på jorden skilja sig märkbart från dem, hvilka Finlands
stenålders befolkning har kvarlämnat.:::) Stenredskapen från
vestra Europas äldsta fyndplatser äro rått tillhuggna och aldrig

*) Kartan n:o 31 öfver de förhistoriska fynden i Finland är utarbetad
af mag. H. J. Heikel och författaren.
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slipade. Ett och samma redskap användes troligen till många-
handa bruk. De i Finlands jord funna redskapen af sten

utmärka sig däremot för sin rikedom på former, afpassade för
olika ändamål, och kunna i afseende å den tekniska färdighet,
med hvilken de äro tillverkade, sammanställas med alstren från
den yngre stenåldern i det öfriga Europa.

Bland dessa stenredskap finna vi yxor med skarp egg
(fig. 1), som väl hafva kunnat begagnas vid huggning af träd
och vid timring af stockar, rät- och hålmejslar (fig. 2, 16, 17),
användbara för träslöjd och beredning af hudar, knifvar (fig. 3)
för slakt af djur och för särskilda andra bruk, prylar och nålar
(fig. 4), begagnade vid förfärdigandet af kläder, knytning af
fisknät m. m., stora hackor (fig. 18), som möjligen hafvä tjänat
såsom isbillar, vackra stridsyxor (fig. 13 och 19) och klubbor
med skafthål (fig. 5), dolkar (fig. 6 och 14) pil- och spjutspetsar
(fig. 7 och 8), hängsmycken i form af treuddar (fig. 9), ringar
(fig. 10) och platta genomborrade skifvor (fig. 11), af hvilka en
af bärnsten är formad till ett menskligt ansikte (fig. 12), samt
slutligen slip-, knack- och glättstenar och några sågar för till-
verkning af stenredskap.

De flesta af dessa föremål äro slipade och glättade, många
äro gjorda med synnerlig omsorg, icke få vittna om en stor
teknisk skicklighet och ett anmärkningsvärdt konstsinne hos
sina tillverkare. Materialet är gneis, diorit och syenit, berg-
arter, som äro allmänna i landet; därjämte användes sandsten,
kvartsit, hornblende, porfyr m. m. Föremål af flinta äro mycket
sällsynta och måste anses vara införda, då flinta icke uppträder
i Finland. Det är just saknaden af detta utmärkta material,
som ger åt Finlands stenålder dess egendomliga prägel, så af-
vikande från Skandinaviens och vestra Europas stenålders kultur,
bland hvars minnen flintverktygen äro ofantligt talrika.

På grund af stenredskapens former hafva fornforskarena
indelat Finland i två särskilda kulturområden, af hvilka det ena
utgöres af sydvestra Finland, det andra af landets östra och
norra del. Gränsen mellan de båda områdena bildas enligt
J. R. Aspelin af Kymmene älf, de tavastländska sjöarna (Hauho-
vattendragen, Längelmävesi och Näsijärvi) samt Esse å. Ut-
märkande för sydvestra Finlands stenåldersområde äro främst
de vackra hammaryxorna, hvilka hafva fått benämningen båt-
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Fig. i. Yxa.
Kulla, Åbo Un. 1/3

Fig. 5. oKlubb a.
Honkajoki, Abo län. 1/3.

Fig. 9. hängprydnad.
Kauhava, Vasa län. '/2 .

Fig. 10. Hängprvdnad.
Stora, Vasa län." '.j,.

Fig. 2. Hålmejsel.
Parikkala,

Viborgs län. «/4.

Fig. 6. Dolk.
Kalajoki,

Uleåborgs län. Va-

Fig. 4. Knytnål.
Kronoborg,

Viborgs lan. 2/8.

Fig. 8. Spjutspets.
Bötom,

Vasa län. 1/i.

Fig. 11. Hängprydnad.
Kyröskoski, Tavastehus län. 2/-,

Fig. 3. Knif.
Kemijärvi,

Uleåborgs län. Ife.

Fig. 7. Pilspets,
Lappo,

Vasa län. */*•
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formiga, då de sedda från sidan likna en farkost (fig. 13).
Mycket liknande stenyxor äro kända från Sverige. Äfven andra
yxformer hafva ett stort släkttycke med dem, som förekomma
i Skandinavien, och ofta består skillnaden blott i materialet. I
sydvestra Finland äro därjämte några flintredskap (fig. 14) hit-
tade, hvilka synbarligen äro hitförda från Skandinavien. Före-
komsten af dessa importerade föremål och likheterna mellan
stenåldersformer från Finland och från Skandinavien bevisa, att

redan i dessa aflägsna tider en samfärdsel måste hafva egt rum
mellan Bottniska vikens båda stränder. Några framstående for-
skare (J. R. Aspelin och O. Montelius) hafva på dessa grunder
antagit, att sydvestra Finland under stenåldern haft en ger-
mansk (skandinavisk) bosättning.

Inom det ostfinska området, till hvilket äfven ryska Ka-
relen måste räknas, uppträda bl. a. hackor med kullrig rygg.
som af de finska fornforskarena hafva blifvit kallade vaggmed-
formiga (fig. 15). Talrika äro i synnerhet i södra Karelen långa
smala rätmejslar med trekantig genomskärning (fig. 16) och
korta mejslar med bred egg (fig. 17). I norra och mellersta
Finland förekomma ofta långa rått tillhuggna hackor (fig. 18),
på hvilka endast den rundade eggen är slipad. Några med ett
utmejsladt djurhufvud prydda yxor (fig. 19) vittna om ett kultur-
inflytande från Uraltrakten.

Den fråga, till hvilken folkstam nordöstra Finlands äldsta
inbyggare måste räknas, lämna de finska fornforskarena ännu
obesvarad. I historisk tid vistades lapparne utom i norra äfven
i mellersta Finland och veko därifrån långsamt norrut, undan
de från söder invandrande finska nybyggarena. Deras kultur-
ståndpunkt höjde sig föga öfver stenålderns och vittnesbörd
från slutet af förra seklet omtala ännu bruket af några skärande
stenredskap i Finska Lappmarken. Men när hafva lapparne
invandrat till Finland, och har före eller jämte dem en annan
folkstam under stenålderns tidigare skeden bott i landets östra
och norra del? Aspelin anser det sannolikt, att östra Finland
under stenåldern utom den lapska befolkningen äfven har haft
en annan, då stenredskapens former i dessa trakter erbjuda
lokala olikheter och då de tio kranier, hvilka jämte en mängd
stenredskap äro hittade i Ladogakanalen, äro långskalliga och
icke såsom lapparnes bredskalliga.
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Fig. 14. Dolk af flinta,
Ulfsby, Åbo län. l/_-Fig. 12. Hängprydnad.

Sakkula, Viborgs län. V

Fig. 16. Rätmejsel.
Pielisjärvi, Kuopio län. *■/_

Fig. 17 Rätmejsel
Kaukola,

Viborgs län. 'J2 .

Fig. 13. Båtformig
hammar3'xa.Letala. Åbo län. 'U

Fig. 18. Hacka.
Rovaniemi,

Uleåborgs län. Vs

Fig. 15. Hacka,
Tohmajärvi, Kuopio län. lj_.

Fig. 20. Huggvapen.

IPielisjfirvi,Kuopio län. -/ 4.

Fig. 21. Lerkärl.
Virdois, Vasa län.

mmmwrw
Fig 19. Yxa.

Antola, Viborgs län. 1/4,
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Gemensamma för östra och vestra Finland äro ett slags
huggvapen med skafthål och på båda sidor om detsamma ut-
stående knölar (fig. 20). Äfven flera slags hålmejslar, stora
genomborrade runda stenar (fig. 5), pil- och spjutspetsar (fig.
7 och 8) samt knifvar (fig. 3) äro hittade i båda områdena.

Här och där i landet har man anträffat boplatser från
stenåldern med lämningar af eldstäder — stenhällar, svärtade
af eld, och hopningar af kol och aska — invid hvilka färdiga
och halffärdiga stenredskap, ben och någon gång äfven rester

af lerkärl lågo. Dessa lerkärl hafva rund botten, äro vida vid
mynningen och prydda med intryckta punkter och snedställda,
punkterade fåror (fig. 21). Liknande kärl äro hittade flerstädes
i norra och östra Ryssland.

Säkra rester af själfva boningarna hafva ännu icke kunnat
påvisas. I detta sammanhang må dock nämnas, att d:r Hj.
Appelgren på ett berg i Karkku socken, Åbo län (TÅ 13) *)
med det betecknande namnet Pentin Linnavuori har påträffat
några små fyrkantiga steninhägnader, skyddade af en förfallen
stenvall, och invid denna vid företagen gräfning hittat en sten-
knif. Liknande steninhägnader och vallar finnas på Arasalo
holme i Ikalis (TÅ 6) socken och äfven här har ett sten-
verktyg blifvit upptaget.

Grafvar, som med säkerhet kunde hänföras till stenåldern,
äro ännu icke kända i Finland. Antagligen nedgräfde sten-
åldersmänniskorna sina döda i jorden. Några jordfynd tyda
emellertid på att man i vestra Finland mot slutet af stenåldern
eller på en tid, då metallverktyg redan voro kända, men icke
ännu i allmännare bruk, började uppföra stora grafrösen af upp-
staplade stenblock.

Antalet af stenredskap, som äro hittade i Finland, är redan
ganska stort. Medan H. J. Holmberg för 35 år sedan uppskat-
tade de då funna stensakernas antal till ungefär ett tusen exem-
plar, har denna siffra genom museernas och privatpersoners

*) I det följande skola länens namn anföras med de å kartan n:o 31
förekommande beteckningarna, nämligen OU för Uleåborgs län, Va för
Vasa län, TA för Abo län, HTa för Tavastehus län, UN för Nylands län,
Vi för Viborgs län, M för S:t Michels län, K för Kuopio län. De bifogade
siffrorna, t. ex. TÅ 13, hänföra sig till de på kartan inom de gula socken-
gränserna stående siffrorna och förteckningen på kommunerna.

I
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samlareverksamhet stigit till inemot 9,000. *) Ehuru årligen
några hundra redskap inlämnas till samlingarna och materialet
således fortsättningsvis tillväxer, torde det redan nu vara möj-
ligt att få en någorlunda riktig öfverblick öfver stenåldersfyndens
relativa talrikhet i landets olika delar.

Vi se då att stenåldersfyndens spridning är mycket ojämn.
Några trakter äro rika på fynd, i andra äro blott enstaka sten-
redskap hittade. Orsakerna till denna ojämna fördelning måste
i främsta rummet sökas i natur- och odlingsförhållandenas olik-
heter i landets skilda delar. Södra Finland med sitt varmare
klimat måste redan under stenåldern hafva erbjudit bättre lef-
nadsvillkor åt en talrikare befolkning, vare sig denna var bofast
eller nomadiserande, än landets nordligare trakter; och inom
södra Finland måste det åter hafva varit kusttrakterna vid hafvet
och vid Ladogan samt floddalarna, hvilka blefvo tidigare och
tätare befolkade än de mellan dalarna och vid sjöarna i det
inre landet belägna ödemarkerna. Vi måste således vänta att

anträffa många stenåldersfynd i våra äldsta kulturtrakter i syd-
vestra Finland och ett långt mindre antal sådana i Norra Karelen
och Savolaks. I det stora hela taget kunna vi äfven i fyndens
spridning iakttaga detta förhållande. Loj obäckenet i Nyland,
några floddalar i Egentliga Finland (Bjerno-, Uskela-, Somero-
och Aura-ådalarna), Kumoälfdalens och dess omgifningar samt
Kyröälfdalens öfre del äro rika på stenåldersfynd. I S:t Michels
län och större delen af Kuopio län är deras antal påfallande
litet. Den trakt i vårt land, som har att uppvisa det ojämförligt
största antalet fynd af stenredskap, ligger vid Ladogas nord-
vestra och vestra strand. Sålunda äro ensamt i Keksholms
härad öfver 1,000 stenredskap hittade, ett faktum, som blir så

-) På kartan är antalet på de i hvarje socken funna stenredskapen
angifvet genom en invid en svart triangel stående i fin stil tryckt siffra.
De vid uppställandet af denna statistiska öfversikt- granskade samlingarna
äro följande: 1) Statens Historiska Museum (de till och med den 31 dec.
1897 inkomna föremålen), 2) Borgå Museum, 3) Åbo stads Historiska Mu-
seum, 4) Åbo Svenska Lyceums samling, 5) Satakunta Museum i Björne-
borg, 6) Österbottens Historiska Museum i Vasa, 7) Svenska Lyceets i
Vasa samling, 8) Isänmaallinen Seuras i Kuopio samling, 9) Sordavala
Museum (delvis), 10) Aflidne friherre Fr. Linders samling i Svarta, 11) dr
A. Lilles samling (införlifvad med de s. k. Antellska samlingarna), samt
några mindre privatsamlingar.
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mycket mera anmärkningsvärdt, då man besinnar, att i hela
S:t Michels län och den norr om Salpausselkä belägna delen
af Viborgs län knappt ett hundratal fynd har gjorts. Ladoga-
nejden måste således i motsats till det sistnämnda området hafva
haft en talrik befolkning under stenåldeln. Däremot vore det
förhastadt att af fyndens större mängd sluta, att folktätheten
under stenåldern varit större vid Ladogas stränder än i syd-
vestra Finlands floddalar. Vid en jämförelse mellan de båda
trakternas befolkningsförhållanden måste nämligen hänsyn tagas
äfven till fynden från de senare förhistoriska perioderna. Denna
jämförelse visar oss då, att vestra Finlands inbyggare sannolikt
tidigare än Ladoganejdens befolkning öfvergingo till ett allmän-
nare bruk af metallredskap. Våra äldsta fornfynd, i hvilka metall-
föremål förekomma, äro nämligen till största delen gjorda i
vestra Finland, medan vid Ladogas stränder metallfynd först
så sent som på 900—1000-talen e. Kr. börja uppträda i ett
någorlunda betydande antal. De flesta graffynden därstädes
äro t. o. m. ännu yngre. Stenålderskulturen torde således hafva
haft en mycket lång varaktighet i Ladoganejden. Antager man
detta, så förstår man hvarför befolkningen vid Ladogas strän-
der har kunnat efterlämna ett större antal fornminnen af sten
än det vi känna från hvilken del som helst af vestra Finland,
när vi till jämförelse välja ett område, som till omfånget öfver-
ensstämmer med den ifrågavarande kustremsan vid Ladogan.—
Fortsätta vi vår granskning af kartan, så finna vi för några
socknar i det inre af landet (t. ex. socknarna vid Keitele-
(Va) och Pielavesi-vattendrag (K) och vid Uleåälf (OU)) och
t. o. m. för en så nordlig trakt som Rovaniemi och Kemijärvi
socknar (OU 39 och 38) en relativt stor mängd stenåldersfynd
antecknad. Det vidsträckta området mellan Kemijoki (OU)
och Pielisjärvi (K) synes däremot vara mycket fattigt på min-
nen från stenåldern. Till en del kan dock denna ojämna sprid-
ning bero därpå att den sistnämnda trakten i arkeologiskt af-
seende ännu är för litet genomforskad.

Det kan icke väcka vår förvåning, att endast få stenverk-
tyg äro funna i kustsocknarna längs Bottniska viken, då vi veta
att den kustremsa, på hvilken de ligga, på en jämförelsevis sen
tid har höjt sig ur hafvet. Mellan Uleåborg och Kristinestad
(Va) har detta på stenåldersfynd fattiga kustbälte en bredd af
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2—3 mil. Söderom Kristinestad hafva stenverktyg i större
antal blifvit anträffade på ett kortare afstånd (i—2 mil) från
kusten. Än gynnsammare är förhållandet i Nyland och vestra
delen af Viborgs län, där några kustsocknar, Ingå (UN 5),
Kyrkslätt (UN 13) samt Esbo (UN 14), Borgå (UN 20), Vederlaks
(Vi 11) äro ganska rika på dylika fynd. — Den nästan full-
ständiga bristen på stenåldersfynd från Åland och Egentliga
Finlands skärgård beror på samma orsak, som har vållat, att
stenverktyg så sällan anträffas långsmed Bottniska vikens kust.
Ålands omfång måste nämligen i den aflägsna tid, om hvilken
här är fråga, hafva varit betydligt mindre än i våra dagar och
af holmarna i ofvannämnda skärgård reste sig väl endast de
högre belägna delarna öfver vattenytan.

Bronsåldern.

Att besvara den frågan, när stenåldern slutade i Finland
stöter på stora svårigheter, ty öfvergången till en högre kultur-
form synes hafva skett mycket långsamt och, som af den föl-
jande utredningen skall framgå, tidigare i Finlands sydvestra
landskap än i dess östra och norra delar. Vi hafva sett, att
förbindelserna mellan sydvestra Finland och Sverige voro lifliga
under stenåldern och hafva lärt känna några forskares åsikt,
enligt hvilken befolkningen på vår sida om Bottenhafvet då
redan var besläktad med Sveriges folk. Men den skandinaviska
norden rönte redan under stenåldern ett starkt inflytande från
folken i mellersta Europa och genom deras bemedling, äfven
från de gamla kulturfolken vid Medelhafvet. Tack vare dessa
förbindelser med södern framträngde kännedomen om metallers
bruk redan tidigt till Skandinavien. Den metall, som menni-
skorna först lärde sig att smälta och omforma till redskap, är
kopparn. Minnen från en kopparålder hafva kunnat påvisas i
flera trakter af Asien och Europa. De saknas icke heller i södra
Skandinavien. Men först sedan man i södern hade hittat på
att framställa en metallblandning af koppar och tenn, hvilken
var hårdare än den rena kopparn, spred sig metallkulturen till
vidsträcktare delar af Skandinavien. Denna metallblandning, som
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i sin bästa sammansättning bestod af Vio tenn och 9/io koppar,
kallas brons och hela den tidrymd, under hvilken i norden
utom dessa båda metaller endast guldet var kändt och under
hvilken äfven vapen och de skärande redskapen gjordes af brons,
har fått namnet bronsåldern. Kopparredskapens första uppträ-
dande i Skandinavien förlägger O. Montelius till början af det
2:a årtusendet före Kr. f. och bronsålderns början därstädes till
tiden omkring år 1700 före Kr. f. Såväl kopparn som tennet
infördes från utlandet, ty först i medeltiden började man bear-
beta Skandinaviens koppargrufvor. Däremot måste de skandi-
naviska bronsverktygen till största delen anses för inhemska
arbeten.

Till Finland inkommo bronsverktyg vesterifrån i ett tidigt
skede af bronsåldern. Likväl synes den nya kulturen icke hafva
kommit till någon lifligare blomstring i vårt land. De metall-
fynd från bronsåldern, hvilka hittills blifvit tillvaratagna i Fin-
land, äro nämligen mycket fåtaliga. Vi hafva således all anled-
ning att tro, att verktyg af sten under hela bronsåldern fort-
sättningsvis ganska allmänt begagnades äfven i sydvestra Finland
och att endast de förmögna voro i stånd att skaffa sig verktyg,
vapen och smycken af brons. De i finsk jord funna brons-
föremål, hvilka genom sina former och ornament förråda ett
skandinaviskt eller vesteuropeiskt ursprung, uppgå till ett
antal af 34 fördelade på 29 fynd, och bestå af svärd (fig. 22),
dolkar (fig. 23), knifvar (fig. 24), en spjutspets (fig. 25) och en
pilspets samt yxor af två slag, kända under namnen skaftcelter
(fig. 26) och hålcelter (fig. 27), af hvilka de förra voro instuckna
i ena änden af ett klufvet och knäböjdt skaft, medan de senare
med sin holk omslöto skaftänden. Af prydnader finnas blott 2

glasögonformiga spännen (fig. 28) och 3 halsringar (fig. 29).
Flera af dessa föremål äro särdeles vackert formade och prydda
med smakfulla ornament. De flesta fyndorterna för dessa bronser
ligga i nejden öster om Vasa, i trakten af Björneborg (TÅ)
och Raumo (TÅ), på Åland och på ett bredt kustbälte mellan
Åbo och Helsingfors. Från södra Karelen äro dessutom tre
fynd kända och ett är gjordt i närheten af Idensalmi (K 28). En
pilspets af koppar, som är funnen på finsk-norska gränsen, 3
mil söder om Varangerfjorden, hör snarare till det norska än
till det finska bronsåldersområdet.
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Fig. 24, Knif. Sverige. *■/_•

Fig. 26. Skaftcelt.
Kimito,

Åbo län. 'fe.

Fig. 25. .Spjutspets.
[Kiukais, Åbo län. 'feFig. 23. Dolk. Kimito,

Åbo län. 1/3-

Fig. 22. Svärd
Vihtis,

Nylands län. 'fe.

Fig. 27 Hålcelt.
Kimito, Åbo län. 'fe.

Fig. 28. Glasögonformigt spänne
Viborgs socken, 'fe.

Fig 29. Halsring. Kiukais, Åbo län 8/8
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En stor del af dessa föremål är hittad i stenrösen (fig. 30),
hvilka dessutom inneslöto lämningar af brända lik. I dessa
grafvar, hvilka alla ligga i sydvestra Finland och södra Öster-
botten, voro vanligen de brända bensmulorna kringströdda öfver
en del af bottnen; i deras närhet var det åt den döde medgifha
offret, det s. k. »grafgodset», nedlagdt, vanligen bestående af
blott ett föremål, en knif, yxa, dolk eller dylikt; öfver bottnen
var stenröset uppkastadt, någon gång med ett större block i

Fig. 30. Stenröse. Kiukais, Åbo län.

midten. Både till sin yttre form och sin inre stomme likna de
finska stenrösena grafhögarna i Norrland och mellersta Sverige.
På grund af denna öfverensstämmelse i grafskicket och likheten
mellan bronsredskapen i Finland och Sverige anse fornforska-
rena, att en skandinavisk befolkning äfven under bronsåldern
innehaft Finlands sydvestra landskap. Ännu sakna vi likväl
bevis för att bronsföremål af skandinaviska typer blifvit till-
verkade i vårt land. En hålcelt från Laihela socken (Va 41)
kunde dock på grund af sina ornament, hvilka — ehuru skandi-
naviska — likväl visa några säregna motiv, möjligen betraktas
som inhemskt arbete.

Likasom man bland stenverktygen kan särskilja några for-
mer, hvilkas fyndorter ligga i vestra Finland, från andra, hvilka



Förhistoriska fynd. 13

hufvudsakligen hittats i landets östra och norra delar, möter
man bland fynden från bronsåldern utom föremålen af skandi-
naviska och vesteuropeiska typer äfven några få fornsaker, hvilka
höra till en annan, en ostlig kulturkrets. Dessa föremål bestå
af två hålcelter af brons och fragmenten af tre eller fyra gjut-
former af sten och lera till andra dylika redskap, hvilka i af-
seende å form och ornament hafva släkttycke med alstren af
bronsålderkulturen i Uraltrakten (fig. 31). Ett enda af dessa
föremål, en liten hålcelt, är möjligen
hittadt i södra Finland, nämligen i
närheten af Borgå (UN 20). Dess
fyndort är dock icke med visshet
känd. Alla de andra fynden äro
gjorda dels i det inre af landet, dels
i norra Finland, nämligen: ett fynd
(en hålcelt) i Laukas socken (Va 16)
nära Jyväskylä. 2 fynd (gjutibnricn^^^^^^^^^^^^^^^^l
vid Uleå-älf och ett fynd (en gjutform)^^^^^^^^^^^^^^^^^
vid Öfvertorneå (OU 45) invid polcirkeln. Den omständigheten
att flertalet föremål af ostliga typer består af gjutformer, saknar
icke en viss betydelse. Dessa fynd bevisa nämligen att till-
värkning af bronsredskap under en mycket aflägsen tid har egt
rum i norra Finland. Men om också befolkningen i dessa
trakter ej synes hafva lefvat i okunnighet om konsten att gjuta
metallredskap, så måste dess kulturståndpunkt för öfrigt dock
hafva motsvarat stenålderns. Det ytterst ringa antalet af dessa
fynd utesluter möjligheten af att verktyg af brons skulle hafva
varit i allmännare bruk i norra och mellersta Finland. Däremot
kunna vi antaga att mellan Finland och Uraltrakten en mer
eller mindre liflig samfärdsel egde rum på en tid, då i detta
område en med den sibiriska besläktad bronsålderkultur var
rådande.

Fig. 31 Gjutform af täljsten till en
hålcelt. Öfvertorneå, Uleåborgslän. *-/3
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Järnåldern.

I.

Be äldsta fynden ända till 400-talet efter Kristi födelse.
Medan de skandinaviska folken ännu lefde i en ren brons-

ålder och Finlands inbyggare utom redskap och vapen af brons
ganska allmänt begagnade sådana af sten, hade järnet länge-
sedan varit kändt och användt i Orienten och södra Europa.
Tusen år tidigare än i södra Skandinavien eller omkring 1500
före Kristi födelse började järnåldern i Egypten, och två år-
hundraden senare fick den nya metallen insteg i Grekland samt
snart därefter i Italien. Från medelhafsländerna hade känne-
domen om järnets bruk spridt sig till folken i mellersta Europa
och omsider, ungefär 500 år före Kristi födelse, nått Skandi-
naviens kuster. Huru lång tid järnet på sin vandring norrut har
behöft för att intränga i vårt land, är ännu omöjligt att afgöra,
emedan vi tills vidare helt och hållet sakna fynd från de sista år-
hundradena före vår tideräknings början och från de två första
seklerna efter Kristi födelse ega endast några få i finsk jord
funna föremål. Det tidigaste hittills kända fynd från Finland, i
hvilket järnföremål förekomma, härstammar från andra seklet efter
Kristi födelse (Letala socken TÅ 29). Dock är det ingalunda
omöjligt att fortsatta undersökningar af våra grafkummel komma
att gifva oss bevisen för att järnet redan i en något äldre tid
var kändt i de delar af landet, som stodo i närmare förbindelse
med Sverige. Tills vidare måste vi på grund af det otillräckliga
material, som står oss till buds, nöja oss med att konstatera
det sydvestra Finlands befolkning åtminstone i s:te seklet efter
Kristus lefde i en någorlunda utbildad järnålder, medan järnet
i östra Finland antagligen var kändt, men långt ifrån i all-
mänt bruk.

Under de första seklerna efter Kristi födelse hade det
romerska riket utsträckt sina gränser öfver Alperna ända till
Rhen och Donau. I Sydtyskland, Gallien (det nuvarande Frank-
rike) och Britannien (det nuvarande England) uppblomstrade
en kultur, som var en afbild af Roms. Från dessa länder
inkom genom handeln en mängd romerska arbeten till norra
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Tyskland och Skandinavien, och den romerska smaken började
utöfva ett starkt inflytande på nordens industri. Stora fynd af
romerska mynt från de två första århundradena e. Kr. f. äro

anträffade på de skandinaviska öarna i Östersjön samt i Dan-
mark och Sverige. Till Finlands aflägsna kuster nådde endast
svallvågor af denna kulturström. ' Af arbeten, som utgått från
romerska verkstäder, är endast en i Lillkyro (Va 42) funnen
bronsskopa känd, och de i Finland funna romerska silfver-
myntens antal utgör blott 3. (För jämförelsens skull må här
meddelas att man i Skandinavien funnit öfver 5,500 romerska
mynt från första och andra seklet, af hvilka mer än 4,100 på
Gotland, 90 på Öland, 650 i Skåne, 100 i det öfriga Sverige,

Fig- 33- Ursprungligen spirallagd armring af guld. Nousis, Abo län. 'fe

Fig. 32. Halsring af brons.
Nousis, Abo län. Ife.

Fig. 34. Armring af brons.
Kumo, Abo län. 3/7 .

men i Norge endast 5 mynt. I de nuvarande Östersjöprovin-
serna steg år 1885 de romerska myntens antal till 61.) I de
öfriga fynden från denna period framträder tydligt ett infly-
tande både från Skandinavien och Östersjöns östra kustländer.
Smyckenas, vapnens och redskapens former återfinnas till största
delen i de samtidiga fynden från dessa länder. Sydvestra Fin-
lands invånare prydde sig på denna tid med hals-, arm- och
fingerringar, hängsmycken och nålar (fig. 32—36). Kläderna
fästes med spännen och sörjor (fig. 37 och 38). Till toilett-
redskapen hörde pincetter (fig. 39), antagligen använda till att
rycka ut hårstrån från ansiktet, samt kammar af ben. De flesta
af dessa föremål äro af brons, några spännen och fingerringar
af järn. För första gången uppträda några silfver- och guld-
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Fig. 35. Hängprydnad af brons.
Kumo, Åbo län. "fe.

Fig. 38. Sölja af brons.
Nykyrko, Åbo lan. Vi

Fig. 41. Hålcelt af järn.
Vörå, Vasa län 8/5 .

Fig. 42. Oval eldsten.
Lillkyro, Vasa län. Ife.

Fig. 36. Bronsnll.
Kumo, Åbo län. 'fe.

Fig. 39. Pincett af brons
Nykyrko, Åbo län. 'fe.

Fig. 37. Bronsspänne
Letala, Åbo län. -/»•

Fig. 43. Sköldbuckla af järn
Muurla, Åbo län.

Fig. 40. Sax af järn.
Eura, Abo län. '/*•
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föremål i de finska fynden (ett silfverspänne vid Åbo, en guld-
armring i Nousis (TÅ 42) (fig. 32), en omständighet som
vittnar om välståndets stigande och kulturens framsteg. Af
redskap må framhållas saxar i form af våra fårsaxar (fig. 40),
sländtrissor af ben, sten och lera, en stor nyckel (i Akkas, HTa
25), knifvar, yxor af liknande form som bronsålderns hålcelter
(fig. 41), vidare brynen och ett slags ovala stenar, för hvilkas
användning man ännu icke funnit någon tillfredsställande för-
klaring (fig. 42). De skandinaviska fornforskarena anse dem
för eldstenar, mot hvilka man slog eld med ett stycke flinta.

Krukmakarekonsten stod icke högt. De rått utförda och
af dålig lera formade kärlen från de finska fynden tåla ingen
jämförelse med de smakfulla bägarena, vaserna och urnorna
från Skandinavien och Ostpreussen. Däremot voro vapnen
goda. Af svärden äro visserligen endast fragment tillvaratagna.
Spjutspetsarna likna dem, som samtidigt voro i bruk i Skandi-
navien och norra Tyskland. Af sköldarna återstå järnbucklorna
(fig. 43), hvilka voro fästa midt på brädet till ett skydd för
handen. De få tillvaratagna sköldbucklorna öfverensstämma
äfven de i form med de skandinaviska och tyska.

Grafvarna från den äldre järnåldern hafva en stor likhet
med dem från bronsåldern. Liken brändes fortsättningsvis, och
öfver de brända benen uppkastades ett stenröse. Vapen och
smycken — ofta skadade af eld eller afsiktligt hopböjda och
sönderbrutna — nedlades i grafhögen. Utom de af stora sten-
block uppförda grafrösen anträffas helt låga grushögar, någon
gång omgifna af en rund eller fyrkantig stensättning (Bjerno
socken, TÅ 61). Grafvar med obrända lik från denna tid hafva
ännu icke blifvit funna i Finland.

Om man frånser från de s. k. ovala eldstenarna, ligga
fyndorterna för de äldsta järnålderfynden ungefär i samma trakter,
där de skandinaviska och vesteuropeiska föremålen från brons-
åldern upptäckts. De flesta graffynden och tillfälliga jordfynden
härstamma nämligen från Åbo läns kusttrakter samt Kumo älfs
och Kyrö älfs dalar; enstaka graffynd äro gjorda vid den öster-
bottniska kusten ända till Esse socken (Va 65) mot norr och
vid sjöarna mellan Tavastehus och Tammerfors; två till fjärde
seklet hörande grafrösen äro undersökta i Urjala socken (HTa
23), några jordfynd äro tillvaratagna i Viitasaari (Va 20), Ikalis
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(TÅ 6) och Tammela (HTa 41). Mycket vidsträcktare är de
ovala »eldstenarnas» utbredningsområde. De flesta af dem äro
funna i Kyrö älfdalens omgifningar samt i trakterna mellan
Ikalis (TÅ 6) och Tavastehus. Men utom dessa områden
förekomma många vid de tavastländska sjöarna från Päijänne
ända till Keitele och Kolimajärvi (Va 21). Mot norr gå deras
fyndorter ända till Kuusamo (OU 36) och Rovaniemi (OU 39) —

den nordligaste är hittad vid Ounasjoki norr om polcirkeln.
I Egentliga Finland och på Åland äro jämförelsevis få ovala
eldstenar tillvaratagna; i Nyland och i Vuoksentrakten utgöra
dessa stenar de enda fynden från den ifrågavarande tiden. Att
dessa redskap hittats i så stor mängd och spridda öfver ett så
vidsträckt område beror väl till en del därpå, att de bestå af
ett material, hvilket icke i samma grad som järn och brons är
utsatt för förstöring; men därjämte kunna de kanske betraktas
som minnen af jakt- och krigsfärder, hvilka sydvestra Finlands
befolkning gjorde till ödemarkerna i det inre af landet och i
högan nord, eller som en begärlig handelsartikel för de lapp-
horder, hvilka antagligen redan vid denna tid ströfvade omkring
i dessa aflägsna trakter.

11.

Fynden från 400- till 1000-talet.
Först under denna tidrymd synes järnåldern hafva kommit

till full utveckling i vårt land. Fynden från 400-talet äro ännu
ganska fåtaliga. Men från de närmast därpå följande seklerna
härstamma flera stora graffält hvilka gifvit oss en mängd fynd
och därmed satt oss i tillfälle att lära känna vårt lands kultur-
utveckling under denna tid långt bättre än vi med ledning af
de äldre fynden kunnat göra oss förtrogna med förhållandena
under de föregående tidsåldrarna. Än talrikare äro graffälten
och de tillfälligt funna fornsakerna från slutet af denna period.
Ett studium af fornminnena visar oss, att de gamla förbindel-
serna med Skandinavien och Östersjöprovinserna blefvo upp-
rätthållna under tidrymdens hela förlopp. Skandinaviska och
baltiska arbeten anträffas ofta i de finska fynden, och likaså äro
fornsaker af finskt ursprung icke sällan hittade i Sverige och
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Östersjöprovinserna. Den inhemska smakriktningen synes hafva
tagit lifliga intryck i synnerhet af det från Skandinavien kom-
mande inflytandet. Skandinaviska mönster upptogos i mängd
och gåfvo upphof till nya inhemska typer. Därjämte vittna
flera slags prydnader och redskap om förbindelser med de finska
och slaviska stammarna i Ryssland samt genom dessas bemed-
ling med de arabiska länderna i Asien.

Under den tidigare delen af den yngre järnåldern synes
välståndet i de skandinaviska länderna hafva varit synnerligen
stort. Präktiga guldarbeten förekomma ymnigt i de skandi-
naviska fynden från denna tid och vittna om att icke blott rike-
dom och praktlystnad utan äfven husslöjden, i synnerhet guld-
smedskonsten, nått en anmärkningsvärd höjd hos de skandi-
naviska folken. Af denna guldrikedom, som dels från det i
upplösning stadda vestromerska riket, dels från det östromerska
väldets hufvudstad Konstantinopel öfversvämmade Europa, ses
blott obetydliga spår i Finland. Tre guldmynt (präglade för
Valentinianus 111 (423-^-455) (i Vörå socken Va 46), Zeno (474—

491) och Phokas (602 —610) (Laihia socken Va 41), några finger-
ringar af guld och en stor massiv, delvis förgylld halsring af
silfver — se där allt, hvad vår finska jord hittills har skänkt
oss af denna tids arbeten i ädla metaller.

Däremot äro våra fynd icke fattiga på smycken af brons.
Till periodens början höra flera smycken, prydda med de vackra
djurfigurer och slingor, som voro egendomliga för de skandinaviska
folkens smakriktning (fig. 44). Ett särdeles vackert spänne afdetta

Fig. 44. Spänne af brons. Vörå, Vasa län. 'fe.

slag är t. o. m. funnet på holmen Tytärsaari (Vi 51) i Finska
viken. Kvinnorna prydde sig med runda broscher, s. k. spänn-
bucklor (fig. 45) eller parvis anbragta och med kedjor för-
bundna små »likarmade bågspännen» (fig. 46). Andra spännen
bestå af en eller två åttformigt hopringlade ormfigurer (fig. 47).
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Fig. 46. Brcnsspänne med järnnål.
Letala, Vasa län. 3/4 .

Fig. 45. Rundt spänne. Nykyrko, Åbo län. Vi-

Senare kommo hästskoformiga spännen i allmänt bruk (fig. 48).
Utom med spännen fästes kläderna med nålar af järn och brons,
ett mod, som hade spridt sig hit från Östersjöprovinserna. Arm-
och fingerringar förekomma i stor mängd och i många varia-
tioner i de finska fynden (fig. 49 o. 50). Halsringarna hafva

Fig- 47. Spänne af brons. Eura,
Åbo län. 2/a-

ofta ett barbariskt klumpigt ut-
seende, i det de bestå af tjocka rep-
formigt hopsnodda bronstenar (fig.
51). Pärlor af glas och brons samt
hängsmycken af brons i en mång-
fald af former voro omtyckta pryd-
nader (fig. 52 —54). Från periodens
senare del hafva vi rester af kvinno-

dräkter i behåll. Kläderna gjordes af fyrskäftad ylleväfnad,
bårderna och fållarna pryddes ofta med insydda spirallagda
bronstrådar i smakfulla mönster (fig. 55). Dylika bronsspiraler
hittas i stor mängd på alla hedniska graffält från denna tid.
Liknande bronssirater voro samtidigt och ännu långt senare i
bruk hos de finska och litauiska stammarna i Ryssland.
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Fig. 48. Spänne af brons. Vånå.
Tavastehus län. -fe

Fig. 50. Fingcrring~af
brons. Letala, Åbo län.

Fig. 53. ,

Bronspärla.
Letala, Abo län. Vi-

Fig. 56. Yxa af järn.
Vånå, Tavastehus län. Vs-

Fig. 49. Arrnring af brons. Eura,
Åbo län. Vs-

Fig 52. Glaspärla
Kronoborg,

Viborgs län. i j_.

Letala, Åbo län. Vi- Fig. 55. Del af en klädningsfåll af
spirailagda bronstrådar.

Kuhmois, Tavastehus län. Vi-

Vesilahti, Tavastehus län. Vio-

Fig- 59,,Nyckel 'fe.

Fig. 51. Halsring af brons. Eura, Abo län. l/e-

Fig 58. Lås af järn. 'fe.
Kumo, Abo län.
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Redskapen vittna om kulturella framsteg. Yxorna äro
ändamålsenliga och kraftiga; deras former närma sig den mo-
derna yxans (fig. 56). Först nu anträffas åkerbruksredskap —

liar, skaror och några mycket enkla plogjärn — i våra fynd,
ehuru ett primitift jordbruk redan tidigare torde hafva bedrifvits
i Finland (fig. 57). Saxarnas former påminna om dem från de
äldre fynden. Lås och nycklar (fig. 58, 59) hafva hittats på
flera graffält. Eldstål med därtill hörande flintstycken äro tal-
rika (fig. 60). Lerkärlen äro af bättre material än förut och
prydda med inristade linieornament (fig. 61). Stora koppar-
kittlar (fig. 62) börja uppträda i de finska fynden. Glaskärl
från denna tid hafva ofta uppgräfts i Skandinavien, men saknas
ännu fullkomligt i våra fynd. De talrika vapenfynden i graf-
fälten vittna om befolkningens krigiska lynne. Bland spjut-
spetsarna (fig. 63) och sköldbucklorna (fig. 64) träffas jämte
främmande former äfven sådana, som förekomma endast i Fin-
land och därför torde vara tillverkade här. Vi kunna således
i dessa vapen se bevisen på en ganska högt uppdrifven järn-
slöjd. Holkarna på några spjutspetsar från periodens slut äro
praktfullt prydda med silfvertauschering (fig. 65). Svärden äro
under 500- och 600-talen försedda med knappar af samma for-
mer, som förekomma å svärden från Skandinavien och andra
af germaniska folk bebodda länder (fig. 66). Under periodens
senare del äro s. k. vikingasvärd vanliga, hvilkas knappar och
fästen ofta äro prydda med silfverinkrustering, medan klingorna
äro damasceräde (fig. 67). Hästmunderingar och små broddar,
hvilka användes i stället för hästskor, hittas ofta i krigare-
grafvar.

Från slutet af 700-talet till början af n:te seklet stod östra
och norra Europa i en liflig handelsförbindelse med de arabiska
staterna i Mesopotamien, Persien och Centralasien. Minnen af
denna samfärdsel — arabiska silfvermynt (fig. 68) och vackra
silfverprydnader — hittas årligen i stor mängd i Ryssland, i
Tyskland öster om Elbefloden samt i de nordiska länderna.
Silverprydnaderna äro ofta sönderhuggna i små bitar och hafva
då uppenbarligen likaledes tjänat som mynt. Icke alla dessa
smycken äro införda från orienten, tvärtom torde många af dem
blifvit tillverkade i de länder, där de äro funna. Utom de
arabiska mynten har man i norden funnit en mängd vester-
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Fig. 60 Eldstål.
Kumo, Åbo län. 'fe

Fig. 62. Kopparkittel.
Eura, Abo län. "-/s

Fig. 65. Spjutspets, holken
prydd med silfvertauschering
Vesilahti, T:hus län. "■/„ 1/2

Fig. 6i.o Lerkärl.
Eura, Åbo län. *■/.•

Fig. 63. Omböjd spjutspets.
Nykyrko, Åbo län. -/„

Fig. 64. Sköldbuckla af järn.
Laihela, Vasa län. *■/_

Fig. 66. Knappen och pareistång af brons till ett
svärd. Nykyrko, Åbo län. 'fe

Fig 67 a. Svärdsknapp
af brons.

Räisälä, Viborgs län. 'fe.

Fig 67. Svärd. Kumo, Åbo län. Vio-

Fig. 68. Arabiskt silfvermynt. Kumo, Åbo län Vi-
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ländska — anglosachiska, tyska, byzantinska m. m. — silfver-
mynt från io:nde oeh n:te seklet. De äldre af dessa vester-
ländska mynt hittas mycket ofta tillsammans med de arabiska,
men sedan den orientaliska handeln med norden i början af
1000-talet hade aftynat, upphörde äfven tillförseln af arabiska
mynt, hvadan de senare fynden bestå af uteslutande vester-

Fig 69. Silfverspänne.
Rovaniemi, Uleåborgs län. 'fe.

ländska mynt. De flesta at
dessa fynd måste anses som
skatter, hvilka i farans stund
blifvit nedgräfda för att upp-
tagas, då lugnare förhållanden
inträdt, men sedan af en eller
annan anledning — t. ex. till
följd af egarens död — fått
ligga kvar i jorden. Men
äfven grafvarna från denna

tid hafva innehållit många mynt och silfverprydnader. I Fin-
land äro de talrikaste myntfynden gjorda på Åland och i Egent-
liga Finland, därnäst i Ladogatrakten. Enstaka skatter äro upp-
gräfda i södra Tavastland och till och med så högt norrut som
i Kuusamo socken (OU 36) och i Kuolajärvi lappmark (OU 37)
(fig. 69, 70).

Fig. 70. Armring af silfver. Kuolemajärvi, Uleåborgs län. 'fe.

Redan före år 500 synes ett grafskick uppkomma i Fin-
land, som tämligen oförändradt höll sig till in på 1000-talet.
Liken brändes med sina smycken, husgeråd och vapen, hvilka
ofta, innan de följde sina egare på bålet, blefvo sönderbrutna
eller hopböjda. Sedan bålet brunnit ut, samlades de brända
benen jämte resterna af »grafgodset», hvarpå de buros ut till
graffältet och där nedlades på jordytan eller i små för detta
ändamål gräfda gropar. Oftast synes man hafva, utan vidare



Förhistoriska fynd. 25

omsorg, strött dessa lämningar öfver marken. I den arkeo-
logiska literaturen kallas sådana grafvar »brandpletter». I vestra
Finland hafva hela graffält blifvit undersökta, som innehållit
dylika brandpletter. De äro vanligen anlagda på långsluttande,
med flyttblock och rullstensgrus betäckta sandkullar och åsar.
Talrika båtspikar, hvilka på några graffält hittats bland de öfriga
resterna, bevisa att man emellanåt lyft den döde i en båt på
bålet. — Det gamla bruket att uppföra ett stenkummel öfver
resterna från likbålet bibehöll sig fortsättningsvis. Jämte lik-
bränning blef ungefär i 7:de seklet seden att begrafva liken
obrända rådande i sydvestra Finland (Eura socken TA 26, Kumo
socken TÅ 20).

Landets uppodling gjorde under denna tid af sex å sju
århundraden betydande framsteg. De äldsta graffälten och
fyndorterna för de öfriga jordfynden från den tidigare delen
af denna tidrymd ligga fortfarande i de gamla kulturtrakterna:
i Kyrö älfs nedre floddal och dess omgifningar (Vörå socken
Va 46, Laihela socken Va 41), vid sjöarna mellan Tavastehus
och Tammerfors och i Tammela socken (HTa 41), i Kumo-
älfdalen och i dess omnejder (Ikalis TÅ 6, Kjulå TÅ 24,
Eura TÅ 26) samt slutligen i Egentliga Finlands kustsocknar
från Letala (TÅ 29) till Bjerno (TÅ 61) och Tenala (UN 2).
Dessa trakter framstå genom fyndens talrikhet äfven i slutet
af denna period såsom landets tätast befolkade och bäst
odlade bygder. Om man frånser från några enstaka äldre
fynd på Åland, vid den österbottniska kusten (Esse Va 65,
Purmo Va 63, Malaks Va 37) samt i det inre af landet (Karstula
Va 23, Kides K 2) kan det öfriga Finland icke uppvisa några
fornminnen, som med bestämdhet kunde hänföras till förra
hälften af denna period.

Först mot periodens slut synas nyodlingar hafva uppstått
vid Vesijärvi (HTa 33) och södra delen af Päijänne (HTa
6 och 18, M 23) samt i Kymmene älfs öfre floddal (UN 26).
Fynden från Loppis socken (HTa 44) tillhöra likaledes denna
tid. Landet mellan Salpausselkä och Finska viken — d. v. s.
Nyland och den angränsande delen af Viborgs län — är fort-
sättningsvis mycket fattigt på fornfynd. Från hela denna långa
tidrymd äro endast två i Nyland gjorda fynd kända (Sibbo och
Borgnäs, UN 19 och 20), ett bevis på, huru ringa betydelse
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bosättningen i Nyland egde under den yngre järnåldern i bredd
med den i vestra Finland. I kustsocknarna vid Ladogas vestra
och nordvestra strand, hvilka äro så rika på fynd från sten-
åldern, utgöra, såsom ofvan blifvit framhållet, några ovala eld-
stenar de enda minnena från den äldre järnåldern. Fynd,
innehållande metallföremål från den tidigare delen af den yngre
järnåldern, äro likaledes ännu okända här. De äldsta järnvapen
och järnredskap, som blifvit uppgräfda i dessa trakter, härstamma
från 9:de och io:de seklet efter Kristi födelse. På Åland äro
fynden från århundradena före den s. k. vikingatiden (800—1050)
mycket fåtaliga, men under denna period synes öns folkmängd
— att döma af graffyndens talrikhet — hafva fått en stark till-
växt. I norra Tavastland, Savolaks, norra Karelen, större delen
af Österbotten och i Lappland har man gjort blott enstaka fynd
från den senare delen af denna tidrymd.

En fråga, som ännu väntar på sin lösning, är den om
tiden för finnarnes invandring i vårt land. Några forskare
hafva uttalat den åsikten, att finnarne voro landets urinvånare,
medan svenskarne först vid tiden för kristendomens utbredning
i Finland skulle hafva intagit sina nuvarande boplatser längs
kusten och i skärgården. Enligt en annan åsikt, som omfattas
af flera framstående arkeologer och språkforskare, skulle finnarne
under förra delen af den yngre järnåldern från sitt tidigare
hemvist i mellersta Ryssland hafva invandrat till Finland. Den
första flock, som öfver karelska näset drog till sjöarna i mel-
lersta Finland, utgjordes af tavasterna. Något senare inkommo
de egentliga finnarne sjöledes från Estland och togo Åbo läns
sydvestra kusttrakter i besittning. Karelarena åter tågade från
trakterna norr om Ladoga sjön till södra Karelen. Den ger-
manska befolkningen, som ända från stenåldern hade bott i
sydvestra Finland, blef af finnarne, enligt denna teori, åtminstone
delvis undanträngd till Åland och Sverige. Först vid den
historiska tidens början skulle svenska kolonister åter hafva
bosatt sig vid Finlands kuster. Om denna åsikt, åtminstone
så vidt den rör den ungefärliga tiden för finnarnes invandring,
är riktig, så torde denna invandring knappast hafva haft karak-
teren af en hastig eröfring, utan måste hafva försiggått lång-
samt, kanske under loppet af flera århundraden. Ty med led-
ning af våra fornfynd kunna vi icke skönja något tvärt afbrott
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i kulturutvecklingen, sådant det skulle betingats af en våldsam
invasion af ett eröfrande folk, utan snarare kan ett oafbrutet
sammanhang påvisas mellan de äldre och de yngre perioderna
af järnåldern.

111.

Fynden från uoo-talet till ijoo-talet.
Kampen mellan kristendom och hedendom börjades sent

i vårt land och varade länge. De hedniska tavasternas mot-
stånd mot den nya läran bröts först genom Birger Jarls tåg
och Tavastehus grundläggning år 1249, och ännu senare eller
1293 blef Viborgs slott ett bålverk för den katolska läran i
vestra Karelen. Men i trakterna omkring Ladoga, som hade
råkat under Nowgorods välde, synes hedendomen först på
1500-talet helt och hållet kunnat utrotas af ryska missionärer.
Det gamla hedniska grafskicket har under sådana omständig-
heter kunnat länge fortlefva i Finland, sedan man i vårt vestra
grannland och i stora delar af det nuvarande Ryssland hade
börjat begrafva sina döda på kristet vis. Också äro de bidrag,
som några graffält från den yngsta hednatiden gifva till känne-
domen om de dåtida kulturförhållandena i Finland, af mycket
stor betydelse och förfullständiga på ett utmärkt sätt de sam-
tida knapphändiga historiska underrättelserna. De flesta af
dessa graffält ligga vid de två flodarmar, i hvilka Vuoksen
utmynnar i Ladoga sjön, samt i Kronoborgs socken (Vi 38), som
i norr gränsar till detta område. De tillhöra tiden från omkring
år 1100 till omkring år 1350. Till samma tid kan graffältet
vid Tuukkala, söder om S:t Michel (M 20) hänföras och från
i2:te seklet torde ett graffält i Kuhmois socken (HTa 6) vid
Päijänne sjön och de hedniska grafvarna i Yliskylä kyrkogård
i Åbo län (Bjerno, TÅ 61) härröra. Tillfälliga jordfynd från
denna period äro påträffade på många ställen i landet, från
södra Finland ända upp till norra Österbotten.

I motsats till de föregående tidsåldrarna, under hvilka
likbränning var förhärskande i Finland, begrofvos liken under
den sista hednatiden obrända. Endast sällan anträffas lämningar
af brända lik i den tidens graffält. Grafvarna med obrända lik
äro icke utmärkta genom jordhögar eller stenrösen, men någon
gång i jämnhöjd med jordytan täckta med en enkel eller dubbel
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stenläggning. Liket hvilade, ifördt en festdräkt och utstyrdt
med vapen och husgeråd i ringa djup med hufvudet mot norr
samt omgifvet af en fyrkantig inhägnad af stockar, antingen på
ett lager af kol eller lera eller på en djurhud. Någon gång
var grafvens botten täckt med ett golf af bräder och i några
grafvar var öfver liket byggdt ett trätak. I en af de få grafvar,
hvilka innehöllo lämningar af brända lik, hade de brända ben-
smulorna legat i ett träkärl. På Åland och i Savolaks (Lapin-
laks, K 27) hafva fornsaker från denna period jämte brända
ben anträffats i stenrösen. — Fynden från den yngsta hedna-
tiden visa, att finnarna då hade nått en jämförelsevis hög kultur-
grad. De voro väl förfarna i' värnad, i metall- och träslöjd,
hade goda, ofta konstfullt ornerade vapen och redskap samt

Fig 71, Oval spännbuckla
af brons. lfe.

prydde sig med vackra, delvis dyrbara smyc-
ken. I några prydnadsformer kan ännu ett
starkt skandinaviskt inflytande spåras. Detta
framträder i synnerhet i de ovala »spänn-
bucklor» (fig. 71), med hvilka de karelska
kvinnornas långa öfverrock sammanhölls på
axlarna och hvilka måste betraktas som efter-
bildningar af skandinaviska spännen. Men
vida talrikare äro föremål, hvilka visa fränd-
skap med de samtida smyckena och redskapen
hos de finska stammarna i Ryssland. Äkta
finska äro de med bronstrådar prydda fest-
dräkter, i hvilka liken äro begrafna. De karel-
ska kvinnornas festdräkt bestod af ett linne,

en fotsid öfverrock utan ärmar, ett förkläde och en lång kappa.
Alla dessa plagg af dubbel eller fyrskäftad ylleväfnad voro
besatta med bronstrådar i smakfulla mönster och samman-
höllos af runda, hästskoformiga och ovala spännen af brons
och silfver (fig. 71, 72, 73). De ovala axelspännena uppburo
ett bröstgehäng af kedar (fig. 74) och hängsmycken, en örslef
af brons (fig. 75), en sax, samt en eller två knifvar, hvilkas
skaft och slidor voro prydda med silfver- och bronsbeslag
(fig. 78). Hufvudduken fästes på bakhufvudet med ett hästsko-
formigt silfverspänne. Till dräkten hörde ännu ett bälte samt
hårband och halsband, hvilka voro besatta med silfverlameller,
vidare pärlor af glas, brons (fig. 76, 77) eller silfver samt finger-
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Fig. 7a. Rundt silfverspänne.
Tuukkala, S:t Michels län. Vs-

Fig 74. Delar af ett bröstgehäng af
brons. Tuukkala, S:t Michels län l\<_.

Fig. 75. örslef af brons.
Tuukkala, S:t Michels län. »fe.

Fig. 76.
Glaspärla.

Räisälä, Viborgs

Fig. 77.
Bronspärla,
län. I/i.

Fig. 73. Hästskoformigt silfverspänne.
Tuukkala, S:t Michels län. 8/.,.

Fig. 78.
Knif med slida.

Tuukkala, S:t Michels
län. «/ g.
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ringar. Armringar hafva däremot icke anträffats i de karelska
grafvarna från den yngsta hednatiden. Den manliga festdräkten
var enklare. Den bestod af skjorta, rock, benkläder och kappa
samt saknade utstyrseln med bronstrådar. Äfven de spännen,
som sammanhöllo skjortan och kappan, voro mindre än kvin-
nornas. Från det med järn- eller bronsbeslag prydda läderbältet
hängde på små järnkedar knifven, svärdet, en påse med elddon,
någon gång en kam, ett bryne m. m. Rester af läderskodon
äro hittade både i mans- och kvinnografvar. Liknande, men i
några detaljer afvikande festdräkter hafva blifvit uppgräfda i de
vestfinska grafvarna från denna tid.

Svärden voro försedda med rikt ornerade fästen och knap-
par af brons (fig. 79), slidorna voro af trä och läder. Spjut-
spetsar med holk, pilspetsar och såväl strids- som arbetsyxor
äro hittade i krigaregrafvar. Af åkerbruksredskap har man
funnit gräftor, plogjärn, liar och skaror. Stora kopparkittlar
och bukiga lerkärl med kort inåtsvängd hals och skarpt
utstående kant anträffas i synnerhet i Karelen. Många af dessa
smycken, vapen och redskap måste hafva blifvit tillverkade af
finska smeder, ty oaktadt de i mycket likna samtida utländska
alster, äro dock deras former och ornamentik karakteristiska
just för den trakt, där de äro hittade. Andra föremål — t. ex.
runda silfverspännen, silfverpärlor, några medeltida svärd m. m.
— röja tydligt sitt utländska ursprung och vittna om handels-
förbindelser med både vestra och östra Europa. Minnen af
kristendomens långa kamp äro talrika kristna kultföremål, som
hafva blifvit hittade i finsk jord. Katolska krucifixer och små
ihåliga kors (relikgömmor) hafva anträffats i vestra Finland. Vi
påminna här om ett af vackra silfverkors och silfverpärlor
bestående fynd från Halikko (TÅ 56) (fig. 80). En dopvatten-
skål af brons (omkring år 1100) hör till ett fornfynd från Kuh-
mois (HTa 6). I många karelska grafvar hade ett bronskors
(fig. 81) legat om likets hals och på många af de runda silfver-
spännen, med hvilka de karelska kvinnornas linnen saraman-
höllos, är ett kors framställdt; på ett sådant spänne från Kau-
kola (Vi 34) ses bilden af ett byzantinskt helgon (fig. 82). Om
vi också måste antaga att åtminstone några af egarena till dessa
kultföremål hade blifvit döpta, så talar dock grafvarnas för öfrigt
hedniska utstyrsel för att deras kristendom blott varit en ytlig
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Fig. 79. Svärdfäste af brons. Kaukola,
Viborgs län. 'fe.

Fig 81

Fig. 80. Silverkors (relikgömma).
Halikko, Åbo län. 8/s-

Fig. 82 Silfverspänne.
Kaukola, Viborgs län. -fe
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fernissa och att deras föreställning om det kommande lifvet
förblifvit hednisk.

Till den sista hednatiden i vidsträcktare betydelse eller till
tiden från omkring år 1000 till omkring år 1400 torde flertalet af
Finlands fornborgar kunna hänföras. Dessa befästningar voro an-
lagda på branta berg och bestodo af kallmurade stenvallar.
Ett litet utanverk skyddade ofta ingången. Inom några forn-
borgar ses lämningar af eldstäder och grundvalar till små bo-
ningshus. Fornborgar, som äro omgifna af flera vallar (såsom
en vid Botby i Helsinge (UN 16), en i Närpes (Va 33) och
flera på Åland) kunna möjligen betraktas som skandinaviska
vikinganästen. Lämningar af små befästa städer ses vid Harola
i Kumo (TÅ 20) och Tiuris i Räisälä (Va 32). Fornborgarna
ligga i våra gamla här ofvan ofta nämnda kulturtrakter: i Egentliga
Finland, vid Kumo älf och de tavastländska sjöarna samt vid
Ladoga. Några enstaka äro belägna i södra delen af Savolaks
och i Nyland. På kartan äro endast de fornborgar angifha, i
hvilka förhistoriska fynd blifvit gjorda.

Alfred Hackman.

Förteckning öfver Finlands kommuner.
Siffrorna inom kolumnerna motsvara siffrorna inom de gula socken-

gränserna på kartan n:o 31.

Uleåi 'orgs län (OU på kartan.)

I Kalajoki
Rautio

7
8

Haapajärvi 13 Brahestad
I Pyhäjärvi

Kärsämäki
J3 Salois

2 Alavieska 9 14 Revolaks
3 Sievi io Haapavesi 14 Siikajoki
4 Ylivieska ii Oulais 15

16
Paavola

5
6

Reisjärvi
Nivala

12 Merijärvi Piippola
Pulkkila12 Pyhäjoki 16
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Vasa län (Va)

17
18

Frantsila 27 Kuhmoniemi 39 Rovaniemi
Kestilä 27

28
Lentiira 40 Simo

!9 Kempele Hyrynsalmi
Ristijärvi

4 1 Kemi
!9 Liminka 28 42

I Tervola
*9 Lumijoki 29 Suomussalmi 43

I Nedertorneå
*9 Temmes 3° Puolanka 43

I
I Torneå

!9 Tyrnävä
Karlö

32 Kiiminki 44
I Karunki

20 32 Ylikiiminki 45 Turtola
21 Oulunsalo 33 Haukipudas 45

46
Öfvertorneå

21 Uleåborg 34 Ijo
Kuivaniemi

Kolari
22 Muhos 34 47

48
Muonioniska

23 Utajärvi 35 Pudasjärvi
Taivalkoski

Enontekis
24 Säräisniemi 35

36
49 Kittilä

25 Kaj ana
Paltamo

Kuusamo 5o Sodankyla
25
26 Sotkamo

37
38

Kuolajärvi
Kem ijärvi

5 1
I
I

En are
Utsjoki52

1 Sideby
2 Stora
3 Kauhajoki
4 Jalasjärvi
5 ! Peräseinäjoki
6 I Virdois

J7
18
!9

Sumiais
Konginkangas
Saarijärvi
Pylkönmäki
Viitasaari

130 Teuva
31 Bötom
32 Kristinestad

i32 Lappfjärd
33 Kaskö

!9
20

21 Pihtipudas
Kivijärvi
Kinnula
Karstula

33 Närpes
34 Öfvermark
35' Korsnäs
36 Pörtom

7 Alavo
8 Töysä
9 Ätsäri

10 Pihlajavesi

22

22

23
24 Soini j 37 i Malaks

11 j Keuru 25 Alajärvi
Lehtimäki
Kuortane

37 Bergö
37 \ Petalaks
38 1 Solf

12 Petäjävesi
13 Multia
14 Uurais
15 Jyväskylä
15 Toivakka
16 Laukas

25
26
27
28

Nurmo
Seinäjoki
Ilmola
Kurikka

139 Vasa (Nikolaist.)
1 -_>q Mustasaariöy

Ti4O Jurva
141 Laihela

28
29
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Abo län (PÅ)

42 Lillkyro
Kveflaks

53 Perho
Lestijärvi

64 Pedersöre
Jakobstad
Esse

43 54 64
44
44

Björkö
Replot
Maksmo

55
56

Toholampi
Halsua

65
66 Terijärvi

45
46 Vörå

56| Vetil
Evijärvi
Kortesjärvi
Alahärmä

67
68

Kaustby
Kronoby

47
48

Storkyro
57
58 69 Nedervetil

Ylistaro 59|
60

7° Gamla Karleby
49 Lapp o

Ylihärmä
Oravais 7 1 Kälviä

5o 611 Munsala 71 Ullava
5i Kauhava 62 Nykarleby 72 Himanka
52 Lappajärvi

Vimpeli
62] Jeppo

Purmo
73 Lohteå

52 63! 74 Kannus

1 Sastmola
Siikais

14 Tyrvis
Kauvatsa

3o Hinnerjoki
Honkilahti2 15

16
3°

3 Honkaj oki Kulla 3 1 Säkylä
4 Kar via

Parkano
16 Ulfsby

Eurajoki
32 Alastaro

Virtsanoja5
6

17 32
Ikalis J7 Irjante 33 Metsämaa

6 Jämijärvi
Kankaanpää
Hvittisbofjärd

!7
18

Luvia 33 Loimijoki
7
8

Nakkila 34 Orihpää
J9 Harjavalta 35

36
Yläne

9 Påmark 20 Kumo Karjala
9 Lassila 21 Hvittis 36 Mietois
9 Norrmark 21 Keikiö 36 Virmo

10 Lavia 22 Punkalaitio 37 Lokala
11 Suodenniemi 23 Vampula 37

38
Vehmo

11 Mouhijärvi 24 Kjulo
Kiukais

Nykyrko
Gustafs12 Tavastkyro

Viljakkala
25
26

39
12 Eura 40 Iniö
13
--3

Karkku
Suoniemi

27
28

Lappi
Pyhämaa
Kodisjoki

4°
40

Töfsala
Velkua

14 Kiikka 29 41 Villnäs
H Kiikkois 29 Letala 41 Lemo
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Pavastehus län (H Ta)

42 Nousis 54 | Pemar 63 Hiittis
64 Nagu43 Vahto 55 j Karuna

43
44

Paattis
Pöytis

55! SaSu
56 Angelniemi
56 Halikko
56 Vaskio

65 j Aspö
65 i Korpo
65 Jurmo
66 I Houtskär

45 Eura
45 Karinais
45 Koski 57 Kuusijoki

57 S:t Bertil
58 Kiikala

67 Brandö
68 Kumlinge45

46
S:t Mårtens
Lundo 69 I Vårdö

46 Brunkkala 59 i Kisko
59 Suomusjärvi
60 Muurla

70 i Sund
47
48

S:t Marie 71 Föglö
71 KökarsReso

49
49

Masku
Merimasku

60 i Uskela
611 Finby
611 Koski

71 ! Sottunga
72: Lemland

49 Rusko 72 ! Lumparland
73 I Jomala
74 I Finström

5° Rimito 61 Bjerno
61 Tyko
61 Öfverby
62 i Dragsfjerd
62 Kimito

5 1 S:t Karins
5 1 Kakskerta 74 Getha
5 1 Kuustö 75 : Saltvik

76 Hammarland52 Piikkis
53 Pargas 62 Vestanfjärd 77 Ekerö

I

2

3
4
5
6

Kuru
Ruovesi
Kuorehvesi
Jämsä
Korpilahti

12

J3
14
15
16

Messuby
Kangasala
Eräjärvi
Kuhmalahti
Sahalahti
Vehkajärvi
Padasjoki
Luopiois
Pälkäne

23 Urjala
24 Kylmäkoski
25 Akkas
26 Sääksmäki
27 j Tyrväntö
27 Hattula
28 Hauho
29 Tuulos
30 j Lammi

7
8

Kuhmois
Längelmäki

17
18

Juupa
Orihvesi

*9
8 20

9 Teisko 21 Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi

31! Asikkala
i 32! Nastola
I 33 j Hollola

10 Ylöjärvi
Birkkala

22

11 22
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Nylands län (UN)

Viborgs län (Vi)

34 Koski
35 Kärkölä
36 Vånå
37 Kalvola
38 Humppila

39 Jokiois
40 Perttula
41 Tammela
41 Torro
42 Somero

42 Somerniemi
43 Renko
44 Loppis
45 Janakkala
46 Hausjärvi

i Bromarf
2 Tenala

io

ii

Pyhäjärvi
Vihtis

20

20

Borgnäs
Pukkila

3! p°Jo
4 j Karis
4 Snappertuna
4; Svarta
5 ! Degerby
5 Ingå
5 Fagervik
6 Karislojo
6 i Sammatti

12

!3
Sjundeå
Haapajärvi
Kyrkslätt

21

22

Orimattila
Mörskom

!3 23 Liljendal
H Esbo 23 Pernå
J5
16

Nurmijärvi 24 Lappträsk
ArtsjöHelsinge 25

26J7
18

Tusby
Mariefors

littis
Jaala
Elimä18 Mäntsälä

27
28

7 i L°j°
8 Nummis
9 Kärkölä
9 i Pusula

19 Sibbo
Östersundom

29 Anjala
!9 3° Strömfors
20 Askola
20 Borgå

i j Pyttis
2 Kymmene

9 j Klemis 18 Viborg
19 Johannes
20 Björkö
21 Kuolemajärvi

io Miehikkälä
3 Fredrikshamn
3 Vehkalahti

ii Vederlaks
12 j Säkjärvi
13! Villmanstrand4 Sippula

5 i Valkeala
6 Suomenniemi

14 Taipalsaari
15 Joutseno
16 Ruokolahti
17 Jääskis

22 Nykyrka
23 Kivinebb
24 Muola
25 Valkjärvi
26 j Heinjoki

7 Savitaipale
8 Luumäki
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S:t Michels län (M)

Kuopio län (K)

27
28

S:t Andree
Sakkula

J 36; Rautjärvi
37 : Hiitola

45 Suistamo
46 Impilaks

29
30
3 1

32

Rautu
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Keksholm
Kaukola
Kirvu

37 Tiurula
i3B Kronoborg
j39 Parikkala
40 Jaakimvaara
41 Uguniemi
42 Sordavala
43 Ruskeala

46 Kitelä
47 Salmi
48 1 Suojärvi
49 Korpiselkä
50 Högland
51 Tytär
52 I Lavansaari

33
34
35
36 53 SeitskärIlmee 44' Soanlahti

I

2

Heinola
Mäntyharju
Kristina

io Savonranta
.t ii , Heinävesi

12 Rantasalmi

1 19! Haukivuori
20 S:t Michel
21 Hirvensalmi3

4
5
6

Anttola
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski

13 Kangaslampi
14 Jorois
15 Juva
16 Jäppilä
17 Pieksämäki
18 Virtasalmi

22 Gustaf Adolf
!23 Sysmä
;24 Luhanka
25 Jousa
26 Leivonmäki

,27 Kangasniemi

7
8
9

i j Kesälahti
2 I Kides

I 12 i Polvijärvi
13 i Pielisjärvi

23 Karttula
24 Kuopio

3! Pälkjärvi
4 | Värtsilä
4 i Tohmajärvi
5 Bräkylä
6 Libelits
7 j Kiihtelysvaara
8 \ Ilomants
9 Eno

14 Nurmes
14 i Rautavaara

1 15 i Juuka
16 Kaavi
17 Tuusniemi

.18 Leppävirta
19, Suonenjoki
20 Hankasalmi

25 ; Juvankoski
25 Nilsiä

:26 Maaninka
27 Lapinlahti
28 Idensalmi
29 i Rutakko
29 Kiuruvesi
30 Pielavesi

io | Kontiolahti 21 Rautalampi 31 Keitele
ii j Kuusijärvi i22 Vesanto ! I
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Historiska kartor.
Politiska gränser.

Finlands äldsta politiska gränsrå, hvartill spår kunna skönjas
i äldre tiders handlingar, synes hafva gått upp längs Kymmene
älf och, sammanfallande med den senare landskapsgränsen
emellan Tavastland och Savolaks, nått Maanselkä ungefär vid
Pyhäjokis källor, hvarpå den sannolikt följt denna älf ut i Bott-
niska viken. Af dess sydligaste råpunkter nämnas »Rysse-
stenen» eller »Huumakivi», belägen vid den viktigare af Kym-
mene älfs tvenne ostliga mynningsarmar, »Ankapora fors» och
»Kuusalampi sjö», hvardera i Kymmene älf. Då Ankapora
sedermera namnes såsom en känd råpunkt i landskapsgränsen
emellan Tavastland och Savolaks, torde kunna antagas, att nu
ifrågavarande riksrå haft samma sträckning som denna land-
skapsgräns. Att också i uräldsta tider Pyhäjoki utgjort gräns
för tavasternas och karelarnes områden vid Bottenhafvet, fram-
går däraf, att de förra ännu på 1500-talet hade sina nordligaste
utmärker söder om nämnda älfs öfra lopp, medan åter det be-
tecknande namnet Savolaks redan i de äldsta jordeböckerna
återfinnes såsom benämning på en by med vidsträckt område
norr därom i Salo socken. Denna riksrå utgjorde sannolikt
gräns för den del af Finland, som genom Birger Jarls korståg
1249 underlagts Sverige och afskilde densamma från de då för
tiden med ryssarna förbundna karelarnes område.

Den första genom en formlig traktat stadfästa riksgräns
emellan Sverige och Ryssland uppgicks efter Nöteborgska fre-
den 1323. Då afträddes till Sverige de tre karelska gisslalagen
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Savolaks, Jääski, och Äyräpää och rån bestämdes att gå längs
Systerbäck och sedan genom särskilda råpunkter öfver Vuoksen
till Torsajärvi i Ruokolaks socken samt vidare öfver Särkilaks,
en vik af Pihlajavesi 4V2 mil SO från Nyslott, »Sämusalo»,
möjligen Sääminginsalo öster om Nyslott, »Sijti» eller Siiten-
selkä vid Varkaus, »Karelakoski» (okändt), »Kolumakoski», möj-
ligen Kolimakoski vid Kolimajärvi sjö söder om Pyhäjärvi, och
därifrån längs Petäjoki (Pyhäjoki) till »Kajaenohafvet» (Bottniska
viken norr om Kvarken). Att med Petäjoki, om hvars läge
olika åsikter gjort sig gällande, bör förstås nuvarande Pyhäjoki,
framgår däraf, att Pyhäjoki socken ännu år 1595 i ett kungligt
bref benämnes Petäjoki socken. Också kallades Petäjäkoski by
invid sagda älf ännu på 1600-talet dels Petäkoski eller Petäfors
by, dels ock Petäjoki by.

Nöteborgska fredsrån hade sålunda dragits så, att den vid
Maanselkä sammanlöpte med den ofvannämnda äldre riksgränsen.
Af det karelska området hade afståtts till Sverige de bebyggda
trakterna vid Finska viken, Vuoksen och Saima, men icke de
utmärker i »Norrbotten», hvilka med sina lappskogar och fiske-
vatten af ålder ansågos hörakarelarne till. Den omständigheten,
att man vid uppgåendet af 1323 års riksrå icke tagit hänsyn
till den urgamla häfden och den däraf följande kolonisationen,
gjorde att Nöteborgska fredsgränsen ej länge kunde blifva be-
stående. Ryssarna höllo väl på att landet norr om Hanhikivi,
vid Pyhäjokis utlopp, hörde dem, d. v. s. karelarne till, och
gjorde anspråk på de sju flodernas (Siikajoki, Limingo, Uleå,
Ijo, Kemi, Torneå och Kalix) område. Men den gamla häfden
och den under medeltiden raskt fortgående kolonisationen vid
Bottniska vikens nordliga kuster hade danat faktiska förhållan-
den, som stodo i rak motsats mot dessa anspråk. Möjligt är
äfven att den då rådande ovissheten med afseende å Finlands
geografi kunnat leda till olika uppfattning af gränsen. Redan
tidigt nämnas Salo, Kemi och Torneå såsom finska och svenska
bygder i dessa karelarnes forna utmärker, och den ecklesiastika
gränsen emellan Åbo stift eller Finland' å ena och Upsala ärke-
stift å andra sidan blef Kaakamajoki. Därjämte utsträckte Sverige
genom Birkkarlarne allt längre sitt välde öfver lapparne i nor-
den. Äfven i söder vid Savolaks öfverskreds gränsen af finska
kolonister. En följd häraf var riksgränsens faktiska förskjut-
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ning och — såsom synes, åtminstone såvidt det gäller de syd-
ligare trakterna — ersättning af häfderår, hvilka vunno erkän-
nande af hvartdera rikets gränsbebyggare. Oaktadt ryssarnas
upprepade protester, stadgade sig sålunda småningom på svenska
sidan en pretension på en riksgräns, som gick i väsentligen
annan riktning än den Nöteborgska fredsrån. Till stöd för
denna pretention frambragtes ock, i slutet af 1400-talet, det s. k.
oäkta Nöteborgska fredsbrefvet, enligt hvilket rån ifrån Torsa-
järvi tog en nordostlig och nordlig riktning öfver Puruvesi,
Orivesi, Juojärvi o. s. v. sjöar norrut. Kraftigast häfdades dock
de svenska anspråken af Gustaf Vasa, som uteslutande upp-
ställde den faktiska besittningen såsom grund för en ny gräns-
läggning och i Finland lät anställa vidlyftiga ransakningar an-
gående rålinien i hela dess utsträckning från Retusaari och
Systerbäck ända till Ishafvet.

Den ovisshet beträffande den verkliga riksgränsen, som
med anledning af ofvan skildrade förhållanden rådde under hela
medeltiden och 1500-talet, undanröjdes först genom freden i
Täysinä 1595. Enligt de på grund af denna fredstraktat upp-
rättade gränsebrefven, drogs rån ifrån Torsajärvi — till en bör-
jan i samma riktning som det ofvannämnda oäkta fredsbrefvet
utvisade öfver Puruvesi, Orivesi, Juojärvi o. s. v. till Pisamäki,
därifrån först mot norr till Maanselkä, sedan längs denna land-
rygg åt öster till Rajasuo, och vidare i tämligen rät linie norrut
till livaara vid lijokis källor. Ifrån livaara norrut blef rån aldrig
uppgången, utan det bestämdes blott, att den därifrån skulle gå
midt öfver Enare träsk till hafvet emellan Varanger och Nejden
fjord. Dock skulle innevånarne från Maanselkä, Kitkajärvi och
Kuolajärvi lappebyar, hvilka föllo på den svenska sidan om rån,
flytta öfver gränsen in i Ryssland. En följd däraf att denna
gräns förblef omätt, utan rår och rör — med undantag af att

Karl IX ensidigt, utan Rysslands deltagande, lät uppgå den
nordligaste delen däraf från Enare sjö längs Paatsjoki till hafvet
1607—1608 — var att gränsboarna själfva sinsemellan genom
enskilda fördrag och öfverenskommelser bestämde dess sträck-
ning, utan att fästa afseende vid gränsbrefvens bestämningar.
Det upprepade sig här i norden beträffande denna rå något
liknande med det, som under medeltiden skett beträffande Nöte-
borgska fredsrån i Savolaks. Den faktiska riksgränsen blef
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redan tidigt en annan än den officiella, som stadfästes i alla
fredsfördrag ända till år 1809, och gick betydligt östligare än
den sistnämnda. Denna nya förskjutning vann småningom häf-
dens helgd och godkändes i all tysthet af såväl Sveriges som
Rysslands regeringar, tills den ändtligen år 1833 stadfästes
af kejsar Nikolai I.

Genom freden i Stolbova lades till Finland Keksholms
län. Gränsen drogs ifrån Systerbäck mot öster till Ladoga
och tvärs öfver denna sjö till Variskivi rå, hvarifrån den i
samma sträckning, som den ännu har, gick mot norr och nord-
vest till Möntönvaara, nära Rajasuo, vid den gamla Täysina
fredsgränsen. Denna rå är på sina ställen, i synnerhet norrut
från Ladoga, ytterst oregelbunden, enär man vid dess upp-
gående 1621 icke fäste afseende vid naturförhållandena, utan
drog gränsen än hitåt än ditåt, allt efter som gränsboarnes ängar
och skogsmarker sköto inom hvarandra. Råmärkena måste
därför uppsättas mycket tätt, ofta på en half versts, stundom
på ett pilskotts afstånd från hvarandra. På ett ställe tillhör
vestra stranden af en sjö Ryssland, den östra åter Finland o.
s. v. Härmed hade Finland emellertid erhållit den gräns mot
öster, som det ännu innehar.

Följde sedan från svensk sida landafträdelserna i Nystadska,
Åbo- och Fredrikshamnska frederna.

Genom den förra afträddes 1721 till Ryssland sydöstligaste
delen af landet med Viborgs, Keksholms och Sordavala städer.
Gränsen, som i vester började vid Finska viken, strax öster om
Vederlaks kyrka, gick först helt nära stranden, men gjorde sedan
kring Viborg en båge mot norr på ett par, tre mils afstånd från
denna stad, tills den sammanträffade med den gamla Täysinä
fredsrån, sedermera gräns emellan Viborgs och Keksholms län,
hvilken den följde ett stycke åt till Tetrinsuo. Därifrån skulle
den dragas rakt åt ONO till Porojärvi råpunkt på Stolbova
fredsgränsen. Men då råläggningen samtidigt börjades från
hvardera ändpunkten, hände det att gränskommissarierna, hvilka
tagit miste om riktningen, icke sammanträffade, såsom afsedt
var, hvarför de uppgångna rålinierna måste förenas genom en
tvärrå. Härigenom fick den Nystadska fredsrån det egendom-
liga knä, som ännu är kännetecknande för rån emellan Viborgs
och Kuopio län.
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Freden i Åbo 1743 beröfvade ytterligare Sverige en del af
Finland öster om Kymmene älf och Mäntyharju vattnen, med
städerna Fredrikshamn och Villmanstrand, äfvensom Nyslott
med dess distrikt. Riksgränsen, som började vid Kymmene
älfs vestliga mynningsarm, följde sedan denna flod åt och gick
vidare längs Mäntyharju stråtens sjöar mot norr till trakten af
Mäntyharju kyrka, hvilken föll på ryska sidan. Därifrån gick
den åt öster öfver Saima och söderom Puumala sund, bildande
sedan med räta linier en mot norr utskjutande oregelbunden
trekant — Nyslotts distrikt — och sammanlöpte med Nystadska
fredens gränsrå vid Tetrinsuo. I följd af felaktigheter och tvistig-
heter vid råns uppgående förblefvo emellertid närmast invid
gränsen på hvardera sidan om Nyslott mir.dre cmråden stridiga
hvilka icke ansågos höra någotdera riket till.

I freden i Fredrikshamn 1809 afträdde slutligen Sverige
till Ryssland de finska länen jämte Åland äfvensom Vester-
botten intill Torneå och Muonio älfvar, hvarigenom Finland i
dessa älfvar äfvensom Bottniska viken och Ålands haf erhöll
sin gräns mot vester. Gränsen mellan Finland och Vesterbotten,
bestämd tidigare genom häfd och gående söder om Sodankylä,
hade 1795 blifvit uppgången och stadfäst och utgöres af samma
rå, som ännu skiljer Österbotten och Lappland.

År 1812 förenades de i Nystads och Åbofrederna afträdda
delarna af landet, det s. k. gamla Finland eller Viborgs guverne-
ment, å nyo med det öfriga Finland. Sålunda återställdes Nöte-
borgs och Stolbova fredernas gränser i sydost och öster (1816)
Dock förenades genom en kejserlig förordning år 1864 ett litet
område norr om Systerbäcks mynning, där Systerbäcks gevärs-
faktori ligger, med Ryssland. Gränsen i nordost mot guver-
nementet Arkangel stadfästes åter, såsom ofvan nämndes, i den
sträckning den nu har af kejsar Nikolai I 1833. Hela gräns-
linien mot Ryssland från Systerbäcks mynning ända till Mutka-
vaara n. o. Paatsjoki är 140 mil lång.

Finlands nuvarande nordliga gräns mot Norge, åt hvilket
Sverige i freden i Knäröd afstått sina anspråk på Ishafskusten
uppgicks efter gränsfördraget i Strömstad 1751 såsom gräns
emellan Sverige och Danmark. Börjande i trakten vid Muonio-
älfs källor gick den åt öster, följande vattendelaren emellan Is-
hafvet och Bottniska viken, tills den nådde Tanaälfs östligaste
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källarm, hvarpå den följde denna flod ända till 2Va mil nära
Varangerfj orden, där den öfvergick floden i sydöstlig riktning.
I öster däremot bestämdes gränsen mot Norge först sedan de
s. k. faellesdistrikten emellan Bugöfjord och Fiskarön, på hvilka
såväl Ryssland som Norge gjorde anspråk, delats emellan nämnda
riken 1826. Hela gränssträckningen mot Norge utgör 62 mil.

Sammanlagda längden för Finlands gränser utgör omkr.
350 mil, hvaraf 100 mil hafsgräns.

J. W. Ruuth.

Kyrkohistorisk karta.

Kristendomen har kommit till Finland från tvenne håll,
måhända tidigare från öster. De finska orden för kors och
prest (risti, pappi) äro begge lånade från ryskan, medan där-
emot andra för det kyrkliga lifvet viktiga ord, exempelvis kyrka
(kirkko) vunnit häfd i dess efter svenskan bildade form. På
Valamo ögrupp i Ladoga finnes ett grekiskt kloster, som upp-
gifves vara grundadt år 992, d. v. s. fyra år efter det Vladimir
den Store antog kristendomen; år 1163 fördes klostrets grund-
läggares, Hermans och Sergeis ben till Novgorod. En kristen
befolkning, grekisk-katolsk, skulle således vid denna tid funnits
i Finlands ostligaste delar.

Ungefär samtidigt vann emellertid romersk-katolska läran
fotfäste i landet och blef t. o. m. enarådande i det då till svenska
riket hörande området, Finlands hufvuddel (jämför kartbladet
32 a, politiska gränser). Osäkert är huruvida norske konungen
Olof den Heliges omkring år 1008 till sydligaste Finland före-
tagna tåg ; haft någon kristen plantering till följd, men såsom
bl. a. Lemböte uråldriga kyrkoruin bevisar hafva på Åland kristna
tempel funnits sedan urminnes tid, måhända före Erik den Heli-
ges tåg år 1157. Från detta år räknas kristendomens begyn-
nande herravälde i Finland. Det första korståget rotfäste den
nya läran i landets sydvestliga del, landskapen Egentliga Fin-
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land och södra Satakunta; det andra korståget, företaget åren

1249—1250 af Birger Jarl, afslutade södra Tavastlands tidigare
af biskop Tomas påbegynta omvändelse; genom marsk Torkel
Knutsons tåg 1293 afgjordes omsider att jämväl vestra Karelen
och Viborg komme att ansluta sig kristendomen i dess romersk-
katolska form. Nämnde statsmans planer syftade längre, såsom
eröfringen af Keksholm år 1293 eller 1294, anläggningen af
Landskrona (något ofvanom n. v. S:t Petersburg) år 1300 samt
särskilda härnadståg till Ladoga utvisa, men dessa anfall blefvo
tillbakaslagna dels af karelarne dels af ryssarne.

Den kyrkohistoriska kartan (bladet 32 a) afser att åskåd-
liggöra den i landet rådande religionens område under olika
tider. Med djupaste röda färg betecknas den ungefärliga ut-
sträckningen af de 14 romersk-katolska församlingar, hvilka be-
visligen funnos år 1300; år 1400 uppgick församlingarnas antal
till 74 och år 1500 till 119. De ljusare färgschatteringarna an-
gifva dessa kristendomens jämnsides med själfva den framträn-
gande kolonisationen gjorda framsteg.

Under reformationstiden har antalet evangelisk-lutherska
församlingar i landet varit i ständig tillväxt, utgörande:

Sedan alla under nybildning varande församlingar trädt i
verksamhet, kommer att i landet finnas 550 evangelisk-lutherska
kyrkogäll, d. v. s. 427 moderkyrkoförsamlingar, 59 kapell och
64 bönehusgäll, fördelade å 45 prosterier. Landets minsta för-
samling i omfång (Kuustö) omfattar 15 km 2, och dess största
(Sodankylä) 19,064 km 2. Tätaste befolkningen eger S:t Marie
med 54,1 innevånare på km 2; glesast bebodda äro Utsjoki,
Enare och Enontekis med 0,1 på km 3.

Gränserna för de olika stiften under skilda tider framgå
af den å kartan gjorda signeringen. Församlingarnas fördel-
ning på stift framgår ur följande tabell:

ir 1540
» 1600

125
177

ar
»

lÖOO

1890
429
485

» 1700 335
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Ad. Neovius.

Landskapen.

Namnet Finland har i de äldsta urkunderna betecknat blott
landets sydvestligaste del; hela landet har däremot, för så vidt
man då för tiden betecknat detsamma med samfäldt namn,
kallats Österland. Sålunda namnes i förlikningen år 1357 mellan
konung Magnus och hans son Erik: »omnes terras Osterlan-
diarum, videlicet totam dicecesin Aboensem», och i konung
Håkons bref af år 1362 heter det: »nw medhan Österland thaet
aer eth biscops döme oc eth lagmanzdöme», etc. I denna om-
fattning räknadt sträckte sig Österland i norr till den mellan
Torneå och Kemi älfvar gående gränslinien samt i öster till
Novgorod eller ryska riket (jämför kartan öfver politiska gränser).

Någon gång förekommer namnet Österland ännu under
nya tiden, exempelvis i Åbo stads privilegier 1525, men sedan
vinner namnet Finland häfd; dock är terminologin ännu in på
sjuttonde seklet ganska vacklande. De finska ståthållarnes titel
är växlande: »prsefectus» (redan 1280), »advocatus», »capita-
neus»; någon gång förekommer benämningen hertig (dux); så
redan 1284. Magni Ladulås son Valdemar kallas »Dux Fin-
landiae et magnificus princeps». Finlands officiella titel är under

Stift.
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nya tiden hertigdöme, tills benämningen »Storfurste till Finland»
år 1581 definitivt upptages bland Sveriges konungs titlar. Fin-
lands vapen hade sitt nuvarande utseende redan år 1560 vid
konung Gustaf Vasas begrafning.

Till Österland hörde under medeltiden landskapen Finland,
Åland, Nyland och Tavastland, (hvilka alla redan år 1326 hafva
eget sigill), äfvensom Satakunta, Österbotten, Savolaks och
svenska Karelen. År 1308 var landet indeladt i trenne höf-
dingedömen, hvilkas styresmän bodde på slotten Åbo, Tavaste-
hus och Viborg.

Finland eller landets sydvestligaste del, det nuvarande
Egentliga Finland, (på kartan betecknadt EF) hade sin urgamla
hufvudort i Åbo stad, på hvars domkyrka byggnadsarbetet vid-
tog redan 1229; kyrkan invigdes år 1300. På en klippa vid
Aura ås utlopp låg Åbo hus, landets äldsta slott, hvarest höf-
vidsmännen öfver Finland eller Österland hade sin bostad och
där äfven konungar ofta gästat. Egentliga Finland var redan
under medeltiden relativt tätt bebyggdt, samt därigenom landets
viktigaste del. Redan år 1386 nämnas Norrfinne och Söderfinne
såsom delar af Egentliga Finland; dem emellan utgjorde Aura-
joki gräns. Åtminstone vid början af 1400-talet voro dessa om-
råden skilda häradshöfdingedömen; år 1435 blef landskapet deladt
i två lagmansdömen, med nämnda å såsom gräns. Delningen
af hela öfriga Finland i två lagsagor anslöt sig till denna gräns
(se kartan öfver judiciella indelningar).

Åland (på kartan betecknadt Å) bildade jämte tillhörande
ögrupper och skärgård under slutet af medeltiden ofta ett eget
län, hvars styresman vanligen bodde på Kastelholms slott. Odlin-
gen var härstädes uråldrig; länet var en särskild domsaga med
egen häradshöfding, och hade ibland egen underlagman; efter Fin-
lands delning i två lagsagor hörde Åland till Norrfinne lagsaga.

Nyland (på kartan N) omfattade större delen afkustlandet
vid Finska viken, men har i äldsta tider hört under Tavastehus
höfdingedöme; tidtals var landskapets östra del förenad med
Viborgs län. Nära n. v. Ekenäs fanns Raseborgs slott. Ur-
gammal handelsort var Borgå, nämndt redan 1327 och år 1387
kalladt stad. Nyland var under medeltiden deladt i Raseborgs
och Borgå län, motsvarande Vester- och Öster-Nylands dom-
sagor; efter år 1435 hörde Nyland till Söderfinne lagsaga.
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Tavastland (på kartan T) hade sin hufvudort i det af
Birger Jarl anlagda slottet Tavastehus eller Kronoborg, hvarest
landskapets höfvidsmän under medeltiden haft sitt säte. Öfre
delen af landskapet var under medeltiden en enda stor obygd,
där endast jakt och fiske bedrefvos; från öster hafva Savolaks
innebyggare flerstädes inträngt på Tavastlands område. Ur-
sprungligen hade landskapet blott en domare, men sedan delades
detsamma i Sääksmäki och Hattula härader, hvartdera med
egen domare. Landskapet räknades till Söderfinne lagsaga.

Satakunta (på kartan Sk) har tidigare åtminstone till större

delen hört till Tavastland, och var jämte Egentliga Finland den
trakt, där kristendomen tidigast vann fotfäste på Finlands fasta
land. Från början af fjortonde seklet var Satakunta ett eget
landsk'ap, hvars bästa odlingsbygder lågo vid Kumo älf och dess
tillflöden. Äldsta stad var Ulfsby; i Kumo fanns tidigare ett
fäste (raseradt år 1367), efter hvilket landskapet kallas Kumo-
gårds län. En del af södra Österbotten (Närpes) räknades i
äldre tid till Satakunta. Landskapet var deladt i Nedre och
Öfre Satakunta, med skilda domare, och hörde till Norrfinne
lagsaga.

Österbotten (på kartan Ö) utgjorde ursprungligen en del
af det s. k. Norrabottn eller landet kring Bottniska vikens norra
del, samt kallades någon gång Östernorrland (1329), någon gång
Östernorrbotten (1478). Korsholms slott eller Krytzéborg vid
Vasa var hufvudort i dessa trakter och höfvidsmannens bostad;
landet var bebyggdt utefter kusten och delyis äfven längs de
fiskrika älfvarna. I rättskipning och förvaltning var Österbotten,
som räknades till Norrfinne lagsaga, ganska afskildt från det
öfriga Finland, men stod tidtals i förening med svenska Vester-
botten, hvaraf området öster om Torneå älf (på kartan V)
sedermera förenats därmed. Ofvanom Österbotten och tidtals
därmed förenadt var det vidsträckta Lappland (på kartan L),
en ödemark, hvars gränsförhållanden först under nittonde seklet
bragts till klarhet.

Savolaks och Karelen (på kartan betecknade SL och K),
ibland äfven kallade vestra och östra Karelen, utgjorde landets
senast eröfrade del, hvars gränsförhållanden varit täta föränd-
ringar underkastade (se kartan Politiska gränser). Då benäm-
ningen »Bägge Karelerna» senare kom till användning, af-
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sågs härmed svenska Karelen och det år 1617 till riket fogade
Keksholms län. Landskapets hufvudort var Viborgs slott, hvar-
jämte Olofsborg eller Nyslott sedan 1475 började vinna bety-
delse. I skygd af det förra fästet hade Viborg vuxit upp, till
ålder och betydenhet den andra staden i Finland. Höfvidsman
i Viborg var vanligen någon af landets förnämsta män, hvilken
då äfven var domare och t. o. m. kunde gifva frälsebref; till
länet eller dess underafdelning Kymmenegårds län räknades
tidtals Öster-Nyland; landskapet kring Nyslott bildade från slutet
af medeltiden vanligen ett län för sig. Östra och vestra Ka-
relen hörde till Söderfinne lagsaga.

På andra sidan riksgränsen låg Karelens ryska hälft, med
Keksholm som hufvudort. Redan på 1200-talet torde härstädes
funnits ett afkarelarne byggdt fäste, som år 1310 blef af ryssarne
ombyggdt och förstärkt samt ofta fått bevittna strider, än mellan
ryssar oeh karelare, än mellan dessa och anfallande skaror från
Finland. Ladoga-Karelen, som redan på 1400-talet hade eget
sigill, hörde till Novgorod och den s. k. Votskaja pjätina eller
Novgorodska republikens votiska femtedel.

De till svenska riket hörande delarna af Finland hafva
under medeltiden och äfven under nya tidens början på längre
eller kortare tid anförtrotts åt fogdar, länsherrar eller ståthållare
efter för hvarje gång fattadt beslut, hvadan några bestående
gränser för de administrativa områdena ej ernåddes förr än

under Kristinas förmyndare, då landtregeringen blef fast orga-
niserad jämlikt Regeringsformen af år 1634.

Enligt 23 punkten af denna regeringsform skulle den* civila
förvaltningen, hvad Finland vidkom, åligga följande styresmän:
landshöfdingen i Finland, öfver norra och södra Finland samt
Åland, residerandes i Åbo; landshöfdingen i Karelen, öfver allt
Viborgs län, Nyslotts län och Kymmenegårds län, residerandes
i Viborgs stad; landshöfdingen i Tavastland, öfver allt Tavast-
land och Nyland, residerandes i Tavastehus; landshöfdingen i
Österbotten, öfver allt Österbotten, residerandes i Uleåborg, samt
landshöfdingen öfver Keksholms län, residerandes i Keksholm.
Dessutom och »där riksens heder eller tarf fordrar» kunde
»Öfverlandshöfdingar» förordnas i särskilda viktigare delar af
riket, bland annat i Finland, och skulle de då hafva sin plats
i riksrådet; Per Brahe var 1637—1640 och 1648—1654 öfver-
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landshöfding eller, såsom han vanligen kallas, generalgubernator
öfver Finland, den förra gången öfver n. v. Finland utom Öster-
botten, den senare gången öfver n. v. Finland utom Keksholms
län, som däremellan förenats med Ingermanland till ett admi-
nistrativt helt.

Mindre afvikelser hafva förekommit med afseende å de
angifna landshöfdingedömena; på Brahes förslag hade Nyland
och Savolaks någon tid egna landshöfdingar; äfven Åbo län
har tidtals varit deladt, hvaraf namnet Åbo och Björneborgs län.
För senare förändringar i afseende å länedelningen redogöres i
texten till kartan n:o 1. Bestående blef det år 1634 gjorda
framsteg att civil och militärförvaltning skildes; den senare till-
kom sedermera fästningskommendanter och regementschefer.
Generalguvernören förenade dock i sin hand civila och militära
befogenheter.

Generalguvernörsämbetet har tidtals funnits och sedan åter
afskaffats. Det innehades 1665—1673 af Herman Fleming samt
1747—1752 af Gustaf Fredrik von Rosen. Från år 1809 har
ämbetet blifvit permanent.

I ryska delen af Finland eller det s. k. Gamla Finland
fanns sedan eröfringen ett Guvernementskansli, lydande 17 10

—1743 under öfverkommendanten samt 1744—1783 under gu-
vernören i Viborg. År 1743 tillkom Provincialkansliet i Vill-
manstrand. År 1783 infördes ståthållareförfattningen af 1775,
hvarigenom en Krigs- eller Generalguvernör samt en Civil-
guvernör ombetroddes högsta förvaltningen af sagda landsdel,
tills år 1796 den s. k. Finländska guvernementsregeringen till-
sattes, hvilken egde bestånd till år 1812, då hela nuvarande
Finlands olika delar i administrativt afseende förenades.

Ad. Neoviiis. E. G. Palmen.

Judiciella indelningar.
För rättsvårdens handhafvande namnes redan 1332 lagman

för finnarne »Legifer nnlandensium». År 1352 fanns en »under-
lagman i Österlanden» och 1362 utverkade sig lagmannen i
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Österlanden Niclis Thuresson Bjelke »för Lagmannen i Öster-
land» eller Finland att ega lika makt som lagmännen i Sverige
att välja och döma till konung. I bref af den 29 oktober 1435
blef Österlands lagsaga delad i tvenne lagmansdömen: Söder-
finne och Norrfinne, sålunda att Söderfinne skulle omfatta
Söderfinne landskap och dess skär, Nyland, östra och vestra
Karelen samt Tavastland; Norrfinne lagsaga skulle omfatta det
lika benämnda landskapet och dess skär, Satakunta, öfre och
nedre Norrbotten (= Österbotten) samt Åland. Gränsen emellan
dessa lagsagor antydes på kartan af linien d-q-e-s-f.

Saknaden af en högsta domstol sökte man tidigt afhjälpa
genom de s. k. Rättare- och räfstetingen, men dessa samman-
trädde mycket oregelbundet. Af kort varaktighet blef äfven
den 1407 i Åbo inrättade Landsrätten likasom den 1560 instif-
tade Konungsnämnden. Först år 1614 stiftades hofrätten i
Stockholm, och den 15 juni 1623 grundades Hofrätten i Åbo.
Den andra af landets hofrätter, den i Vasa, inrättades på grund
af Kongl. brefvet af den 20 juni 1775. Områden för de båda
hofrätterna åren 1776—1811 angifver gränsen g-r-e-1-h, för åren
1811—1831 g-r-e-1-h-i-k, äfvensom mellan åren 1831—1839 g-r-
-e-1-m-n-i-k. Nordfinska lagsagans och Vasa hofrätts gräns i
NW och N var 1435—1809 a-b; för tiden från 1809 framgent
är den markerad c-. Sedan Finlands tredje hofrätt i Viborg
inrättats medels manifest af den 19/6 1839, hafva gränserna för-
blifvit: för Åbo hofrätt: g-r-e-1-m-o; för Vasa hofrätt g-1-s-f-b-c
och för Viborgs hofrätt o-1-s-f-k-x.

År 1776 delades Norrfinne lagsaga i tvenne: 1) Åbo och
Björneborgs, och 2) Österbottens lagsaga, hvarjämte ett hä-
radshöfdingedöme togs från Söderfinne lagsaga, hvilket till-
sammans med tvenne från Karelska lagsagan bildade den
nya 3) Kymmene lagsagan; de återstående fingo namnet 4)
Nylands och Tavastehus lagsaga. 5) Viborgska lagsagan tillkom
1812; Österbottens lagsaga delades 1836 i 6) Vasa och 8) Uleå
lagsaga, hvarförutom från 1721 inom svenska andelen fanns den
redan nämnda Karelska lagsagan. Uti den till Sverige hörande
andelen af Finland funnos alltså vid slutet af förra århundra-
det 5 lagsagor: Åbo och Björneborgs (d-p-e-r-g), Nylands och
Tavastehus (d-p-q), Kymmenegårds (q-p-e-1-h-n-m-o), Österbott-
niska (g-r-w-s-f) och den Karelska lagsagan (r-w-s-f-k-h-1-e). —
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Genom Kejserl. förordningen af den 27 april 1868 indrogos
lagmansrätterna.

I den östra under Ryssland sedan 1721 och 1743 hörande
delen af landet var det s. k. Civil- och Criminaltribunalet i Viborg
högsta domsinstans, hvarförutom här fanns Kameralhofvet i
Viborg, Öfre Lagskipningsrätten i Viborg, Nedre Lagskipnings-
rätterne, 4 till antalet, Öfre landträtten i Viborg, Nedre landt-
rätterna, 6 till antalet, Viborgska kretsrätten, Samvetsrätten i
Viborg m. fl. ämbetsverk. De Nedre lagskipningsrätterna (Kreis-
gerichte) äro å kartan antydda med svarta gränser och voro
fördelade efter kretsstäderna Fredrikshamn, Viborg, Villman-
strand (hvartill jämväl området kring Nyslott hörde) och Sor-
davala.

För närvarande höra under Åbo Hofrätt: rådstufvurätterna
i 12 städer samt 82 häradsrätter i 23 domsagor och 82 tingslag;
under Vasa Hofrätt: rådstufvurätterna i 11 städer samt 66
häradsrätter i 16 domsagor och 66 tingslag; äfvensom under
Viborgs Hofrätt: rådstufvurätterna i 12 städer samt 86 härads-
rätter i 23 domsagor och 86 tingslag. Alltså finnas i hela lan-
det 3 hofrätter, 35 rådstufvurätter, 62 domsagor och 234
häradsrätter.

Ad. Neovius.



ATLAS OFVER FINLAND. KARTBLADET N:o 32b.

Gamla kartor öfver Finland.
Redan under den klassiska forntiden och äldre medeltiden

var finnarnas namn bekant för södra Europas geografer, men i
kartografernas arbeten har Finland fått sitt rum först under nya
tiden. En företrädesvis på den celebre finnen A. E. Norden-
skiölds geografiska forskningar grundad framställning af denna
utvecklings hufvudmoment bör ej saknas i nu föreliggande atlas.

Medeltidens kartor äro med afseende å den europeiska
norden så otillförlitliga, att de här knappt kunna komma i be-
traktande. Å sin år 1427 eller tidigare gjorda karta öfver norra
Europa upptager väl dansken Claudius Clavus »Findlandi»,
»Findhlappi», »Vildlappelandt» och »Carelorum infidelium regio
maxime septentrionalis», men då de för finnar och svenskar
angifha boplatserna på denna teckning icke åtskiljas af haf, och
de hedniska karelarnes vistelseort måste sökas på Grönland
längst i norr, inses lätt, att kartan ej beträffande Finland och
finnarne gifver åskådaren någon ledning. Nästan enahanda är

förhållandet med den af tysken Nicolaus Donis eller Nicolaus
Germanus utarbetade och år 1482 i Ulm tryckta kartan, hvilken
äfvenledes upptager »Finland», »Finlappelant» och »Pilappelanth»,
men hvars mot dessa namn svarande landkonturer trotsa all
tolkning. Det är dessa två karttyper, som in på nya tiden be-
herskgt geografernes föreställningar om Skandinavien och Finland.

Mera upplysande är den år 1532 i Strassburg tryckta karta
öfver »Schondia», hvilken utarbetats af bayraren Jakob Ziegler
med ledning af två norrmäns samt svenskarne Johannes Magni
och Peder Månssons meddelanden. Här tecknas Finland såsom
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ett mellan Bottniska och Finska vikarna samt öster om Sverige
beläget land, i hvars midt en stor, i Finska viken utflytande
sjö Peunthe är utmärkt med en form, ganska väl motsvarande
Päijännes. Men i öfrigt och trots ett tiotal kända namn är det
äfven här svårt att igenkänna bilden afFinland. Bottniska viken
är framställd såsom gående först åt norr och sedan rakt åt öster,
medan Finska viken åter tankes sträcka sig i nästan nordlig
riktning; Finland får sålunda utseende af en spetsvinklig oregel-
bunden halfö. Orternas läge företer särskilda fel; Åbo angifves
ligga söder om Kuustö och norr om Raseborg; Novum Castrum
(Nyslott) antages ligga vid Finska viken, o. s. v.

Med hänsyn till dessa föregångares art bör Olai Magni
Carta marina eller Carta gothica, (hvars Finland omfattande del
återgifves å kartbladet n:o 32 b efter 1886 års förminskade facsi-
mileupplaga), erkännas vara af epokgörande betydelse.

Olaus Magnus eller Olaus Gothus, yngre broder till den
genom sitt stora verk »Historia de omnibus Gothorum Sueo-
numque Regibus» bekante svenske ärkebiskopen Johannes
Magnus, föddes i Linköping år 1488 och förberedde sig genom
omfattande studier till det andliga ståndet, för hvilket ändamål
han åren 1510—1517 vistades i Tyskland. Återkommen till
hemlandet blef han af den påflige legaten Arcimboldus sänd i
något uppdrag till nordligaste Sverige, hvarvid han äfven be-
sökte Norge och Lappland; Pello by i Öfvertorneå socken, be-
lägen ungefär 30 km norr om polcirkeln, är troligen den nord-
ligaste -plats där han varit. De iakttagelser Olaus Magnus un-
der denna åren 1518 och 1519 företagna resa fick göra i fjärran
belägna trakter, hvilka ännu långt senare voro för geografer
och etnografer fullkomligt obekanta, blefvo af största vikt för
hans framtida verksamhet. Han fick ytterligare vidga sina geo-
grafiska intressen genom vidsträckta resor, bland annat till Rom
och Nederländerna enligt Gustaf Vasas uppdrag. Landsflyktige
på grund af reformationen i Sverige, uppehöllo sig bröderna
Johannes och Olaus länge i Danzig, vistades år 1538—1539 i
Venedig och sedan i Rom. Då den förre år 1544 aflidit, ut-

nämndes Olaus Magnus af påfven till ärkebiskop öfver Sverige,
en värdighet, hvilken han blott till namnet innehade. Olaus
Magnus afled den 1 augusti 1557 och erhöll sitt sista hvilorum
bredvid brödren i Vatikanens Peterskyrka.
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Vistelsen i Venedig, där intresset för geografiska studier
vid denna tid var mycket utveckladt, blef betydelsefull för Olaus
Magnus. Patriarken Hieronymus Qvirinus emottog honom med
stor välvilja och gaf honom jämväl nödigt materielt under-
stöd; republikens sekreterare Johannes Baptista Ramusio, hvil-
ken själf utgifvit intressanta reseberättelser, torde bistått honom
med råd, och sålunda fick Olaus Magnus sin stora karta färdig
samt tryckt i Venedig år 1539. Egendomligt nog blef denna
i träsnitt på nio blad tryckta-karta af 170x125 cm omfång,
hvilken dock under närmare tre mansåldrar var urtypen för
alla öfver den europeiska norden utgifna kartor, förbisedd af
forskningen och glömd; det enda numera bekanta exemplaret på-
träffades först år 1886 i Miinchener Staatsbibliothek af en norsk
forskare, doktor Oscar Brenner. Så mycket mera kända äro
däremot de vida mindre och äfven sämre reproduktioner af
Carta marina, hvilka ingått i några upplagor af Olai Magni år
1554 fullbordade stora verk Historia de gentibus septentrionalibus,
— ett arbete, som tryckts i ett tjugutal upplagor, (utom på
latin äfven på italienska, franska, holländska, tyska och engelska).

Med afseende å' Finland har Olaus Magnus varit nödsakad
att hämta sina underrättelser i bästa fall ur andra och tredje
hand. Segelböcker och sjökort (t. ex. af Waghencer) hafva för
hafvet och dess kuster varit hans egentliga källor; inlands-
sjöarna har han troligen tecknat enligt muntliga uppgifter; bland
författare synes Saxo Grammaticus varit hans viktigaste hemuls-
man. Betydande arbete har krafts för samlandet och tillgodo-
görandet af dessa material. Till belysande af sin karta har
Olaus Magnus å densamma gifvit kortare förklaringar (icke syn-
liga å den i Atlas ingående delen af Carta marina); hans nämnda
stora verk innehåller mångfaldt utförligare upplysningar om
samma frågor.

I afseende å latitudsbestämningar innebär Olai Magni karta
en betydande försämring af Zieglers karta, ty medan denne, i
hufvudsak riktigt, förlade Finland mellan 61 och 700, angifver
Olaus Magnus Finlands läge med 67 och 90

0 nordlig bredd;
finska lappmarken borde således sträcka sig ända till nordpolen.
Gemensamt för båda kartorna och andra liknande arbeten är
ett annat på kompassens då ännu icke konstaterade missvisning
beroende fel: Finska viken (för öfrigt riktigt tecknad, utom att
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bukten vid Kronstadt saknas) antages sträcka sig i riktning
SV—NO. Dessutom har kartan fått en sned orientering; grad-
nätet lutar med 120, i följd hvaraf Skandinaviska halfön sträcker
sig nästan fullkomligt i riktning N—S men snedt mot kartans
ram. Bägge felen låta otvunget förklara sig af hvad man teo-
retiskt kan vänta beträffande kompassens missvisning på Olai
Magni tid. Slutligen må anmärkas, att de skilda bladen af Carta
marina icke låtit sig väl hopfogas, en brist som äfven på repro-
duktionerna af kartan tydligt 'framstår, särskildt å den i Bott-
niska viken anbragta kompassrosen samt de från densamma
utdragna s. k. loxodromerna.

Mycket i ögonen fallande äro kartans svagheter vid en
granskning af Finlands hydrografi samt gränsen i öster. Det
bör äfven erkännas, att kartografen i dessa delar haft ovanligt
stora svårigheter att öfvervinna.

Tio finska insjöar finnas, på kartan utmärkta, och två eller
tre af dem kunna igenkännas trots felteckning af konturerna.
Lacus Piente tyckes böra beteckna Päijänne och är belägen
norr om Hollola, men motsvarar närmast det vesttavastländska
vattensystemet; Tavastehus ligger vid denna sjö, som äfven ut-
löper vid Ulfsby. Uttolkaren råkar dock i bryderi, då han norr
om Piente ytterligare påträffar Holela lacus, äfven kallad Surpesi,
hvilken har märkliga pelikanartade foglar (Onocrotalus avis
magna) att uppvisa, hvilka enligt förklaring åstadkomma hisklig
olat (maximum sonum). Måhända båda dessa sjöar motsvara
Päijänne. Lacus niger i östra Finland, vid hvars tillflöde från
norr vi finna fästet Nyslott, motsvarar påtagligen Saima, trots
sina dubbla utlopp i Finska viken. Ganska troligt är dessutom,
att meddelanden om Uleå träsk och trafiken öfver detsamma
legat till grund vid teckningen af någotdera af de i Bottniska
vikens norra del utflytande träsken. I öfrigt äro sjöarna upp-
ritade på fri hand, gifvande med sina många, åt skilda håll gående
utlopp södra Finland utseendet af ett stort deltaland.

Gränsen mellan Finland och Ryssland, hvilken under år-
hundraden gifvit anledning till blodiga fejder, är äfven för Olaus
Magnus oklar, om den ock på fyra ställen utmärkes med rikets
vapensköld. Om Ladoga eger han icke kännedom; Keksholm
och Nöteborg hafva förlagts vid en alldeles obetydlig sjö; hvar-
efter en dubbel rad växande träd betecknar de stora ödemar-
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kerna rikena emellan. Denna skog sträcker sig till en stor
insjö Lacus albus, som väl närmast motsvarar Kantalahti vik af
Hvita hafvet, möjligen sammanblandad med Imandra eller Enare.
Gränsen antages gå öfver denna sjö och leda till Oceanus
Scythicus d. v. s. Ishafvet.

Enligt tidens sed har kartan belysts med bilder afpolitisk,
etnografisk och naturhistorisk art.

I hörnet nederst till höger ses Rysslands herskare på sin
tron; på den delvis isbelagda Finska viken mötas trupper i strid;
en flyende ryttare symboliserar en förlorad träffning. Längst i
vester synas tvenne skidlöpare; öster i Viborgska viken se vi
åter ett fartyg, salar och fisk. Vid Viborg finnes en snäcklik
figur, antydande 1495 års ryktbara Viborgska smäll, — enligt
Olaus Magnus en underjordisk håla, hvarifrån skräckinjagande
ljud förnummits. Bottniska viken har i söder ett seglande far-
tyg att uppvisa, i midten isfält med stora, af hästar och renar
dragna slädar samt i norr sälfångst och laxar. Inne i landet
finnas mångfaldiga bilder ur djurvärlden, båtar rodda öfver in-
sjöar eller dragna öfver vattendelaren o. s. v. Nedanom Kors-
holm förekommer en bild, utvisande, enligt den bifogade förkla-
ringen, huru en man tämjer en utter att fånga fisk. Den med
en rad träd utmärkta »Silva longissima, Landsrygia dicta»
öster om Bottniska vikens nordligaste del afser att beteckna
Maanselkä. Längst i norr ses bilder af lappars och ryssars
byteshandel, lappars afgudadyrkan, skidlöpare, bågskyttar, lappar
åkande i pulka m. m. dyl. Särskild uppmärksamhet ådraga sig
skridfinnarnes konung Tengillus, helsingarnes herskare Arn-
grimus äfvensom den svenske kämpen Starkaterus eller Stark-
otter, utrustad med två runstafvar och ett väldigt svärd, —

dessa personer hämtade ur Saxos arbete. Enligt Joh. Ruysch's
världskarta förlägges i Ishafvet en magnetisk ö, insula magnetum.

De vid kusterna angifna namnen äro merendels riktiga
eller lätt igenkänliga; Lemes, Psore och Ighia vid Bottniska
viken beteckna naturligtvis Lemo, Pedersöre och Ijo; sydkustens
Cvstm, Mita, Hittis, Kinaveb låta identifiera sig såsom Kuustö,
Kimito, Pyttis, Kivinebb. Några namn hafva fått orätt plats,
så Cvmo vester om Borgå, som väl afser Kymmene, samt Lappa-
vesi söder om Viborg; ibland förekomma namn dubbelt, Vero
(Vörå), Hollola, Savolaks. Inlandet utmärker sig däremot genom
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namn, som icke medgifva någon osökt tolkning, Lergas, Tryla,
Vista, Biri, Pottra, Trofel m. fl. Någon gång torde det för
kartografen obekanta finska språket vållat missförstånd; så upp-
tages t. ex. nordost om Korsholm Paljo kyla (många byar)
såsom ortsnamn. Under bilden.af en herdes strid med ormar
läses Piet mado, det senare ordet påtagligen betecknande orm.

På reproduktionerna af Carta marina upptagas endast få
bilder, detaljer och namn, men landkonturerna äro med ringa
afvikelser desamma, — så t. o. m. på flere af den berömde
geografen G. Mercators kartor.

Nästa stora framsteg togs genom svensken Burei Orbis
Arctoi nova et accvrata delineatio, som till den del densamma be-
lyser Finland och angränsande områden återgifves på kartbladet
n:o 32 b i förminskad skala.

Andreas Bureus eller Anders Bure föddes i Säbrå i Ån-
germanland år 1571, fick sig styrelsen öfver landtmäteriet i
svenska riket anförtrodd år 1603 och erhöll i sådant afseende
del af alla mätningar och ritningar, som gjordes i riket af de
vid samma tid förordnade landtmätarne. Själf reste Bure om-
kring i landet med uppgift att anställa för landets kartläggning
nödiga astronomiska och geografiska observationer, och utgaf
redan år 1611 en karta öfver svenska rikets norra provinser i
liten folio. Vid den af Stolbova fredsslut påkallade uppgången
af gränsen mot Ryssland åren 1617—1621 var Bure en af Sve-
riges ombud, och fick sålunda taga noggrann kännedom om
förut icke geografiskt undersökta trakter. Den stora kartan,
hvilken är hans mest kända arbete, utkom år 1626 och inbragte
honom »en vacker årlig lön» förutom »en ansenlig äreskänk i
penningar»; två* år dessförinnan hade han adlats med namnet
Bure. År 1628 fick han särskild instruktion såsom rikets »ge-
neralmatematiker»; flere specialkartor hafva af honom senare
utarbetats. Bure afled i Stockholm den 4 februari 1647.

Bures Orbis Arctoi delineatio, graverad i koppar af V. S.
Trauthman och tryckt i 6 blad, har ett omfång af 160x 150 cm.
Grundad på omfattande mätningar och vetenskapligt fastställda
grunder är densamma den första pålitliga karta öfver Sverige
och Finland. Enda spåren af äldre tiders bruk att göra kartan
till en bilderbok äro seglande fartyg, någon mytologisk bild och
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de till betecknande af höjdsträckningar utritade kullarna. På
brister i originalet bero de fel, som nu gifna afbild har att
uppvisa; de olika bladen låta icke med afseende å gradnätet
exakt hopfoga sig. I de många kopior af Bures karta, hvilka
under sjuttonde seklet förfärdigats, hafva dessa fel undanröjts;
nya hafva däremot ofta i reproduktionerna insmugit sig, särskildt
med afseende å de finska ortsnamnen.

Under adertonde århundradet vidtogos under ledning af
landtmäteridirektören Jakob Faggot (f. 1699, f 1777) omfattande
åtgärder för landets uppmätning, med särskildt syfte att åstad-
komma förbättrad egodelning, och utgåfvos efter hand särskilda
specialkartor öfver mindre områden. Med begagnande af dessa
nya källor samt särskilda specialundersökningar lät bergsrådet
friherre Samuel Gustaf Hermelin (f. 1744, t 1820) utarbeta sitt
stora åren 1797—1807 utgifna kartverk, hvilket under flere
årtionden var yppersta källan till inhämtande af kännedom om
Sveriges och Finlands geografi. Den del af arbetet, som hän-
för sig till Finland, hade utförts af en finne, öfverstlöjtnant
Carl Peter Hällström (född i Ilmola 1774, f l Stockholm 1836).

Sedan Finland år 1809 kommit i åtnjutande af en egen
statlig organisation, hafva alla nationela sträfvanden haft sitt
hufvudsakliga stöd inom landet. Administrationen, vetenskap-
liga samfund och enskilde hafva sedermera med förenade krafter
och växande framgång arbetat för ernåendet af en fullständigare
kännedom af landets natur och folk. I texten till kartan 1

angifvas viktigare under nittonde århundradet gjorda inlägg till
belysande af Finlands geografiska förhållanden.

E. G. Palmen.
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