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Förord
Härmed lämnas en Kort framställning om wärt land

och dess förhällanden samt nägra siffror frän andra länder.
Arbetet grundar sig pä de nyaste statistiska uppgifter, som
sinnas att tillgä. Wid omföring af främmande länders mynt-
wärde till wärt lands har wärdet blifwit beriiknadt efter de
resp. myntens lagliga innehäll af ädel metall. För att möjliggöra
arbetets spridning i wida Kretsar har priset blifwit bestämdt
till det möjligast billiga. Frakturstilen betingas af samma
orsak. — En sinsk upplaga af arbetet utkommer med det
snaraste.

Förf.
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Inledning.

Finland, som är beläget i norra delen af Europa, har i mer
ön 600 ars tid styrts af Swerges konungar. Hr 1581 förlänade
konung Johan 111 ät Finland titel af storfurftendöme. Ar 1809
eröfrades wärt land af Rysslands kejsare Alexander I, som därwid
stadfäste landets religion och grundlagar samt de primilegier och rät-
tigheter, hwart och ett stånd inom detta storfurftendöme dittiltz åt-
njutit. Sedan denna tid är Rysslands kejsare storfurste till Finland.

Finlands storlek.
SMDsiendbtnet Finland omfattar en yta of sammanlagdt

373,604 kwadratkilometer, hwilket gör nära 6,800 geografiska eller
omkring 3,270 swensta kwadratmil och motswarar i det närmaste 75^/2
miljoner geometriska tunnland. Af denna yta upptages 88,85 procent
eller ungefär af land och 11,15 procent eller omkring V« af sjöar.

Huru denna areal fördelär sig pä de 8 länen i landet äfwen-som pä Finlands andel af sjön Ladoga, ses af nedanstäende tabell,
i hwilken de särskilda länen blifwit ordnade efter storleken.

Ktvlldratkilometer. "/« af hela
landets
areal.Land. Sjöar. Summa.

Uleäborgs län
Kuopio „

-....

Wasa „

Ålborgs „

Abo och Björneborgs län
S:t Michels län ....

Tawastehus „

Nylands „

Finlands andel af Ladoaa

156,979
35,746
38,309
31,409
23,136
17,275
17,959
11,131

8,662
6,984
3,402
3,632
1,035
5,565
3,625

741
8,014

-

165,641
42,730
41,711
35,041
24,171
22,840
21,584
11,872
8,014

44,33
11,44
11,17

9,88
6,4?
6,11
5,78
3,18
2.14

>ela inland 331,944 4l,ftfto 373,604 Iftft,v,
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Inbyggare.
Wid utgängen af är 1888 hade Finland, enligt Statistiska cen-

tralbyräns offentliggjorda öfwersikt, en kyrkstrifwen befolkning af
2,305,916 personer, hwaraf nära 36,000 flcrc kwinnor än män.
Tillökningen under aret utgjorde inalles 35,004 personer. Med
hänsyn till modersmålet beräknades landets inwanare ar 1887 utgö-
ras af ungefär 1,938,000 finnar, 325,400 swenskar, 4,600 ryssar,
1,800 tyskar, 1,000 lappar m. fl. Med afseende äter ä religion
beräknades sistnämda är i landet ha funnits ungefär 2,227,000 lu»
theraner, 41,000 grekisk-katolska och 2,300 romersk-katolska bekiinnare,
hwilka alla tillhörde lagligen tillätna församlingar och hade egna kyrkor
i landet. Dessutom fanns ett mindre antal reformerta, baptister,
laestadianer, judar och mohamedaner, hwilka hälla sina religionsöv-
ningar utan att bilda laggilla församlingar.

Under är 1888 ingingos i landet nära 17,000 äktenskap. Detta
gör ungefär 73 wigda par pä hwarje 10,000 inwanare. Födda
blefwo litet mera än 80,000 barn, hwilket antal i förhällande till
landets folkmängd gör 3^/2 procent. Döda blefwo omkring 45,500
personer eller nära 2 procent, hwilket är ett jämförelsewis lagt tal.
Af in- och utflyttningarna rönte landets folkmängd högst obetydligt
inflytande, ity att antalet inflyttade öfwersteg antalet utflyttade med
endast 249 personer.

Tänker man sig inbyggarne fördelade jämt öfwer hela landet
komme pä hwarje kwadratkilometer land att belöpa sig nära 7 personer
hwilket utwisar, att Finland i jämförelse med mänga andra länder
ännu är glest befolkad.. Härwid är dock att märka, att folktätheten
är mycket olika i olika delar af landet, ty under det den t. ex. i
dess sydligaste och minsta län (Nyland) belöper sig till 21 personer
pä kvadratkilometern, uppgär den i det nordligaste och största länet
(UleäborgZ län) till icke fullt 2 personer pä lika stor yta.
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Till jämförelse intaga wi här en

GfwerstKt
öfwer de europeiska ländernas storlek, folkmängd och folktäthet.

(Se Almanach de Gotha, 1890.)

Finland är sälunda till sin storlek icke nägot obetydligt land. Säsom af
ofwanstäende tabell synes, finnes det i Europa endast 6 riken, hwilka till widden
äro större än Finland, nämligen: Kejsardömet Ryssland, Österrikisk-Ungerska mo-
narkin, Tysta riket, Frankrike, Spanien och Swerge. Alla öfriga länder i denna
wcirldsdel äro däremot mindre. Men ehuru wärt land är ganska widsträkt, är
det, säsom redan nämdes, glest befolkadt och därtill endast medelmåttigt utrustad.

Storlek
i Folkmängd

i
Inmänare

pä
_I_km.tusental miljoner.

Ryssland med Polen . . .

Öfterrike-Ungarn
5,016,4 89,7 18

622,3 37,9 61
Tysta riket 540,8 46,9 87
Frankrike
Spanien
Swerge
Finland

536,4 38,2
17,5

72
504,5 35
450.6 4,7 11
373,« 2,3 7

Norge
Storbritannien och Irland .

325,4 1,8 6
314,6 35,2 112

Italien
Turkiet

296,3 30,6
5,6

103
165.4 34

Rumänien
Bulgarien och Östrumilien .

Portugal
Grekland

130,0 5.4 41
99,3 3,2 31
92,1 4,7 51
64,? 2,0 30

Bosnien och Herzegowina .
51,1 1,» 26

Serbien 48,6 2,0 41
Schweiz 41,3 2,9 71
Danmark

i
38,3
33,0

2,0 51
Holland
Belgien ! 29.5

9,0

2^6

4,5
6,0

137
204

Montenegro 0,2 26
Luxemburg . . .

. . . . 0.2 82
Europa 9,785,,. ! 344,8 35,2
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af naturen. Det kan därför icke täfla med andra lyckligare lottade länder, men
det kan möjligen hafwa en framtid för sig, emedan det erbjuder tillfälle till en
alt widare fortgäende inre utweclling.

De största wälden pä jorden.
(Efter Almanach de Gotha, 1890.)

Boningsplatser.
För närwarande har Finland 36 städer, 6 köpingar och omkring

9,900 byar, hwarförutom enstaka lägenheter finnas pä landsbygden
till betydligt antal. Boningshusens antal i landet beräknades är
1887 till 318 tusen, hwaraf omkring 18 tusen i städerna och ungefär
300 tusen pä landsbygden. Af befolkningen bodde i slutet af är
1888 218,280 personer eller 9^/2 procent i städerna och 2,087,636

personer eller 90^/2 procent pä landsbygden.
Wid utgången af är 1888 beräknades Finlands städer enligt

kyrkoböckerna ha följande antal inwanare:

Storlek
i

miljoner
Folkmängd

i
miljoner.

Brittiska wäldet . . . 24,n 318,8
Rysta

„
...

Kinesiska „ ...

22,4 108,8
11,6 402,7

Förenta staterna 1880
Brasilianska republiken
Turkiska wäldet . . .

Franska „
...

9,2 50,4
8,4 14,0
4,3 34.3
3,5 69,8

Argentinska republiken
Holländska wäldet . .

Mexiko

2,8 3,8
1,9 30.4
1,9 11.5

Portugisiska wäldet .

Spansta „

1,9 9.7
1.6 25,«
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Landets indelning.

För warden af landets inre angelägenheter är Finland indeladt
i flere mindre delar, områden och distrikt, af hwilka följande äro de
förnämsta:

I administrativt hänseende eller för landets styrelse och
förwaltning indelas det i 8 län med sammanlagdt 51 härad och 262
länsmansdistrikt.

I judicielt afseende eller för handhafwande af den allmänna
rättswärden finnas i landet 34 rädstugurätter (i städerna) samt hä-
radsrätter i 221 tingslag, fördelyhe pä 60 domsagor (pä landsbyg-
den). Öfwer radstugurätterna och häradsrätterna sta 3 hofrätter, och
öfwer dessa Kejserliga Senaten.

I kyrkligt afseende är Finland indeladt i 3 lutherska biskops-
stift, hwilka tillsammans omfatta 45 prosterier med 339 pastorat och

Helsingfors .

sbo. .
. .

58,402
27,996

Gamlakarleby . 2,322
S:t Michel .

.

lakobstad . .

2,208
2,064Tammerfors 18,097

Wiborg . . 17,489 Ekenäs .
. .

1,786
Uleäborg .

.

Björneborg _

Nikolaistäd .

12,183
10,157
9,061

Lowisa . . .
1,764

Willmanstrand
Hangö. .

. .

Nyslott . . .

1,657
1,506
1,435Kuopio . . 8,644

Tawastehus . 4,587 Sordawala .
. 1,206

Borgä. . . 3,809 Heinola . . . 1,192
Ramno . . 3,784 Kcksholm. . . 1,162
Nystad -

. 3,743 Kajana . . . 1,108

Brahestad .

Kotka . . .

3,098
3,084

Tornca .
. . 1,091

N^karleby .
. 1,056

Kristinestad .

Fredrikshamn
locnsuu . .

Iywäskylä .

2,679
2,517
2,489
2,469

Kaskö . . . . 790
Nadendal . . 592
Mariehamn. . 555
Kemi .... 498
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504 församlingar. Härtill komma 24 grekisk-ryska och 2 romersk-
katolska församlingar, hwadan hela antalet kyrkliga församlingar i
landet utgör 530.

Styrelse- och AmbetswärK
Generalguvernören.

(Helsingfors.)

Generalguvernören är ordförande i Kejserliga Senaten och chef
säwäl för den ciwila exekutiwa styrelsen i landet som för finska armsn
samt kommenderar därjämte de i landet förlagda ryska trupperna.
Wid inträffande förfall för generalguvernören skötes hans ämbete af
en adjoint.

För att tillhandagä generalguvernören wid handläggningen af
de till hans ämbete hörande ciwila ärendena finnes i Helsingfors ett
Generalguvernörs-kansli.

KtatsseKretariatet för Finland.
(S:t Petersburg.)

Ministerstatssekreteraren föredrager inför Hans Majestät Kej-
saren de mäl och ärenden, som beröra Finlands allmänna ciwila
styrelse och bero pä Högsta maktens granskning och afgörande, samt
meddelar Kejsarens därutinnan gifna befallningar till Generalguver-
nören. För beredande af de finska ärendena finnes wid Statssekre-
tariatet tillsatt en särskild komitö. För denna komits likasom för
Hans Kejserliga Majestäts kansli för Finland är ministerstatssekrete-
raren chef. Wid förfall för ministerstatssekreteraren skötas hans älig-
ganden af en adjoint.

Kejserliga Kenaten för Linland.
(Helsingfors.)

Kejserliga Senaten är Finlands högsta styrelsewärk och domstol
samt handhar därför landets allmänna hushällning och lagskipning i
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sista instans, utom i sådana ärenden, som Hans Majestät Kejsaren
förbehällit sig att själf afgöra. Med hänsyn till de olika ärenden,
dem Senaten har att handlägga, är densamma indelad i twänne afdel-
ningar eller departement, nämligen lustitie- och Ekonomie-
departementet.

lustitie-departementet utgör landets högsta domstol och hand-
lägger mäl och ärenden, som inkomma frän hofrätterna i Abo, Wiborg
och Wasa (Nikolaistad) samt Öfwerkrigsdomstolen i Helsingfors, hwilka
alla lyda under Senatens lustitie-departement.

Glonomie-departementet behandlar ärenden, som röra landets
allmänna hushällning. Emedan de till Ekonomie-departementets hand-
läggning hörande ärenden äro af mycket olika beskassenhet, är arbetet
inom departementet fördeladt pä särskilda expeditioner pä följande sätt:

Ciw il-expeditionen handlägger de mal och ärenden, som
cmgä wärden om allmänna ordningen och säkerheten, länens förwalt-
ning, landets administratiwa indelning, städers och köpingars anlägg-
ning och priwilegier, kommunalförwaltningen i städerna och pä landet,
fattigwärden, medicinalwärket och allmänna hälsowärden samt weteri-
närwäsendet, prässangelägenheterna samt boktryckerier och bokhandel,
passwiisendet äfwensom landets allmänna statistik. Under Ciwil-expe-
ditionen lyda därför länestyrelserna och landsstaten (kronofogdar, hä-
radsskrifware och länsmän), städernas magistrater och poliskamrar,
Öfwerstyrelsen för prässärendena. Medicinalstyrelsen och medicinal-
staten samt Statistiska centralbyrän.

Kansli-expeditionen äger handlägga ärenden angående
medborgarrätt i Finland och tillständ att därifrån utflytta, interna-
tionella frägor, som icke höra till annan expedition, postwärket och
postsparbanken, telegraf- och telefoninrättningarna, allmänna wägar,
broar och färjor, gästgifweri- och stjutshällningen samt häradspostförin-
gen, statens byggnadswärksamhet i allmänhet, fängelsernas ekonomi och
fängwärden, utgifwande af författningssamlingen och de officiella tid-
ningarna. Senatens tryckeri, statsarkiwet m. m. Under Kansli-expe-
ditionen lyda i följd häraf postwärket, Fangwärdsstyrelsen och fängel-
sernas direktioner samt Öfwerstyrelsen för allmänna byggnaderna.

Finans-expeditionen tillhöra frågor angående statsregle-
ringen; uppbörd, förwaltning och anwändning af skatter och andra
statsinkomster äfwensom statens räkenskapswäsende, förwaltningen af
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statswcirkets fonder och spannmalsförräd, upptagande af statslän, lan-
dets myntwäsende, Finlands bank, enskilda kreditanstalter och spar-
banker, upptagande af obligationslän för kommuner eller bolag.
Under Finans-expeditionen lyda: Finlands bank, Finlands statskontor,
mllwärket, kartasigillata-kontorct och myntwärket.

Kammar-expeditionen har att handlägga ärenden angå-
ende statsrewisionen och kontrollen i statsförwaltningens olika grenar,
jordeböcker, tionde- och mantalslängder, skatteköp samt jordlägenheters
kamerala natur, landtmäteriet jämte skiftes- och statt.äggningswcisendet
samt kartwärket, förwaltning) wärd och anwändning af kronans jord-
lägenheter, militieboställena, kronans stogar och forstwäsendet samt
kronofisterierna, förande af inwenwrium öfwer statens fasta och lösa
egendom, mätt-, mal- och mittsystemet. Under Kammar-expeditionen
lyda därför: Allmänna revisionsrätten och rewisionskontoret, Öfwer-
styrelsen för landtmäteriet och landtmäteristatett jämte justeringswärket,
Forststyrelsen och forststaten samt forstinstitutet ä Ewois äfwensom
boställsinspektörerne.

Militie-expeditionen äger handlägga ärenden rörande
finska truppernas organisation, utrustning och ekonomi samt det mili-
tära uppbädswärket; finsta kadettkären, militiefondernas förwaltning,
inkwartcringen m. m.' Under Militie-expeditionen lyda finska mili-
tären och kadettkären.

Ecklesiastik-expeditionen handlägger frägor rörande den
lutherska kyrkan och dess församlingswärd, landets indelning i eckle-
siastikt hänseende, de grekisk-rysta församlingarnas i landet yttre ange-
lägenheter, främmande trossamfund, folkstolewäsendet, abnormstolorni,
allmänna och enskilda elementarlarowärk, uniwerfitetet, anslag och
inrättningar för wetenstap öch ston konst. Under Ecklesiastik-expedi-
tionen stä därför Domkapitlen och ecklesiastikstaten, Öfwerstyrelsen för
stolwäsendet, elementarlärowärken, folkstoleseminarierna och folkskolorna.

Jordbruks-expeditionen handlägger mäl och ärenden
angående jordbruket och dess binäringar^ underwisningsanstalter för
jordbruk och mäjeri, sjöfällningar, uttorkande af kärr och mossar äfwen-som strömrensningar, kanaler och stussar samt kanalisering af .vatten-
drag, anläggning af järnwägar för statens räkning sanit statsjärnwä-
garnas förwaltning, enskilda järnwägar och spärwägar för allmän tra«
fikcring. Under Jordbruks-expeditionen lyda: Öfwerstyrelsen för wäg-



9

och Vattenbyggnaderna jämte ingeniörstaten, lärnwcigsstyrelsen, inspek-
tören för fisterierna, stats- och läneagronomer samt landtbruksinge-
niörer, statsmäjerister, landtbruksinstituten och jordbruksstoloma, hus-
hällnings- och landtbrukssällstapen.

Handels- och Industri-expeditionen äger handlägga
frägor rörande handeln, sjöfarten, lots- och fyrwäsendet samt sjömät-
ningar, hamnars anläggning och farleders upprensning, bärgs- och
bruksrörelse, sägwärk, kwarnar, fabriker, handtwärkerier och stöjd> wat-
tenwärks anläggning, tillwärkning och försäljning af brännwin och
maltdrycker samt dessa näringars beskattning, patentwäsendct, försäk-
ringswäsendet, underwisningsanstalter för handel, sjöfart och industri,
legalisering af aktiebolag för hwarjehcmda ändamål. Under denna
Expedition lyda: Öfwerstyrelsen för lots- och fyrinrättningarna jämte
lotsstaten, Industristyrelsen, Polyteknista institutet, industristolorna, na-
wigationsstolorna och handelsskolorna samt handelsombudsmännen.

ProKnratorsiimdetet.
Till Kejserliga Senatens ämbetsmän räknas ocksä prokuratorn,

som är landets högsta äklagaremakt och har att utöfwa tillsyn där-
öfwer, att lag och rätt i landet efterlefwas. Prokuratorn har jämwäl
en adjoint.

lagberedningen.
Under Kejserliga Senatens omedelbara inseende finnes tillsatt

en ständig komits, kallad Lagberedningen i Finland. Denna
har att wärkställa den slutliga redigeringen och utarbetandet af förstag
till lagar och författningar i landet samt är sammansatt af tre juri-
diskt bildade ledamöter.

Aandtdagen och Ständerna
Enligt gällande grundlagar äger finsta folket rätt att genom

sina till landtdag församlade representanter deltaga i lagstiftningen.
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antaga eller förkasta förstag till ändring af standspriwilegier m. m.
samt fritt utöfwa själfbestattningsrätten. Utan ständernas samtycke
tan ingen ny lag införas eller nägon gammal afstaffas, ej häller nya
pälagor införas eller militärutstrifning wärkställas. Dessutom äga
ständerna petitions- och i missa fall äfwen motionsrätt.

Storfurstendömet Finlands ständer, hwilka representera det finsta
folket, utgöras af Ridderstapet och adeln, Prästastandet, Bor-
gareståndet och Bondeståndet. Ständerna sammankomma ötmin-
stone hwart femte är till lagtima landtdag pä Kejsaren och Storfur-
stens kallelse och kunna jämwäl till urtima landtdag sammankallas,
dä Kejsaren sä finner nödigt. Landtdag hälles i landets hufwudstad,
där hwarje ständ sammanträder i stildt rum: Ridderstapet cch adeln
i Riddarhuset, de öfriga stånden i Ständerhuset.

Näringarna
Jordbruket.

Jordbruket är hufwudnäring i största delen af landet. Mot
norden aftager det likwäl altmera, och ytterst i norr upphör det
nästan helt och hållet. Af Finlands hela yta, hwilken, säsom redan
blifwit sagdt, omfattar cirka 75^2 miljoner geometriska tunnland,
upptagas omkring 67^ milj. tunnland af land och nära B^/2 milj.
tunnland af sjöar och andra inre watten.

Den mark, som härintils blifwit refwad eller uppmätt, utgö
res af: *)

*) Enligt frän Statistiska centralbyrän och Statsjärnwägamas banafdel-
ning m. fl. ställen benäget meddelade uppgifter.

Bebrukad jord . omkring 2,000,000 tunnland.
Naturlig äng
Städer, köpingar, byar och tomter

2,900,000 „

140,000
„

Landswägar 100,000 „

lärnwägar och kanaler ....

Nyttig skogsmark
Kärr, mossar, impediment .

. .

15,000 „

39,000,000 „

15,000,000 „

eller tillsammans omkring 59,2 milj. tunnland.
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Däremot finnas omkring 8 milj. tunnland mark, hwarom
närmare kännedom ännu saknas.

Af landets jord upptagas närmare 30 milj. tunnland eller
cirka af kronostogar och annan kronan tillhörig mark (mest inom
Uleäborgs län), hwaremot den öfriga jorden till största delen inne-
hafwes af enskilda jordägare, hwilkas antal uppgär till omkring 114
tusen personer (däraf öfwer 111 tusen personer af allmoge och nära
3 tusen af ständspersoner). Dessa bebruka sin jord med tillhjälp af
cirka 65 tusen jordtorpare samt en mängd legohjon och andra bi-
träden.

De allmännast odlade sädesstagen utgöras af räg, korn och
hafre samt en mindre mängd hwete, bohwete, blandsäd och ärter.
Dessutom odlas äfwen mycket potcitcr samt nägot rofwor och andra
rotfrukter äfwensom lin och hampa. Odlingen af trägärdswäxter är
icke betydlig annorstädes än i närheten af de större städerna.

Enligt af guvernörerne afgifna berättelser har skörden af de
särskilda sädesstagen under är 1887 i hela landet uppgätt till föl-
jande tusental tunnor:

Af rotfrukter beräknades afkastningen i samma berättelser till
följande tusental tunnor:

Af spänadswäxtcrna lin och hampa angifwes afkastningen under
samma är hafwa uppgått till följande tusental lispund:

Hwete . 33.6
Mg . .

. 2,783,1
Korn. . . 1,308,7
Hafre .

Blandsäd
. 3,041,«
. 101,6

Bohwete 10,4
Ärter . 85,9

eller tillsammans omkring 7,4 milj. tunnor.

Potciter
Nofwor och

3,391,5
andra rotfrukter 206,0

eller tillsammans omkring 3,6 milj. tnnnor.
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Härtill kommer ännu odlingen af foderwäxter för kreaturens
behof, men öfwer afkastningen af dessa finnas nägra tillförlitliga
uppgifter icke att tillgå.

Jämförd, med föregående är, dä afkastningen af sädesstagen
beräknades till 6,s milj. och af rotfrukterna till 3,? milj. tunnor
samt af spänadswäxternq till 319 tusen lispund, utwisar äret 1887
en tillwäxt i sädesafkastningen af en half miljon tunnor,
medan afkastningen af öfriga odlingswäxter däremot nägot minskats.

Medelafkastningen efter 1 tunnas utsäde af.de särskilda sädes-
stagen och rotfrukterna kan enligt förenämda uppgifter för är 1887
för hela landet beräknas till 6,4 tunnor eller betydligt öfwer 6:te
kornet.

Mänga jordbrukare torde afgifwa altför läga uppgifter om sin
sädd och störd, isynnerhet dä det gäller för officiella ändamål och
därför kan antagas komma att möjligen ligga till grund för framtida
skatteförändringar, och dessutom torde det sinnas jordbrukare af all-
mogen, hwilka icke als uppmäta sin störd. Af sådan orsak kunna
uppgifterna uti guvernörernes berättelser Mffallet icke betraktas säsom
alldeles fullständiga, utan endast säsom tillnärmelsewis riktiga.

Tänker man sig .vidare det ofwan cmgifna stördebeloppet för-
dcladt pä landets inwanare, sä komme pä hwarje person att belöpa
sig följande antal tunnor:

Af rotfrukter belöper sig pä hwarje person i landet följande
antal tunnor:

Lin . . . 202,0
Hampa . . 115,7

eller tillsammans 317,7 tusen lispund.

Mg och hwete . . 1,25
Korn 0,58
Hafre och blandsäd. 1,39
Ärter och bohwete . 0,04

eller tillsammans 3,26 tunnor.
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Will man i penningewärde uppskatta landets sädesproduktion,
torde de uppgifna stördebeloppen enklast kunna beräknas efter medel,
talet af de faststälda markegängsprisen för äret samt andra därmed
jämförliga wärden, och komme de fälunda för är 1887, da spannmälen
war billig, att gestalta sig pä följande sätt:

För rotfrukterna, potäter och rofwor, belöper sig wärdet för
3,597,500 tunnor 5 Fmk 5 till Fml 17,987,500.

Räknar man härtill wärdet för spänadswäxterna, lin och hampa,
äfwensom för andra odlingswäxter af mängahanda slag, säsom trä-
frukter, humle, tobak, kummin m. m., finner man lätt, att det sam-
manlagda wärdet af landets jordbruksprodukter äfwen efter lag beräk-
ning öfwerstiger 100 miljoner marl om äret.

I hwilken män jordbruket motswarar landets behof, torde kanske
bäst framgä af en jämförelse mellan Finlands in- och utförsel af
hithörande produkter. Enligt Tullstyrelsens berättelser för aren 1887
och 1888 utgjorde wärdet af in- och utförda jordbruksartiklar, i det
ögonblick de tänktes passera landets tullgräns, följande belopp i
tusental mark:

Poläter . . . .. .
.

. 1,50
Rofwor och öfriga rotfrukter o,u»

eller tillsammans 1,59 tunnor.

33,600 tunnor hwete 5 Fmk 23:76 Fmk 798,336
2,783,100 „

räg „ „ 14:25 „ 39,659,175
1,308,700 „ korn „ „ 11:8? „ 15,534,269
3,041,600 „ hafre „ „ 6:5« „ 19,770,409

101,600 „ blandsäd „ „ 8:— „ 812,800
10,400 „ bohwete „ „ 15:— „ 156,000
85,900 „ ärter „ „

20:— „ 1,718,000
eller tillsammans Fml 78,448,980
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Af det ofwanstäende framgär, att wärdet af införda jordbruks-
produkter är flerdubbelt större än wärdet af utförda dylika. För ar
1887 steg införselns wärde till nära 5 gängcr sä mycket som utför-
selns och för ar 1888 war införsclwärdet ungefär 3 gånger sä stort
som wärdet af ärets utförsel. Skilnaden belöper sig för hwartdera
äret till 12,4 milj. marl.

För jämförelse af wärt lands sädesproduktion och spannmälshandel med
andra länders intaga wi här ur ett mycket berömd, tyskt arbete: „Uebersichten
der Weltwirthschaft" af Dr F. X. v. Neumann«Spllllart nägra lätt öfwer-
städliga uppgifter, hwilka wisserligen icke äro nya, emedan ~de hänföra sig till är
1884, men likwäl kunna wara upplysande. Siffrorna äro omförda till finsta

wärden.

*) Jute är en spänadswäxt, som odlas förnämligast i Ostindicn och pä
senare tider blifwit altmcra allmän i handeln äfwen hos oss.

Ar 1887. Ar 1888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Spannmäl, omalcn 1,981,3 2,637,6 ! 2,489,8 5,532,8
Gryn och mjöl
Frö (hö-, lin-, hamp- m. fl.) .

Potäter och andra rotfrukter. .

Cikoria

11,065,° 37,3 I 13,074,? 22,7
562,5 209.6 i 674,2 229,0
109,9 133,5 51,7 59,1
753,1 0,4 ! 785,9 0,1

Grönsaker och trägardswiixter .
Kryddwäxter: kummin och humle

396.8 1,3 ! 307,0 2,2
171.1 ! 228,6

Lin, hampa och jute^) . . .
.

Hö, gräs och andra foderämnen!
Halm, oarbetad. !

905,6 4,0 I 1,169,7
5,2

4,0
1,2 140,5 il 32,5

27.6 ! 22 2

Summa I 15,775,9 I 3,362,8 II 18,557,? > 6,133,2
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Siidesprodultionen.
I miljoner finsta tunnor.

Hwete. Räg. Kom. Hafre. Majs. Annan
säd. S:a.

Europeiska länder:

Ryssland 60,4 157,1 31,0 114,9 33,5 400,4
Frankrike
Tysta riket
Öfterrike-Ungarn. .

.

Storbritannien och Ir-

-69,3 15,9 11,8 53.4 6,8 10.0 166,?
23,5 45,5 20,9 56.8 1,5 148,2

145,432,s 25,8 21,4 35,9 24,4 5,0

land 18,1 0,4 17,6 35,5 71,6
Spanien 37,0 7,0 16,8 2,7 8.0 71,5
Italien 27,3 I,° 1,9 3,6 20,1 4,1 58,n
Nedre Donauländerna 15,8 3,9 9,9 2,1 18,9 0,7 51,3
Swerge 0,8 4,8 3,6 12,1 1,4 22,?
Danmark 1,0 3,5 4,5 6.5 0,2 15,7
Belgien
Portugal
Holland

4,7 3,8 0,8 5,5 0,5 15,8
1,7 1,4 0,3 0,3 4,3 8,0
1,3 2,2 1.0 2,4 0,6 7,5

Finland 2,4 1,1 2,2 0,1 5,8
Norge
Grekland

0,2 1,0 1,9 0,4 3,5
1,0 0,5 0,7 0.4 2,6

Summa II 294,8294,8 274,8 144,i 335,8 86,2 ! 58,4 1194,2

Några utomeuro-
peiska länder:

Förenta staterna - . . 109,6 6,1 13,i 124,7 383,? 2,5 639,7
37,8Kanada

Australien
9,4
8,2

0,4 4,8.
0,7

1 .19,4
! 4,0

3,0
1,0

0,8
13,9

Egypten
Algier
Chile !

4,1
3,3

I 24,

- I'd -' 2,9 8,5
- 4,2 ! 0,4

!
0,1
0,2

0,2 8,2
— l 0.6 3,2

S^ >annmälshandejln.
Wärde miljoner finst 'a mark.

Europeiska länder:
Införselns

wärde.

6,9
356,?

Utförselns
wärde.

790,0
42,4

Öfwerstjutande
införsel —
utförsels.
-^ ?83,i
-314,3

Ryssland
Frankrike



16

Jordbrukets binäringar.
1. KveatnrssKVtseln.

Enligt statistiska uppgifter funnos i Finland är 1887 winter
födda kreatur till följande tusental:

Tysta riket
Österrike-Ungarn
Storbritannien . . . ...

497.6
93.4

75,4
226,8

— 422,2

1191.» 27.0' — 1164,9
Spanien... . .

... . . 82,0 9,5 — 22,5
Italien 110,0 44,4 — 65,6
Rumänien . 2^ 101,3 -!~98.8
Schweiz 93,6 2,1 — 91,5
Swerge 55,0 32,5 — 22,5
Danmark 39,7 27.0 - 12,7
Belgien 277,9 120,6 — 157,3
Portugal
Holland
Finland .........
Norge
Grekland

34,5
292,8

25.0

1.6
172,0

5,4

— 32,9
— 120,8

— 19.6
44,1 0.9 — 43,2
26,0 — 26,0

Nägra utomeuropeiska
länder:

37,0 835,3 798,3Förenta staterna
Kanada 94.4 79.4 — 15,0
Brittiska Ostindien
Australien .

0,5 344,3 343,8
-^- 105.929,i 135,0

Egypten
Algier
Chile

5,4
10,4

43,5
29,0

-r-38.1
-i-18,6

34,0 -i-34,0

Hästar och föl ........290,2
Nötkreatur och ungboskap . .

. 1,249,9
Fär . . . . . . . . . . .

. 1,042,8
Swin 184,8
Getter .. . ,-/.,.....- .... 18,?
Renar 64,9
Höns, kalkoner och öfrigt fjäderfä . 263,i
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Genom kreatursstötseln ha landets inwänare tillgäng pä sädana
wiktiga näringsämnen som mjölk, smör, ost, kött och ägg. Dessutom
lämnar denna handtering hudar och talg äfwensom gödsel för jord-
bruket. Kreatursstötseln är sålunda en wiktig näringsgren i landet
och inbringar äfwen ät detsamma betydliga penningesummor, säsom
nedanstäende tabell öfwer Finlands in- och utförsel af hithörande pro-
dukter för aren 1887 och 1888 närmare utwisar. Siffrorna angifwa
warornas wärde wid landets tullgräns i tusental mark.

Dessa slutsummor utwisa, att wärdet af utförda produkter af
kreatursstötseln öfwerstiger wärdet af införda dylika: för är 1887
med 9,1 milj. och för är 1888 med 12,8 milj. marl.

Till befrämjande af kreatursstötseln i landet har Styrelsen
ärligen utgifwit betydande penningesummor säsom bidrag till kreaturs-

rasernas förädling och mäjerihandteringens utweckling samt för anstäl-
lande af traftäflingar. I följd häraf har ocksä kreatursstötseln och
isynnerhet smörproduktionen, säsom af det ofwanstäende synes, wunnit
en betydlig utweckling.

Ar 1887. Ar 1888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Kreatur, lefwande 369,5 2,626,2 356,? 2,733,6
Hudar, räa, saltade och torra .

Talg och ister
3,316,2 134.1 2,831,1 122,8

128,2 2,5 195,2 4,9
Ven, horn och klöfwar . . . .

Ull, här, borst och tagel, oarb.
FHglar af alla slag
Fjäder och dun
Kött, fläsk och korf

41,1 0,8 74,5 1,»
535,2 21,4 533,1 21,8

0,6 338,» 0,6 218,9
329,1 1,8 343,8 1,3
614,9 370,3 734,8 416.0

Mjölk och grädde
Ost och ostlöpe

221,4 0,1 189,5
71,4 16,6 79^ 61,8

Smör 90,2 11,081,3 73,0 14,577,1
Margarinsmör
Ägg

0,3 2,4
238,» 1.6 213,9 5,2

Summa 5,735,« 14,816,3 5,538,u 18,354,8
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3. LisKet.

Fisket är en näringsgren, som mer eller mindre bedrifwes i
alla Finlands sjöar och floder samt wid kusterna af de omgifwande
hafwen. Inom Finlands omräde torde ha anträffats inalles 110
fiskarter, af hwilka 31 förekomma endast i sött watten, 13 dwäljas
säwäl i sött som salt watten eller ömsewis i hwardera, och 66 äro
egentliga hafsfistar. De allmännaste i Finlands watten förekommande
fiskarter öro: abborre, gädda, mört och braxen; i floderna förekomma
lax och sik, i hafwet strömming och hwassbuk samt i en del insjöar
siklöjor eller muikkor. Dessutom finnas i sjöar och floder i södra
delen af landet äfwen kräftor.

I landets inre delar bedrifwes fisket merendels säsom en binä-
ring, hwilken idkas pä lediga mellantider, men wid kusterna och de
större floderna utgör detsamma för mänga en hufwudnäring.

Den mängd sist, som ärligen erhälles frän Finlands watten,
låter sig icke noga bestämma, men för att fä en ungefärlig öfwersikt
af fiskfångsten i landet torde nedanstäende siffror, hwilka grunda sig
pä guvernörernes berättelser för är 1887 samt angifwa fängstens
belopp i tusental lispund, icke sakna sitt intresse.

I sammanhang med fisket plägar äfwen Mfängsten upptagas,
ehuru denna näring kanske lika wäl kunde hänföras till jakten. Ar
1887 har fängsten af själ, enligt guvernörernes berättelser, omfattat
10,299 djur, af hwilka erhållits 16,800 lispund späck och trän.

Hafssiflet. Insjö- och flodsisket.
Strömming . . . , . 1,201,5 Lax 36,0
Hwassbuk .

. . . , 10,6 Taimen och forell . . 3,0
Lax och taimen. .

Sik
26,5
79,9

Sik och harr 43,5
Muikkor och nors. . . 330,4

Nors 94,3 Annan fisk . . . . . 181,7
Annan sist . .

. , . 159,6 Summa 594,6
Summa 1,572,4

Tillsammans säledes 2,167/ tusen lispund.
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Landets in- och utförsel af hithörande produkter ses af följande
tabell, angifwande desammas wärde wid landets tullgräns i tusental
mark.

I forna tider fanns det rikligare med fist i Finlands watten,
än hwad numera är fallet. Till följd af den minskade tillgängen
och till förekommande af ytterligare minskning har Styrelsen funnit
sig föranläten att utfärda särskilda föreskrifter till iakttagande wid
fistfängst. Hufwudsakligen afse dessa föreskrifter fistyngelns skyddande
mot altför tidig fångst, pä samma gäng de innehålla förbud mot
anwändande af barbariska fangstsätt. Af enahanda orsak är kräft-
fängst under förra hälften af sommaren helt och hället förbjuden, och
fängsten af sma kräftor under ingen tid tilläten.

3. Jakten.
Jakten är i Finland en binäring, som afser dels fällande af

nyttigt willebräd, säsom wildren, hare, ekorre, swan, äjder, wildgäs,
tjäder, orre, järpe, rapphöna, brockfägel, morkulla, ripa, stare, gräsand
och öfriga arter af andsläktet, dubbel beckasin och brushane m. fl.
slag, — dels utrotande af stadliga rofdjur, sädana som björn, warg,
lodjur, järf, räf, märd, utter, örn, uf, hök, fistljuse m. fl.

Genom den tilltagande odlingen har tillgängen pä nyttigt wil-
lebräd betydligt minstats emot förr. Af denna orsak och pä det
willebrädet icke mätte taga alldeles slut är detsamma under wären
och en del af sommaren fridlyst och fär under denna tid icke städas.
Nägra djur, säsom bäfwer och älg, äro äret om fridlysta.

Ar 1887. Ar 1888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Fist, färst
d:o inlagd, saltad, torr, rökt

43,7
1,739,8

9,0
29,0

765,2
1,034,7

2,1
53,9

31,9
1,277,9

1,009,5
1,000,1

Fistrom och kawiar
Hummer, kräftor och kräftkött .

2,0 6,0
36,? 72,2

Summa 1,821,» 1,855,8 1,348,5 2,087,8
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Den mängd nyttigt willebräd, som ärligen fälles i landet,skan
swärligen bestämmas, emedan nägra tillförlitliga uppgifter i detta
afseende icke finnas att tillgä.

Den städa, rofdjur ännu ärligen göra pä tama kreatur, är ej
obetydlig, ehuru densamma pä senare tid minstats, säsom nedanstående
efter Statistiska centralbyräns ärsbok för 1889—1890 sammanstälda
öfwersikt utwisar.

Antal kreatur dödade af rofdjur.

I premier för rofdjurs dödande har utbetalts under är 1880
Fmk 41,381 och är 1887 Fmk 23,457.

Ar 1880. Ar 1887.

Hästar och föl .
. . 467

Nötkreatur 1,542
37

494

Fär 8,939
Swin 284

4,020
48

Getter 207 72
Renar 3,167 1,087
Fjäderfä > 2,464 2,935

et dödade rofdjur i landet ses a följande ta!nta lell

Ar 1880. Ar 1887.

Björnar .

Wargar. .
Lodjur . .

Räfwar. .

lärfwar .

Uttrar . .

115 78
321 145
301 325

4,229 3,063
136 34
267 242

Märdar. . 172 86
Hermeliner 1,891 1,135

4,068Roffäglar . 3,509
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4. Skogsbruket.

Finlands stogar, hwilkas widd redan i det föregäende blifwit
angifwen, bestä förnämligast af tall, gran och björk. Dessa trästag
triftvas öfweralt i landet med undantag endast af den allra nordli-
gaste delen samt bilda stogar af betydlig utsträckning. Andra trästag,
som oftast anträffas spridda och endast undantagswis bilda egna
stogsbeständ af ringa omfäng, äro: al och asp samt i sydligaste delen
af landet jämwäl ek. Endast säsom spridda bland andra trästag pä-
träffas fälg, rönn, hägg, lind, lönn, alm, ask, wildapel och oxelrönn.
Af bustar, bär- och riswäxter finnas i Finland: en, idegran, dwärg-
björk, wide, hassel, olwon, brakved, try, kiillarhalsbuste, hafstorn,
nypon, degbärsbuste, winbär, hallon, hjortron, äkerbär, smultron,
tranbär, lingon, bläbär, odon, mjölon, kräkris, ljung, getpors m. fl.

Frän skogarna erhällas byggnadswirke, wed, gärdsel, tjära,
bark samt bär af mångahanda slag. Tillgängen pä alla dessa pro-
dukter är sa stor, att den ej blott fyller landets eget behof, utan
äfwen tilläter en betydlig utförsel, hwilken ärligen inbringar landet

flera tiotal miljoner mark. Och dock kunna stora mängder af
mänga slags skogsprodukter, säsom wed, bär, swamp m. m., icke till-
godogöras, utan blifwa liggande i skogarna och förruttna.godogoras, utan dl.fwa llggande t skogarna och forruttna.

Wärdet af landets in- och utförsel af skogsprodukter har, enligt
Tullstyrelsens berättelser, wid landets tullgräns uppskattats till föl-
jande belopp i tusental mark:

Är 1887. Ar .888.
Införsel. Utförfel. Införsel. Utförsel.

Bark af alla stag 44,? 127,0
275,8

8,? 157,5
Bär 346,4

l Käda och harts
Takpärtor^och pärtkorgar .

. .

41,1 7,0
3,8 o,i I,°

Tjära
Ryssolja och björktjara....
Träträd (tändsticksämne) .

. .

3/- -1,815,8 30,7 1,450,6
11,8 10,8

216^, 232,s
Träull - 43^.
Träwaror, oarbetade 1,052,8 898,4

„ bilade l. delmis sägade
„ sägade o.halfförädlade

Wed af olika stag

9,8 1,219,0 40,4 2,037,7
32M5^ !92^ ! 26,427^ 116,9 ,

2,132^ 0,2 2,096,7
Swamp, ätbar . « 13,6! 43,11, 11Z! 23/)!

Summa 175,4 4,4 ri^ >,6 ft,l
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Säsom synes, utgör wärdet af införda skogsprodukter endast
en ringa bräkdel af wärdet för utförda dylika. Skilnaden, som kom-
mit landet till godo, utgjorde för är 1887 33,2 milj. och för är
1888 39,4 Milj. marl.

Industrin.
(Enligt 1887 ärs industristatistik.)

1. Metallproduktionen.
Guld har erhällits i Lappmarken sedan är 1870, men endast

i ringa mängd. Ar 1887 utgjorde guldfängsten 6,780 gram, i
wiirde motswarande 21,700 mark.

Silfwer minnes pä kemist wiig, säsom biprodukt wid koppar-
handteringen, frän Pitkäranta grufwor wid Ladogas strand. Mängden
hiiraf uppgick är 1887 till 351,5 kilogram (827 skalp.) och uppskat-
tades i wiirde till 58,005 mark.

Tenn erhälles ur den tennmalm, som sparsamt ätföljer kop-
parmalmen wid Pitkäranta. Smältningen belöpte sig är 1887 till
103 cental (1,212 lisp.), i penningewärde motswarande 30,870 mark.

Koppar fäs i landet numera endast wid Pitkäranta. Är 1887
steg produktionen till 200,8 ton (1,178 stepp.) och wiirderades till
300,450 mark.

Järn erhälles i Finland nästan utestutande ur sjömalm. Ett
ringa belopp malm har wisserligen upptagits ur myrar eller mossar,
men denna myrmalm uppgär dock ej till mer än VZ procent
af hela malmfängsten. Huruwida nägon järnmalm under är 1887
blifwit bruten ur grufwa i landet, är okiindt. Hela den inhemska
malmfängsten för ofwanniimda ar utgjorde 30,531,a ton (179,600
stepp.), i wiirde uppgäende till 233,034 mark.

Det sammanlagda wärdet af i Finland under är 1887 fram-
dragna metaller utgör sälunda 644,009 marl.

Råmaterialet för järnsmältningen i sydwästra Finland utgöres
emellertid sä godt som utestutande af swensk biirgmalm, hwaraf
ar 1887 till landet infördes 20,105 ton (118,300 stepp.), i wiirde
uppskattad till 352,700 mark.
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Utaf landets sammanlagda produktion af räjiirn (tack- och hark-
järn), för är 1887 uppgäende till 20,711 ton, ha 52 procent till-
wiirkats af inhemfl och 48 procent af utländsk malm. liirnsmält-
ningen i Finland grundar sig således till nära halfwa beloppet pä
swenst bärgmalm.

H. SmiiltwiirK och mekaniska wärkftäder.

Dessa utgjordes under föreniimda är af 19 masugnar (diiraf
dock 4 owiirksamma), 2 bliisterwiirk, 20 hardsmideswärk, 10 wals-
wiirk, 2 götjärns eller stälwärk, 21 swart- och manufaktursmedjor, 24
gjuterier och 29 mekaniska wärkftäder med tillsammans 5,139 arbe«
tare, diiraf 4,591 fullwuxna, 340 unga personer om 15—18 är och
208 barn under 15 är. Af arbetarne woro 124 utlänningar; 1,527
arbetade i stad och 3,612 pä landsbygden. Hela arbetarebefolkningen
jämte familjer uppgick wid wärkstiiderna och jiirnwiirken pä landet till
omkring 12,000 personer. För städerna saknas närmare uppgifter
om denna befolkning. Det sammanlagda tillwärkningswärdet för aret
utgjorde wid järnwiirken 6,14 milj. och wid mekaniska wärkftäder och
gjuterier 5,«8 milj. eller inalles 11,7? milj. marl.

Härtill kommer ännu statsjärnwiigarnas 7 mekaniska
wärkftäder (af hwilka 1 i S:t Petersburg). Angäende arbetsper-
sonalen wid dessa wärkftäder saknas närmare uppgifter, men torde
den kunna anses uppgä till ungefär af personalen wid de enskilda
mel. wärkstiiderna i landet. Tillwärkningswärdet wid dessa statens
mek. wärkftäder uppgifwes i liirnwägsstyrelsens berättelse för är 1887
till 1,15 milj. marl.

3. Fabriker och KandtwärKerier inom metallindustrin.
Dessa omfattade under är 1887 441 grof- och finsmedjor, 72

kopparslagerier, 1 hagelfabrik, 2 stilgjuterier, 69 guld- och silfwersmi-
deswiirk, 30 gelbgjuterier, 3 förgyllarewiirk, 1 galwaniseringsfabrik,
57 bleck- och plåtslagerier, 3 filhuggerier, 4 kardfabriker, 4 nälfabri-
ker, 5 warf, 95 urmakerier, 4 orgelbyggerier, 2 pianofabriker samt
2 fabriker för elektrista och 2 för optiska apparater. Wid dessa
fabriker och handtwiirkerier sysselsattes sammanlagdt 2,010 arbetare.
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af hwilka 1,744 fullwuxna, 210 unga personer om 15—18 är och
56 barn under 15 är. Tillwärkningswärdet wid dessa industriella
inrättningar belöpte sig för aret till 2,31 milj. marl.

Inom hela metallindustrin i landet (utom statens wärkftäder)
utgjorde under är 1887 det sammanlagda antalet arbetare 7,228
och tillwiirkningarnas bruttowiirde 14,?2 milj. mark. Föregäende är
1886 woro de siffrorna: 5,108 arbetare och 13,5? milj.
marks bruttowiirde; säledes en tillökning under äret af 2,120 arbe-
tare och 1,i5 milj. mark.

4. Stenindustrin

räknade är 1887 19 stenbrott, stenhuggerier och sliperier, 21 kalk-
brännerier, 80 tegelbruk, 32 krukmakerier, 10 kakel-, fajans» och
porslinsfabriker, 2 gipsgjuterier och 14 glasbruk med inalles 3,517
manliga och 766 kwinliga arbetare, af hwilka 2,930 manliga och 552
kwinliga arbetare öfwer 18 är, 316 manliga och 111 kwinliga mellan
15—18 är samt 271 gossar och 103 stickor under 15 är; tillsam-
mans säledes 4,283 personer. Produktionens bruttowiirde beräknades
för äret till 4,31 milj. marl.

Motswarande siffror för föregäende är 1886 utwisa 3,585
arbetare och 3,88 milj. marks tillwärkningswärde, altsä en tillökning
under äret af 698 arbetare och 0,43 milj. marks tillwärkningswärde.

5. Kemisk industri.
Denna omfattade 2 kimröksfabriker, 121 färgerier, 5 oljesta-

gerier, 2 ljusfabriker, 10 fabriker för twäl, parfymer och andra ke-
miska preparater, 1 asfaltfabrik, 3 beckbruk, 3 torrdestillationswiirk,
3 gaswiirk, 1 torfstageri, 14 tändsticksfabriker, 2 krutbruk, 1 rakett-
fabrik och 13 benkwarnar med sammanräknad! 817 manliga och 447
kwinliga arbetare, diiraf 672 manliga och 270 kwinliga arbetare
öfwer 18 är, 85 manliga och 123 kwinliga mellan 15—18 är samt
60 gossar och 54 flickor under 15 är; inalles altsä 1,264 personer.
Tillwiirkningarnas bruttowiirde belöpte sig för äret till 2,64 milj.
marl.



25

Hr 1886 hade denna industrigrupp att uppwisa 976 arbetare
samt ett produktionswiirde af 2,08 milj. mark, hwadan tillökningen
för äret sälunda utgör 288 arbetare och i tillwärkningswärde 0,5s
milj. mark.

6. Liiderinduftrin

hade är 1887 att uppwisa 545 garfwerier, 84 sadelmakerier, 4 fa-
briker för beredning af färstinn samt 2 borstbinderier och penselfa-
briker med sammanlagd! 1,945 manliga och 41 kwinliga arbetare,
af hwilka antal 1,812 manliga och 35 kwinliga arbetare woro öfwer
18 är, 114 manliga och 5 kwinliga mellan 15—18 är samt 19
gossar och 1 flicka under 15 är; säledes öfweralt 1,986 personer.
Arets tillwärkningswärde belöpte sig till brutto 8,13 milj. marl.

Jämför man dessa siffror med det föregäende ärets, dä denna
grupp inom industrin räknade 1,753 arbetare och en bruttoproduktion
af 7,40 milj. mark, finner man, att tillwäxten utgöres af 233 arbe-
tare och 0,73 milj. mark i tillwärkningswärde.

7. TertMnduftrin

omfattade 12 ullspinnerier samt ylle-, klädes- och schoddyfabriker, 14
walkwiirk, 6 bomullsspinnerier och wäfwerier, 1 linnespinneri och
wäftveri,. 1 linfläktwärk, 4 trikot- och strumpfabriker, 5 repstagerier
och 3 snörmakerier med tillsammantaget 1,967 manliga och 3,154
kwinliga arbetare, af dem 1,500 manliga och 2,517 kwinliga arbetare
öfwer 18 är, 262 manliga och 370 kwinliga mellan 15—18 är
samt 205 gossar och 267 flickor under 15 är, tillsammans 5,121
personer. Tillwiirkningarnas bruttowiirde beräknades för äret till
16,12 milj. marl.

Hr 1886 uppgick inom textilindustrin arbetarnes antal till
4,901 och produktionswärdet till 14,39 milj. mark; ärets tillökning
säledes 220 arbetare och 1,?3 milj. marks wiirde i tillwiirkningar.

8. Pappersindustrin

räknade är 1887 8 triistiperier, 1 cellulosafabrik, 7 papp- och asfalt-
filtfabriker, 8 pappersbruk, 2 tapetfabriker, 2 päs- och kuwertfabriker
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samt 67 bokbinderier med inalles 1,883 manliga och 845 kwinliga
arbetare, af hwilka 1,719 manliga och 665 kwinliga arbetare öfwer
18 är, 126 manliga och 160 kwinliga mellan 15—18 är samt 38
gossar och 20 flickor under 15 är, eller tillsammans 2,728 personer.
Det sammanlagda bruttowiirdet för ärets tillwiirkningar steg till 9,66
milj. marl.

Föregäende är räknade pappersindustrin 2,563 arbetare och en
bruttoproduktion af 8,65 milj. mark; säledes har under äret arbetar-
nes antal ökats med 165 personer och produktionens wiirde med I,oi
milj. mark.

9. Arbeten t trä» ben, Kautschuk, guttaperka och andra
likartade ämnen.

Till denna grupp hörde ar 1887 2 barkkwarnar, 253 säg-
wärk, 1 splintfabrik, 184 snickerier och möbelfabriker, 50 swarfwerier
och trädrullefabriker, 10 tunnbinderier, 1 blockfabrik, 2 korkfabriker,
2 korgmakerier, 1 leksaksfabrik, 4 kammakerier, 2 kautschukwarufa-
briker samt 14 äkdonsfabriter och wagnmakerier med tillsammans
7,933 manliga och 874 kwinliga arbetare. Af dessa woro 7,204
manliga och 683 kwinliga arbetare öfwer 18 är, 496 manliga och
88 kwinliga mellan 15—18 ar samt 233 gossar och 103 flickor
under 15 är. Hela antalet arbetare uppgick säledes till 8,807 per-
soner. Produktionens bruttowiirde steg för aret till 28,01 milj. marl.

Will man anställa en jämförelse mellan föregäende är, dä denna
industrigren hade 8,687 arbetare och räknade ett produktionswiirde af
25,68 milj. mark, finner man, att arbetarnes antal sedan dess ökats
med 120 personer och tillwiirkningarnas wiirde med 2,3» milj. mark.

10. Byggnadsindustrin

räknade 51 murare- och byggnadsentreprenörer, 166 mätare och tapet-
serare, 22 glasmästare, 33 storstensfäjare och 2 gatlciggare (i städer
och köpingar) med sammanlagdt 1,693 manliga och 162 kwinliga
arbetare, diiraf 1,454 manliga och 160 kwinliga arbetare öfwer 18
ar, 191 manliga och 2 kwinliga mellan 15—18 är samt 48 gossar
under 15 är; tillsammans säledes 1,855 personer. De utförda ar»
betenas bruttowiirde beräknades för äret till 2,ft2 milj. marl.
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Hr 1886 räknade byggnadsindustrin 2,398 arbetare och ett
tillwärkningswärde af 2,8i milj. mark, hwadan denna industrigren
säledes skulle ha minskats med 543 arbetare och produktionswiirdet
nedgätt med 0,79 milj. mark, säwida uppgifterna angäende hithörande
förhällanden wore fullt tillförlitliga. Emellertid framhåller Industri-
styrelsen, att uppgifterna rörande murare och byggnadsentreprenörer
iiro „synnerligen bristfälliga".

11. Närings- och ni«tni«KSmedelK'induftri«

omfattade 1,312 mjölkwarnar, 2 sockerbruk, 4 cikorie- och kaffesurro-
gatfabriker, 204 bagerier, 20 konditorier, 90 slakterier, 21 korfma-
kerier, 129 mäjerier, 2 konservfabriker, 78 ölbryggerier, 3 porter-
bryggerier, 43 briinnwinsbriinnerier, 67 sprit- och likörfabriker, 4
fruktwinsfabriker, 7 ättiksfabriker, 26 mineralwattenfabriker och 29
tobaksfabriker med tillsammantaget 4,732 manliga och 1,662 kwinliga
arbetare, af hwilka 4,432 manliga och 1,455 kwinliga arbetare woro
öfwer 18 är, 241 manliga och 173 kwinliga mellan 15—18 är
samt 59 gossar och 34 flickor under 15 är, eller inalles 6,394
personer. Tillwiirkningarnas bruttowiirde beräknades för äret till
23,97 milj. marl.

Föregäende är hade denna grupp inom industrin att uppwisa
6,591 arbetare och ett produktionswiirde af 24,9? milj. mark. Den har
säledes under äret minskats med 197 arbetare och ett tillwärkningswärde
af 1 milj. mark. Denna minskning har uppkommit endast och alle-
nast genom briinnwinsfabrikationens starka aftagcmde; inom alla
ändra grenar af denna grupp ha säwiil arbetarnes antal som till-
wiirkningarnas wiirde ökats. Sä utwisar öl- och porterfabrikationen
för äret en tillökning frän 953 arbetare och ett tillwärkningswärde af
3,90 milj. mark till 1,025 arbetare och 4,63 milj. mark; tobaksfabri-
kationen frän 1,179 arbetare och 3,83 milj. mark till 1,202 arbetare
och 3,9i milj. mark; öfriga närings- och njutningsmedels-tillwiirknin-
gar frän 3,030 arbetare och 11,_.u milj. mark till 3,307 arbetare
och 12,55 milj. mark. Däremot har brännwinsfabrikationen under
är 1887 nedgätt frän 1,429 arbetare och ett produktionswiirde af
6,04 milj. mark till 86 0 arbetare och 2,88 milj. mark.
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Brännwinstillwärkningens belopp i Finland under de senaste
ären ses för öfrigt af följande siffror:

13. Beklädnads- och rengoringsinduftrtu

hade är 1887 att uppwisa 9 skjortfabriker, 264 skrädderier, 16hatt-
och mössfabriker, 17 bundtmakerier, 5 handstmakerier, 2 paraplyma-
kerier, 1 krawattfabrik, 438 stomakerier, 22 perukmakerier, 49 bad-
inrättningar samt 3 twiitt- och mangelinriittningar med inalles 2,218
manliga och 682 kwinliga arbetare, hwaraf 1,765 manliga och 587
kwinliga arbetare woro öfwer 18 är, 348 manliga och 80 kwinliga
mellan 15—18 är samt 105 gossar och 15 flickor under 15 är;
altsä tillsammans 2,900 personer. Hrets tillwiirkningar beräknades
till ett bruttowiirde af 3,94 milj. marl.

I jämförelse med föregäende är, dä denna industrigrupp hade
2,594 arbetare och produktionens wiirde steg till 3,4? milj. mark,
utwisar detta är en tillökning i arbetsstyrkan af 306 personer och i
tillwärkningswärdet af 0,4? milj. mark.

13. Grafisk industri.
Denna grupp omfattade 39 boktryckerier, 5 stentryckerier, 1

xylografist atelier och 17 fotografiatelierer med sammanlagdt 754
manliga och 212 kwinliga arbetare, af hwilka 540 manliga och 117
kwinliga arbetare woro öfwer 18 är, 169 manliga och 67 kwinliga
mellan 15—18 är samt 45 gossar och 28 stickor under 15 är;
öfweralt säledes 966 personer. Tillwiirkningarnas bruttowiirde upp-
skattades för aret till 1,78 milj. marl.

Hr 1886 räknade denna industrigrupp 918 arbetare och ett
produktionswärde af 1,46 milj. mark; säledes utgöres tillökningen för
aret af 48 arbetare och 0,32 milj. mark.

Sammandrag.

De industriella yrkena i Finland hade sälunda under är 1887
tillsammantaget 34,649 manliga och 8,883 kwinliga arbetare. Af

Hr 1886 tillwärkades 4,329,498 kannor.
„ 1887 „ 2,178,089 „

„
1888

„
1,635,367 „

„ 1889 „ 2,695,322 „
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dessa woro 30,416 manliga och 7,067 kwinliga arbetare öfwer 18
är gamla, 2,892 manliga och 1,185 kwinliga arbetare mellan 15—
18 är samt 1,341 gossar och 631 flickor under 15 är. Summa
summarum 43,532 arbetare och arbeterslor. Produktionens brutto-
wiirde för samtliga industrigrenar utgör för aret 115,31 milj. marl.

Jämförd! med föregäende är 1886, dä de arbetandes antal
uppgick till 40,074 personer och bruttoproduktionen till 108,36 milj.
mark, finner man, att tillökningen för äret utgöres af 3,458 arbetare
och ett tillwärkningswärde af brutto 6,95 milj. mark.

Finlands förnämsta industristäder är 1887.

I hwilken män den inhemska industrin motswarar landets behof,
torde tydligt framgä af en jämförelse mellan Finlands in- och ut-
försel af industrialster. Enligt Tullstyrelsens uppgifter för aren
1887 och 1888 utgjorde wärdet af hithörande artiklar, dä de pas-
serade landets tullgräns, följande belopp i tusental mark:

Produktionens brutto- Antal
wärde. arbetare.

Milj. Fmk.
Helsingfors .

Tammerfors .

Hbo . . .^.

14,9
12,1
10,2

5,205
4,389
3,233

Uleäborg . .

Molaistad .

4,1
3,8

834
1,007

Kotka . . . 3,5 691
Wiborg . . .

Björneborg .

2,7
2,3

946
1,002

Kuopio . . . 1,2 491
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Är .887. Är 1888.

Metallindustrin. Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Järn och stal, arb. och oarb. .

Andra metaller och metallarbeten
Ångfartyg, maskiner och modeller
Jordbruks» och andra redskap .

Instrumenter, musikaliska . . .

„ fysista, kem. m. fl.
Apparater af alla stag ....

6,224,5
919,5

2,306,9
310,9

3,213,7
417,6
574,9

14,0

5,469,2
1,110,0
4,498,3

376,2

2,167,4
1,305,6

264,0
12,8

448.7 12,6 444,8 2,4
263,4 34,6 248,0 111,4
101,3 8,8 18,6 30,3

Urmakarearbeten 311,2 0,2 426,8 3,6
Wapen och stjuttillbehör . . .

Bladguld och bladsilfwer . . .
80,7 11,5 124,5 4,8
16.2 16,1

Summa 10,983,3 4,287,4 12.732,5 3,902,3

Stenindustrin.
517,0 865,8 582,1 1,012,6Glas- och kristallarbeten . . .

Fajans- och porstinsarbeten . .

Krukmakarearbeten
442,2 256,2 439,8 218,4
304,4 219,1 301,3 185,3

Stenar, arb. och oarb. samt sand 225,? 116,2 361,3 226,2
Cement 250,0 240,1
Gips och arbeten däraf ....

Kalk och kalklösning
165,4

1,4
35,5

10,115,1 30,9
Summa 1,919,8 1,458,? 1,991,0 1,652,8

Kemist industri.
1,131,4 1,5 883,0 7,8Ljus, twäl och säpa

Oljor och fettarter (ej petroleum)
Sprängämnen: krut m. m. . .

1,760,8 17,9 1,845,8 17,8
165,i 252,2 98,8 273,2

Lackfernissa och politurämnen . 488,2 728,0 -

Benmjöl 244,3 182,7 7,4
Kosmetiska ämnen 119,0

139,?
35,8

132,6 -

Lim 13,2 99^ 18,1
Beck och beckolja 127.9 11,5 62^
Kimrök 10?,? 79,6
Oljekakor och mjöl
Blanksmörjll och tryckswärta. .

35,2 85,6 68,2 156,4
55,9
27,0

57,1 ._
-

Lack 40,8 -

Tändstickor och kem, elddon. . 1.1 o^l o^s o^i
Summa I 4,203,5 606,i !l 4,148,3 622,4
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Är 1887. Är 1888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.Läderindustrin.
Läder och lädertillwärkningar (ej

stopl.)
Skoplagg
Arbeten af borst, här och tagel

1,999,0 1,702,1 1,682,1
2,034,0

1,776,2
1,882,3 7.4 8,7

50,0 3,0 66,4 4,2
Waxduk 107,9 143.1

Summa 4,039,2 1,712,5 3,925,« 1,789,i

Textilindustrin.
7,714,3 4,083,3 7,921,6Wäfnader 4,569,9

Garn 2,332,6 875,2 2,447,1 1,031,5
Repslageriarbeten 627,2 10,8 886,8 28,2
Strumpwäfwarearbeten ....
Wantar, stickade och wirkade. .

435,9 0,1 546,4 114.6
32,8 30,2

Mattor 35,8 0,4 41,7 0,6
Snörmakeriarbeten . . . . .

Ljus, och lampwekar
22.2 29.4

7.5 6.5
Summa 11.207,8 4,969,8 11,909,7 5,744,8

Pappersindustrin.

540,0 6,533,7 541,0 5,145,6Papp, papper och arb. däraf .

Trämassa och träpapp ....

Lumpor och pappersaffall. . .

Asfaltfilt och förhydningspapp
Foderalmakarearbeten . . . .

14,?
338,9

1,750,8
0.3

0,1
326,0

2,559,8
7,8

10,2 6,8
1,1 1,1

Summa 904,8 8,284,8 875,0 7,713,2

Arbeten i trä, ben, m. m.

801,5Snickare- och swarfwarearbeten .

Kork, arb. och oarb
818,482,7 17,6

660,4 146,8 181,7 113,6
Wagnmakarearbeten 131,i 136,3 92,6 144,8
Barnleksaker

Arädrullor
Träkärl, slefwar m. m
Tunnbindarearbeten

198,9 0,2
107,1

219^
196,6

120,4 166,3
64,9 104,0

Gummi och guttaperka, arb. och
oarb 89,9 160,6
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Är 887. Är .888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Korgmakarearbeten.... 31,2 0,6 35,3 0.4
Timmermansarbeten . .

. 49.8 3,6 53,n
Triisnidarearbeten .... 7,1 84.4 0,2
Pipor och pipskaft....
Wäfstedar, häcklor m. m. .

4,0 4,9
2,5 5,5

Kllmmakarearbeten.... 1.8 2.1
Halm- och spänarbeten . . 0.2 0.6

Summa 2,043,8 597,7 1,762,8 639,5

Byggnadsindustri.

25,2 188,1 39,1
75^l

>

Segelfartyg och båtar . . . .

Dref och drefmat
Glasmästarediamanter . .

. .

199,?
52,7 0,2 19,?

1,0 0,9
Fartygsutredningseffekter . . .
Kitt

2.3 7,3
0,1 0.4

Summa " 81,3 188,3 123,2 219.4

Närings» och njutningsmedels»
industri.

Socker, raffin. och krossadt . .

„ konfekt och sylter. . .

„ sirap och honung . .

Tobak, cigarrer, papyrosser m. m.

3,223,8
832,9

.

2,2
3,703,4
1,017,0 ! 3,9

254,4 271,2
292,3 34,3 278,6 201,6

Batwärk 927,1 3,4 1,046,4
247,3

6,2
Lifsförnöd enheter
Stärkelse och potatismjöl. . .

223,3 47,3 90,9
151.6 0,4 120,8

Maltdrycker 23,3 3,7 27,6
4,6

1,2
Jäst
Mineralwatten
Ättika

11,6
49,3 59,8

9.2 9,1

Summa 5,998,3 91,3 6,785,8 303,8

Beklädnads- och rengörings»
industri.

Galanteriwaror 1,146,0
2,577.6

0.8 1,402,4 2,4
Gängkläder 152,2 3,213,5 196,8
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Säsom af det ofwanstäende framgår, öfwerstiger wärdet af in-
förda industrialster wärdet af utförda dylika med mer än dubbla be-
loppet eller för är 1887 med 29,1 milj. och för ar 1888 med 32,9
milj. mark.

Till jämförelse intaga wi här efter Almanach de Gotha, ärg. 1890, upp-
gifter öfwer nägra europeiska länders in- och utförsel af fabrikater under de se-
naste ören. Siffrorna beteckna warornas wiirde i miljoner finska mark.

Är 1887. Är .888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

Sängkläder 49,5
897.9

0,3 53,5
975.1

1,3
Hattar och mössor . . .

Pälsar och pälswärk . . .

Knappar
698,2

12,8
11,1 836,4

22,0
219.5

184,4 188.6
Paraplyer och parasoller .

Handstar af stinn ....
Hiingsten och strumpeband
Artificiella blommor . . .

Solfjädrar.... .
.

.

88,8
110,4
60.?

93,0
123,5

66,2
14,4
4,0

12.9
1.6

Summa 5,831,8 177,2 6,966,? 442,0

Grafisk industri.
403,9 157,4 437,1 158,4Böcker, trykta och otrykta .

.

Skrif- och ritmaterialier . . . 148,3 177,4 7,5
Grawyrer, foto- och litografier . 28,3 19,6
Kartor och glober
Mufikalier och noter

5,8 4,2
7,5 0.6 6,1 0^

Summa

'akturwaror. . .

593,8

3.852.4

158,0 644,4 166.4

4.251,0Diwer!>e manu^
Summa s:rum! 51,V59,b 22,53!,Z 56,115,8 23,195,5
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FabviKater.

Handel.
Den inre handeln i Finland, d. w. s. handeln emellan en-

skilda personer, bolag, städer och kommuner i landet, är i och för sig
af stor betydelse, men fäwidt de waror och penningar, som härigenom
omsättas, kwarstanna inom landet och endast ombyta ägare här, är
denna handel dock icke af samma betydelse för landet i^dess helhet,
som utrikes handeln, genom hwilken penningar och waror strömma
in och ut öfwer landets gränser och hwilken sälunda mäste i wäfent-
lig grad inwiirka pä hela landets ekonomiska förhållanden.

Beträffande Finlands utrikes' handel omfattade denna, utom
de waror, som i det föregående finnas angifna, äfwen följande, hwil-
kas wärde wid landets tullgräns uppskattats till belopp, som här
ätergifwas i tusental mark.

Uppgifterna för Ryssland äro ofullständiga.

Införsel. Utförsel.

Storbritannien o. Irland, 1888 1,082,?
547.6

3,999,2
Tysta riket. 1888 2,280,1
Frankrike, 1888
Öfterrike-Ungarn, 1887 .

.

Holland, 1888
Belgien, 1887
Ryssland, 1888") ....
Danmark, 1887

443,? 1,455,3
392,8 545,9

215,4187,4
110,4
185,0

442,4
79,2

89,3 14,3
Swerge, 1887
Finland, 1888
Norge, 1887

65,4 25,8
56,1 23,2
25,0 4^
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Är 1887. Är .888.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförfel.Räwaror.

Malm och malmarter . . . . 358,6
4,928,3

16,2 215,9 20,5
Bomull 4,001,6 0,1
Färger och färgningsamnen .

.

Kemiska ämnen, fyror o. prepar.
Mineralier, leror och jordarter.

2,148,5 I,s 1,910,4 19,?
1,123,2 7,9 1,367,3 9,5

148,8 53,8 183,n 55,?
Alabaster 94,7
Asfalt 123,0 0^ 168,?

747,1Stenkol, käks och bränntorf .
. 849,3 0,5 7^

Stenkolstjära 112,9 122,8
Petroleum och benzin . . . .
Guano och gödningsämnen .

.

Rotting, rör och stafgräs . . .

Bast och bastmattor
Asbest

807,8 880,1
84,5 183,6
24,n 32,2
42,1 5,0 61^ 1,8

6,9 19,8
Summa 10,852,8 85,2 9,894,3 114,5

Närings» och njutningsmedel.
(Utom tidigare nämda.)

7,924.6 8,933,5Kaffe
Räfocker

1,6
2,793,9 856,6

Winer 2,259,2 16,6 2,483,0 25,5
Brännwin, rom och konjak . . 829,4 3^ 1,029,2 2,4
Tobak, oar.betad 1,396,8 1,924,?

1.475.2Koksalt 1,076,2 0,6 1.3
Frukter och bär, utom äpplen .

Kryddor
833,3 931,?
415,8 464,7

Te 215,7 217,5
D iwerse njutningswaror . . . 89.8 88,8

Summa 17,834,2 20,4 18,404,8 30,8

Diwerse.
990.8

l
859,3 1,042,1Flyttgods

Apotekswaror och bandager . .

821,9

Konstalster, mätningar m. m. .

Naturalier, musei-artiklar m. m.

898.6
58,2

3,8
6.

442,7
17,0

21,i
14,8

79,7 0,1 6.4 10,0
Silke 69,3 - 78.5
Wiixter
Andra waror af olika stag . .

92,4 2,0
167,5!! 158.2 20,i

322,2 396,7 69,8

Summa 2,011,2 ! 1,038,8 2,141,8 957,7
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Finlands hela utrikeshandel, och huru denna fördelar sig pä
de olika slagen af waror, framgår af följande sammandrag. Wär-
det är här likasom i det föregående angifwet i tusental mark.

Enligt hwad dessa siffror utwisa, skulle säledes wärdet af in-
förda waror öfwerstiga wärdet af utförda dylika för är. 1887 med
28,8 milj. och för är 1888 med 21,7 milj. marl.

Wid första anblicken af detta förhällande kunde man tycka, att
landets penningetillgängar smäningom komme att strömma till andra
länder och att landet sålunda i framtiden mäste blifwa utfattigt. Sä
illa torde det likwäl icke wara bestäldt, ty saken har äfwen en annan
sida, som härwid bör beaktas. Det förhäller sig nämligen sä, att
landet för sina utförswaror i wärkligheten erhäller i främmande land
ett betydligt högre pris än det, hwartill de här i eget land uppskat-
tas, och likafä ha i själfwa wiirket införswarorna därborta i det
främmande landet blifwit inköpta till ett wida billigare pris än de

Är .887. Är .888.

Införfel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

lordbruksalster (se sid. 14) .
. 15,775,9 3,362,9 18.557.? 6,133,2

Ladugärdsprodutter (sid. 17) . 5,735,6 14,816.9 5.538.0 18,354.8
Fist m. m. (sid. 19) 1,821,5 1,855,9 1,348,5 2,087.8
Skogsprodukter (sid. 21) . .

. 175,4 33,354,4 218,i 39,610,1
Industrialster (sid. 33) .... 51.659,5 22,531,8 56,115,8 23,195.5

Räwaror (utom skogsproduk-
-10,852,6 85,2 9,894,3 114^ter)

Närings- och njutningsmedel. . 17,834,2 20,4 18,404,9 30,8

l Diwerse . . 2.011.2 1.038.9 2.141.6 957,7
Summa s:rum 1105,865,8 77,066,4 »112,218,8 I 90,484,4



37

anses äga, dä de inkomma hit. *) Dessa omständigheter utjämna
den stilnad, som här synes föreligga. Att myndigheterna wid tull-
behandlingen af waror mäste taga hänsyn till prisförhällandena här
och ej rätta sig efter främmande länders pris, är en själftlar sak.
Att Finlands utrikes handel ingalunda minstat landets penningelill-
gängar, framgär dessutom af bankernas och andra offentliga kassors
redogörelser, hwilka utmisa, att penningetillgängen i landet snarare
ökats än minstats.

En annan omständighet, som härwid är egnad att ädraga sig
uppmärksamhet, är den ständigt stigande införseln af utländska njut-
ningswaror. Sammanräknar man wärdet af alla de olika hithörande
waror, som antingen i bearbetad eller obearbetad form införts i lan-
det, far man för är 1887 en summa af 23,8 milj. och för är 1888
25,2 milj. marl. Medan folkmängden i landet ökats med omkring
IV2 procent för aret, har däremot införseln af främmande njut-
ningswaror stigit med nära 6 procent. Räknar man härtill införseln
af utländska lyxartiklar, blir procenttalet ännu högre, och dock är
njutningslystnaden i Finland i allmänhet ganska mättlig, om man
jämför den med hwad förhällandet är i andra länder. Till förtyd-
ligande af denna omständighet sammanställa wi här en tabell, utwi-
sande den mängd förbrukade njutningswaror, som enligt nyaste stati-
stiska beräkningar belöper sig pr är pä hwarje inwanare i nägra af
de europeiska länderna.**)

*) Uppgifterna rörande in- och utförseln hänföra sig endast till dm waru-
omsättning, som afsett landets egen konsumtion eller produktion, och be-
röra säledes icke sädana waror, som gätt transito genom landet. Det wärde, som
blifwit warorna äsatt, grundar sig pä deras gångbara pris „i finst hamn, utan
tillägg of tull- och andra in- eller utförfelafgifter." Wärdet har äfatts warupo-
sitionerna af m till Tullstyrelsen sammankallad kommission af experter, och det
af dem betecknade medelpriset för hwarje wam har sedan af Tullstyrelsen fast-
stälts att med nödiga förändringar tjena till grund för de officiella beräkningarna,

och frän dessa äro uppgifterna i detta arbete hämtade.
**) Uppgifterna äro hämtade ur ~Uebersichten der Weltwirthschaft',

af Neumann-Spallart, utom rörande brännwinsförbrukningen, för hwilka upp-
gifter wi äro Dr A. A. Granfelt tack skyldiga.
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L3vbr«K«be ni«t«ingsMav«r pp «v och person.

Säsom hiiraf synes, har förbrukningen af njutningsmedel i
Finland warit ganska mättlig, men den har likwäl warit stor nog
för hwlld wära förhällanden kunna medgifwa.

De länder, med hwilka Finland idkat handel, äfwensom wärdet
af Finlands waru-utförsel till och införsel frän dessa länder ses af
följande tabell, i hwilken warornas sammanlagda wiirde är angifwet
i tusental mark.

*) 1 kilogram är litet mera än 2^/3 skälpund.
**) 1 liter iir litet mera än 3 kwarter.

Kilogram *). liter **)

__« !_._ A n
3' _3

9

__F

"v-
-

Storbritannien .
. 0,44 30,46 2.165 0.6 2,0 122,4 4,98

Tysta riket .
. . 2,29 6,80 0,034 1,2 4,8 90,n 7,83

Frankrike ....

Öfterrike-Ungarn .

1,45 10,12 ? 0,9 102,1 21,0 7,66
0,85 5,98 0,011 1,9 21,1 32,5 5,76

Holland .... 7,20 8,4? 0,476 2,8 3/) 33,9 9^2
Belgien 4,34 3^2 0,010 2,5 ? 165,0 8,80
Schweiz .... 3,01 10,54 0,052 2.3 47,0 32^ 9,40

Italien 0,47 2,80 ? 0,7 70,7 0,1 5,8?

Danmark .... 2,45 12.18 0,16? 1,0 ? 57,0 12,76
Swerge 2,66 7,25 0,014 1,2 0^ 20,0 8,02
Norge 3,53 4,93 0,039 1,1 0,9 31,3 2,80
Ryssland .... 0,10 3,48 0,173 0,9 s 4,9 7,88
Finland .... 1,89 6,26 0,019 1,2 0^ 6,8 2,68
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För de flesta införda och äfwen för nägra utgäende waror er»
läggas tullafgifter pä sätt tulltaxan angifwer. I allmänhet draga
lyxartiklar och njuwingsmedel en wida högre tull än nödwändighets-
waror. Sä t. ex. utgör införseltullen för socker 60 p. pr kilogram
(25^2 P. för stälpund), medan för manligt koksalt tullafgiften är 25
eller 50 p. pr hektoliter (41 ä 82 p. för tunna), beroende pä, frän
hwilket land waran införes. Dessutom äro mänga artiklar alldeles
tullfria. Utom de egentliga tullafgifterna uppbäras äfwen en mängd
andra afgifter, säsom sjöfarts-, sägnings- och bäkafgifter m. m. Alla
de afgifter, som sälunda af tullwärket uppburits för in- och utförda
waror, belöpa sig lillsamnmntaget

för är 1887 till 15,2 milj. mark,
„ „ 1888 „ 16,9 „ „

„ „ 1889 „ 18,6 „ „

Är .887. Är .888.

Införsel
till

Finland.
Utförsel

frän
Finland.

Införfel
till

Finland.
Utförsel

frän
Finland.

Ryssland .... 45,522,4 30,944,0 49,694,8 32,303,4
Swerge 7,525,4 9,024,9 7,455,2 8,727,4
Norge 972^ 69,4

4,146,8
413,6 149,4

7,870,0
7,841.8

Danmark ....

Tyflland ....

Holland
Belgien
England

996,1
28,423,1 6,231,9

2,011,8
35,212,0

86^387,1 2,044,2 2,333,8
361,4 957,5 413,4 1,641,9

15,178,8 13,017,8 13,743^ 17,767,6
7,134,4Frankrike ....

Spanien ....

137,5
417,9

6,105,7 101,0
4,009,2 715,8 4,426,8

Portugal ....

Italien
Turkiet

660,9 36^ 206,? 86,8
497,? 138,8 570,9 72,6
44,0

Afrika
Dstindista öarna .

' 93,9 101^

Nordamerika . . .

2,290,7
209,9l 243,8

> 1,594,5
<

27,8Västindiska öarna .

Brasilien ....

493,1 l
1,748,1,

Summa 105,865,8 77,066,41! 112,218,8 90,484,4
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Hr 1887 hade Finlands städer följande antal handlande

Sammanlagdt gör detta 3,550 handlande i städerna. Pä lands-
bygden funnos samma är 2,760 handelsmän; öfweralt säledes 6,310.
Köpmanskonkurser inträffade i städerna 70 (1,9? procent af hand-
lande) och pä landsbygden 26 (0,94 procent). Tillgängarna i dessa
konkurser (förutom 1, om hwilken uppgifter saknas), utgjorde enligt

stat tillsammans 2,141,000 mark och skulderna 2,354,000 mark.

För att bereda wära läsare tillfälle att jämföra Finlands handel med
waruomsättningen i nägra andra europeiska länder, sammanställa wi här, med
stöd af uppgifter i Almanach de Gotha, ärg. 1890, en tabell, utwifande wärdet
af de refp. ländernas warubyte i miljoner finska mark.

Helsingfors .

Hbo .
. .

.

1,170
412

Torneä . . .

lakobstad . . .

28
25

Tammerfors. 305 Brahestad. . . 24
Wiborg . .

Björneborg .

Uleaborg . .

Nikolmstad .

265
164
160
141

Fredrikshamn .

Sordawala .
.

Kotka ....

20
18
17

Lowisa .... 17
Borga . . . 83 Ketsholm . . . 16
Raumo . . 75 Nykarleby

. .

Ekeniis....
16
12Kuopio. . . 74

Iywäskylä . 73 Kajana....
Willmanstrand .

12
12Nystad . . . 72

loensuu . . 55 Nyslott. . . . 11
Tawastehus . 44 Heinola . . .

Kaskö ....

9
7Gamlakarleby 42

Kristinestad . 38 Kemi .... 7
S:t Michel . 34 Mariehamn . .

Nadendal . . .

7
4Hangö . . . 30
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Warnomsiittning.

Kommunikationerna
Sjöfarten.

Den finsta handelsflotta, som trafikerade öppna hafwet eller de
inlandswatten, hwilka stä i segelbar förbindelse med hafwet, utgjordes
wid ärsstiftet 1887—1888, enligt Statistiska centralbyräns offent-
liggjorda öfwerfikt, af

1,769 segelfartyg med 233,229 registertons drättighet*)
och 271 ängfartyg „ 15,930 „ „

summa 2,040 fartyg och 249,159 registerton.

Wid utgängen af är 1886 räknade landets segelflotta 1,803
fartyg med en dräktighet af 249,172 reg.tons och har säledes under

*) 1 registerton —108,2 kubikfot eller 2^62 kubikmeter.

Införsel. Utförsel.

Storbritannien o. Irland, 1888 9,776.6 5,897.8
Tysta riket, 1888 4,064,0 3,959,8
Frankrike, 1888
Holland, 1888
Österrike-Ungarn, 1887 . . . .

Ryssland, 1888
Belgien, 1887
Italien, 1888
Spanien, 1887

4.052,9 3.210,?
2.649.1 2,302,4
1,403,6 1.661.4
1,074,4
IMI,B

2,183,2
1,240,?

1,173,1 887,n
791,2 717,6

Schweiz, 1888 777.5 644,4
Swerge, 1887 411,1 317,u
Danmark, 1887 348.2 260.9
Norge, 1888
Portugal, 1888
Finland, 1888

220,0
212,6

170.0
129,2

112,2 90,5
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är 1887 minstats med 34 fartyg och 15,943 reg.tons. Hngbäts-
flottan, som wid 1886 ärs utgäng uppgick till 257 fartyg med 15,577
reg.tons dräktighet, har däremot under äret ökats med 14 fartyg och
353 registertons.

Medan ängbätsflottan altsedan sin grundläggning befunnit sig
i ständig tillökning, har segelflottan sedan utgången af 1876, dä den
nädde sitt högsta tontal, warit stadd i starkt nedätgäende. I dräk-
tighet har den sedan nämda tid förlorat öfwer 60,000 reg.tons, eller
nära 2/5 af sin storlek, under det att fartygens antal nägot ökats.
Säsom häraf framgår, är det de större segelfartygens antal, som
minstats mest. Dä de nedätgäende frakterna dessutom twungit bygg-
nadswiirksamheten pä warfwen att upphöra, utgöras Finlands segel-
fartyg numera endast af äldre sädana, af hwilka ett alt större antal
ärligen blir odugligt.

Sedan 1876 har ängbätsflottan nära fördubblats. Dess far-
tygsantal har ökats frän 146 till 271 och dräktighet frän 8,413
reg.tons till 15,930. Flera af dess fartyg ha numera äfwen intagit
plats pä wärldshafwen.

Trafiken i landets hamnar har fortsättningswis hällit sig hög,
ehuru den synes under är 1888 ha nägot mattats i jämförelse med
föregäende är.

Till finsta hamnar ha under är 1888 ankommit 4,638 segel-
och 2,836 ängfartyg med last af sammanlagdt 989,550 reg.tons
samt 3,217 segel- och 429 ängfartyg med barlast af 674,795 reg.tons;
säledes tillsammans 11,120 fartyg och 1,664,345 tons. Af dessa
woro 5,823 segel- och 2,531 ängfartyg finska samt 2,032 segel- och
734 ängfartyg utländska.

Frän finsta hamnar ha under samma är afgätt 7,233 segel-
och 2,938 ängfartyg med last af 1,573,770 reg.tons samt 923
segel- och 192 ängfartyg med barlast af 132,532 tons; tillsamman-
taget säledes 11,286 fartyg och 1,706,302 tons. Af dessa woro
6,368 segel- och 2,401 ängfartyg hemmahörande i Finland samt
1,788 segel- och 729 ängfartyg frän andra länder.

De främmande fartyg, som under ar 1888 ankommo till Fin-
lands hamnar, woro till sin nationalitet: rysta 1,132, danska
476, swensta 355, engelska 317, norska 271, tysta 147, öfriga län-
ders 68; tillsammans säledes 2,766.
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Ångfartygen befordra, säsom tandt, äfwen en stor mängd pas-
sagerare och utgöra sälunda wiktiga medel uti persontrafikens tjenst,
men öfwer antalet ängbätsresande finnas nägra officiella uppgifter
icke att tillgä, och af denna orsak kan ängbätarnas betydelse för per-
sontrafiken icke i siffror bestämmas.

Till befrämjande af sjöfarten finnas här och där i landet la«
naler och slussar, hwilka förena skilda farwatten med hwarandra.
Störst är Saima kanal, som förenar Saimas wattenomräde med
Finsta wiken. Denna kanal har 28 stussar, som reglera wattenstän-
det, hwilket i Saima är 76 meter (256 fot) högre än i Finska
wiken. öfriga kanaler och slussar i landet äro:

Dessutom finnas här och där i landet äfwen nägra kanaler
med lika wattenständ pä hwardera sidan. I dessa finnas naturligt-
wis inga stussar. De förnämsta kanalerna af detta slag äro: Lem-
ströms kanal pä Åland, Warkaantaipale i Kristina och Orawi i Ran-
tasalmi socken.

Genom landets kanaler passerade är 1888 inalles 16,113 far-
koster, af hwilka i kanalafgifter uppburits tillsammans 531,000 mark.

liattenjam
ning i
meter.

t- Antal
stussar,

Taipale kanal i Leppäwirta socken . . 5,3 2
Konnus „ i „ „ . . 0,9 1
Ruokowirta kanal i Maaninka socken . 0,7 1
Ahkionlaks „ i „ „ . 4,5 2
Nerkko „ i Idensalmi „ 1,0 1
Wesijärwi „ i Asikkala „ . 3,0 1
Kalkis „ i „ „ . 1,8 1
Walkiatoski „ i Sääksmäki „ 5,3 2
Lembois „ i Lempälä „ 2,8 1
Murole „ i Ruowesi „

Ämmä och Koiwukoski stussar wid Kajana
10 kanaler i Pielis älf, inalles . .

1,2
9,2

15,4

1
2

11
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Utgifterna för underhäll och förwaltning belöpte sig för äret till
197,000 mark, hwadan inkomsterna öfwerstöto utgifterna med 334,000
mark.

För betryggande af sjöfarten utmed landets kuster funnos of-
wannämda är 115 lotsplcitser, 127 lotsuppassningsställen och 79
fyrplatser samt 4 lifrciddningsstcttioner med en betjening af samman-
lagdt 914 personer. Uti lotspenningar hade samma är influtit 208,000
mark.

Strandningshändelser och hafwericr inträffade är 1888 wid
Finlands kuster inalles 24, af hwilka 12 drabbade finsta och 12
utländska fartyg. Af de för olycka utkomna fartygen woro 7 äng-
fartyg och 17 segelfartyg. Bland olycksfallen ha 7 förorsakats af
storm, 3 af tjocka, 2 af storm jämte tjocka, 6 genom missuppfatt-
ning af sjökort, 1 af wärdslöshet och 5 af okänd orsak. Af de för-
olyckade fartygen hade 15 stött pä grund, 8 under storm blifwit
drifna i land och 1 räkat i kollision. Päföljderna af dessa olycks-
fall ha warit, att 8 af fartygen blifwit wrak, 3 fätt betydlig skada,
12 ingen eller obetydlig städa, och om 1 saknas upplysningar.

Wiivldens handelsstottov.
Jordens handelsflotta bestod är 1888 *) af 32,662 fartyg om minst 100

registertons dräktighet. Sammanlagdt mätte desfa fartyg 21 miljoner registerton.
Hwad handelsflottornas storlek och tontal beträffar, intager Storbritannien och
dess kolonier första rummet, ity att den brittiska handelsflottan ensam omfattar
51 procent eller mera än hälften af wärldens alla handelsflottor. Storbritannien
jämte defs kolonier ägde nämligen är 1888 tillsammans 12,017 fartyg med ett
tontal af 10,8 milj. mot 12,229 fartyg och 10,? milj. ton är 1887. Storbri-
tannien ensamt utom kolonierna hade 8,930 fartyg om 9,4 milj. ton. I andra
rummet komma Förenta staterna med 3,573 fartyg om 1,9 milj. ton; därefter
Norge med 3,258 och 1,4; Tyskland med 1,932 och 1,4; Frankrike med 1,410
och 1,0; Italien med 1,662 och 0,8; Spanien med 954 och 0,5; Swerge med
1,460 och 0,5; Ryssland jämte Finland med 1,217 och 0,4; Holland med 539
och 0,4; Österrike-Ungarn med 380 och 2,8; Danmark med 794 och 0,3, o. s. w.

Af utomeuropeiska riken hade Brasilien den näststörsta flottan med 501
fartyg om 145 tusen ton. Därefter kom Japan med 322 och 175; Kina hade

*) Se I__o?ä3 ,It,SF.3tsl' ok __._-itil.i. auä tolsi^n _3i_.iz>i»i__F."
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42 fartyg om 45 tusen ton; Persien hade endast 1 fartyg, men detta mätte
838 ton.

Storbritanniens handelsflotta har under äret nägot ökats, hwaremot
Förenta staternas, Swerges, Hollands, Rnsslands och Österrike-Ungarns flottor
under äret gätt nägot tillbaka. Den jämförelfewis största tillwäxten har Japans
handelsflotta gjort.

Jämför man desfa siffror för är 1888 med motswarande siffror för är
1887, finner man, att, medan antalet fartyg minskats med 538, tontalet ökats
med 583,059. Säsom häraf framgär, synes steppsbyggeriet för närwarande
siräfwa att ästadkomma alt större fartyg.

Segelflottan ensam omfattade 22,402 fartyg af förut omnämd storlek och
hade under är 1888 minskats med 908 seglare och 324 tusen ton. Endast Nor-
ges, Swerges, Greklands och Turkiets segelflottor hade under äret ökats. Alla
öfriga mera framstäende nationers segelflottor hade minskats, och denna minsk-
ning har redan pägätt i flera ärs tid. Under aren 1885 och 1886 war denna
minskning af segelfartygen ännu större.

Wärldens ängbätsflotta räknade är 1888 10,260 fartyg om 11,5 milj.
ton. Häraf ägde Storbritannien och dess kolonier icke mindre än 5,914 fartyg,
mätande 7,3 milj. ton. Frankrike hade 490 ängare om 0,? milj. ton; Tyskland
640 om 0,?; Förenta staterna 425 om 0,5. Härefter följa i ordning Spanien,
Italien, Holland, Swerge, Norge, Österrike-Ungarn, Ryssland, Danmark, Belgien,
Japan, Grekland, Brasilien, Turkiet, Kina m. fl.

Statistiken öfwer ängbätsflottan wisar, att fartygsindustrin och därmed
ocksä wärldsflottan gjort stora framsteg isynnerhet under är 1888. Tillwäxten
i tontal, som är 1886 utgjorde 240 tusen, war 1887 386 tusen och steg är
1888 till icke mindre än 634 tusen. Största tillwäxten har Storbritanniens
flotta haft. Bland andra rangens sjöfarande har Japan mest ökat sin ängbäts-
flotta. Öfriga nationer ha ocksä alla under äret mer eller mindre ökat sina äng-
bätsflottor.

Under de senaste aren har stal altmera börjat anwändas säsom material
wid fartygsbyggnad. För öfrigt undergär steppsbyggeriet oupphörligen fulländ-
ning och förbättring, hwilket icke minst gäller hamnar och dockor. En följd häraf
blir äfwen en relativ minskning i det erforderliga antalet sjömän.

liirnmiigarna.

Den älsta järnwäg i Finland är Helsingfors—Tawastehus banan,
hwilken öppnades för trifik är 1862.

Wid utgängen af är 1888 hade Finland följande
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Statsbanor

Priwat bana:

Under är 1889 har för trafik öppnats en ny statsbana, Kou-
wola—Kuopio, hwilken jämte bibana har en längd af 280 km. Wid
utgången af är 1889 hade Finland säledes sammanlagdt 1,852,6 ki-
lometer järnwägar.

Genom dessa järnwägar äro 15 af Finlands städer förbundna
med hwarandra och med Rysslands hufwudstad S:t Petersburg.

Wid ingängen af är 1890 mar dessutom under byggnad en
statsbana frän Kouwola till Kotka med en längd af 47 km; och be-
slutna att byggas äro: l.o) en järnwäg mellan Wiborg, Sordawala
och loensuu städer; 2:o) en järnwäg mellan Tammerfors och Björ-
neborg. Beslutna att undersökas äro: l.o) en järnwägslinje frän
Uleäborg till Torneä; 2:o) en dylik frän Iywäskylä till nägon punkt
ä sträckan Keuru—Myllymciki af Wasa järnwäg; 3:o) en järnwäg
ledande öfwer wattendragen wid Nyslott och Punkaharju, samt 4:o)
en bansträckning frän Kumo eller Harjawalta till Raumo.

Under är 1888 expedierades ä statens järnwägar 21,672 pas-
sagemretäg och 8,450 godstag eller tillsammans 30,122 bantäg. Pas-
sageraretägen genomlupo en sammanräknad wägalängd af 1,983,731
kilometer, godstagen sammanlagdt 1,221,099 kilometer; säledes till-
sammans 3,204,830 tägkilometer. Med dessa bantäg frambefordra-
des mot betalning:

Helsingfors—Tawastehus banan, längd 107,6 km
Riihimäki—S:t Petersburgs „ „ 370,3 „

Hangö—Hywinge „ „

Tawastehus —Tammerfors „ „

Toijala—Abo „ „

149,2 „

79,8 „

127,8 „

Tammerfors—Nikolaistads „ „

Östermyra—Uleaborgs „ „

Särskilda bibanor „ „

306,7 „

334,7
„

63,5 „

1,539,6 km.

Borgä—Kerwo järnwäg, längd 33 km
eller tillsammans 1,572,« km.
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För upprätthällande af trafiken ägde statsjärnwägarna före-
nämda är 135 lokomotiv, 332 personwagnar, 873 Ma och 1,971
öppna godswagnar eller tillsammans 3,176 wagnar. — Antalet sta-
tioner af olika storlek utgjorde 123 och dessutom funnos 3 halt-
punkter samt 34 upp» och afstigningsplatser.

Personalen wid samtliga statsjärnwägar uppgick wid utgån-
gen af är 1888 till följande antal ämbets- och tjenstemän samt be-
tjente:'

Statsjiirnwägarnas ursprungliga anläggningskostnader
utgjorde:

Fmk.

i I klassen 17,133 personer
i II „ 323,948 „

i m „ 1,707,514 „

trupper 44,334 „

fångar 10,201

eller tillhopa 2,103,130 personer.
samt

fraktgods 740,297,000 kilogram
ilgods 2,795,000 „

hästar 4,297 stycken
boskapskreatur 3,783 „

hundar 6,440 „

åkdon 1,909
o. s. w.

)id lärnwägsstyrelsen.
Byräafdelningen .

6
. 109

Trafikafdelningen . . 1,034
Banafdelningen .

Maskinafdelningen
. 626
. 426

Summa 2,201.

Helsingfors—Tawastehus—S:t Petersburgs järnwäg .

Hangö—Hywinge järnwäg (intopswärde)
Abo—Tammerfors—Tawastehus järnwäg
Tammerfors—Nikolaistads järnwäg'
Östermyra—Meaborgs järnwäg . . .

42,219,980
10,559,809
19,558,906
14,771,832
19,700,528

Summa 106,811,055.
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Genom utförande af bibanor och öfriga nybyggnader, genom
dels uppköp dels tillwärkning af ny rörlig materiel och andra inwen-
tarier har emellertid det ursprungliga anläggningskapitalet blifwit
under örens lopp tillökt med 13,960,419 mark, hwarför statsjcirn-
wiigarna i landet beräknats wid utgången af ar 1868 äga ett sam-
manlagdt wärde af 120,771,474 marl.

Statsjärnwägarnas bruttoinkomster för är 1888 uppgingo,
dä en kurswinst af 16,182 mark 69 p. inberätnas, till 9,625,974
mark 92 p. och fördelade sig pä de skilda hufwudkategorierna pä föl-
jande sätt:

För är 1887 stego statsjärnwägarnas inkomster till samman-
lagdt 8,381,905 mark 45 p., hwadan för är 1888 uppstär en till-
ökning af 1,244,069 mark 47 p.

För de särskilda banorna stego inkomsterna är 1888 till föl-
jande belopp:

Statsjärnwägarnas utgifter för förwaltning, trafik och un-
derhäll uppgingo för är 1888 till följande belopp:

passageraretrafiken 3,914,293 mark 36 p. eller 40,73 °/o
godstrafiken 5,564,535 „ 09 „ „ 57,91 „

extra inkomster 94,633 „ 24 „ „ 0,98 „

diwerse inkomster 36,330 „ 54 „ „ 0,38 „

9,609,792 mark 23 p. 100,no °/o
kurswinst 16,182 „ 69 „

Summa 9,625,974 marl 92 p.

Helsingfors—Tawastehus—S.t Petersburgs banan
Hangö—Hywinge banan
Hbo— Tammerfors—Tawastehus banan ....
Tammerfors—Nikolaistads banan
Östermyra—Meaborgs banan

6,429,273: 99
400,203: 33

1,526,351: 25
826,608: 03
443,538: 32

eller tillsammans 9,625,974: 92.
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Den för är 1888 frän samtliga statsbanor härflytande trafik-
winsten utgjorde sälunda 3,680,343 mark 1 p., motswarande
3,0ä procents ränta ä banornas tillökta anläggningskapital.

Föregäende är 1887 belöpte sig statsjärnwägarnas utgifter till
5,386,405 mark 32 p., hwadan trafikwinsten för samma är utgjorde
2,995,500 mark 13 p., motswarande 2,49 procents ränta ä det till-
ökta byggnadskapitalet. Hr 1888 hade trafikwinsten följaktligen att
uppwisa en absolut tillökning af 684,842 mark 88 p., motswarande
22,86 procent.

Den ränta, som de särskilda statsjärnwögarna afkastat ä det
tillökta byggnadskapitalct, belöper sig för är 1888 till följande pro-
centtal:

Helsingfors—Tawastehus—S.t Petersburgs järnwäg . . 5,29 °/o
Hangö—Hywinge järnwäg —0,03

„

Rbo— Tammlrfors—Tawastehus järnwäg 3,25 „

Tammerfors—Nikolaistads järnwäg 1,5« „

Östermyra—Uleaborgs järnwäg —0,41 „

För är 1889 uppgingo statsjärnwägarnas inkomster, enligt
bokslut, till inalles 10,489,327 mark och utgifterna för underhäll,
trafikering, nybyggnader m. m. till sammanlagdt 7,625,405 mark.
Arets winst att lewereras till Statskontoret belöpte sig altsä till
2,863,921 mark.

Bsrgä—Kerwo järnwäg expedierade under är 1888 inalles
1,484 gods- och blandade täg, hwilka frambefordrade 39,958 perso-
ner mot en inkomst af 50,404 mark samt 29,235,000 kilogram gods.

Centralförwaltningen
Byräafdelningen. .

. 498,416 mark 49 p. eller

. 192,100 „ 42 „ „

8,38 °/«

3,23 „

Trafikafdelningen . > 1,759,050 „ 86 „ „ 29,59 „

Banafdelningen. .

Mastinafdelningen.
, 1,822,485 „ 80 „ „

1,673,578 „ 34 „ „

30,65 „

28,15 „

Summa 5,945,631 mark 91 p. 100 °/o.
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för hwilket inkomsten utgjorde 56,075 mark, eller tillsammans
106,479 mark. Af denna inkomst belöpte sig 47,4 procent pä pas-
sagerare och 52,6 procent pä godstrafiken, och utgjorde inkomsten pr
banwerst 3,433 mark.

Kostnaderna för remont och trafikering af banan utgjorde:

Och lämnade banan säledes under äret en nettoinkomst af 28,934
mark, hwilket gynsamma resultat ernätts säwäl genom ökad trasikin-
komst som genom minstad remont- och driftkostnad.

Biljettpriset utgör i I klass 10 penni pr kilometer; i II
klass 6^2 penni; i 111 klass ä passagerare- och blandade täg 4^/2
penni och ä godstäg 3 penni pr kilometer. Priset reduceras dock,
utom pä godstäg, till nägot mindre, ju längre man reser i en fort-
sättning. Minsta afgift är 50 p. Utom biljetter för enkel färd säl-
jas äfwen tur- och returbiljetter, abonnementsbiljetter, mänadsbiljetter
och passepartoutbiljetter till nedsatt pris, hwarom närmare i järn-
wcigs-ficktidtabellerna, hwilka torde finnas att tillgä ä de flesta järn-
wcigsstationer.

Dä det tan wara af intresse att äfwen känna järnwägsförhällandena i
andra länder, intaga wi här, efter Almanach de Gotha ärg. 1890, en

Gemensamma förwaltningstcostnadder. . . . Fmt 4,638: 81
sör trafikafdelningen. . .

„ banafdelningen . . .

„ mastinafdelningen . .

. .
. „ 20,451: 84

. . . „ 30,025: 64
. . . „ 22,428: 88

Summa Fmk 77,545: 17



51

OswerftKt
öfwer de trafikerade jarnwägarnas utsträckning wid irsfiiftet 1868—88.

G«ropa.
Kilometer. Kilometer.

Tysta riket 40,983 Vulkanländerna ....2,728
Frankrike, "/_287 34,210 Holland 2,602
Storbrit. o. Irland ....31,884 Rumänien 2,452
Ryssland 30,731 Portugal 2,090
Österrike-Ungarn 24,432 Danmark 1,942

Finland, «/i289 .
.

. 1,853Italien . .

- 12,604
Norge 1,562Spanien, "/1286 9,309
Grekland 708Swerge 7,527
Luxemburg . .

. .
.

. 398Belgien 4,447
Schweiz 3,008 Europa 215,470 lm

Amerika.
Förenta staterna 252,662 Central-Amerikas republ. 738
Kanada 20,442 Uruguay 642
Brasilien 8,586 Kolumbia 342
Mexiko 8.022 Venezuela o. Guyana, 86

—87 320Argentina 7,255
Chile, 1887 2,693 Paraguay 152
Peru 2,600 Ecuador, 1885 .... 122
Kuba och Antillerna ....2,092 Dominicana 115

Amerika 306,783 lm

Aften.
Brittiska Indien 24,534 Kina 130
Japan 1,460 Sumatra 76
Java 1,187 Kochinkina 71
Transkaspien 1,064 Portugals besittn. ... 54
Mindre Asien 658 Strait-Settlement ... 45
Ceylon, 1887 293 Persien . . . . . .

. 10

Asien 29,582 lm

Australien.
Nya Syd-Wales 3,550 ! Sydaustralien 2,443
Viktoria 3,526 Wästaustralien .... 438
Queensland 3,107 Tasmanien 526
Nya Seeland 2,963 Harvat.... . .

. . 90

Australien 16,643 lm
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Afrika.
Kilometer.

Algeriet och Tunis .... 2,972
Kaplandet 2,858
Egypten 2,012
Senegal 396
Natal 349
Oranien 200

Kilometer.
Mauritius 148
Reunion 126
Mosambik 91
Sydafr. republ 81
Angola 60
Massuah. . . . .

. . 27

Afrila 9,320 tm>

Kammandrag.

Amerika .
. . 306,783 km.

Europa ....215,470
Asien .... 29,582 „

Australien . . 16,643 „

Afrika .... 9,320

Hela jorden 577,798 km.

Kandswiigarna.
Finlands allmännaste kommunikationsleder sedan länga tider

tillbaka äro landswägarna. Wid slutet af är 1885 funnos i Fin-
land enligt guwernörernes årsberättelser sammanlagdt 21,886 werst
(23,392 kilometer) allmänna landswcigar och 18,013 werst (19,252
kilometer) byawiigar; säledes tillsammans 39,899 werst eller 42,644
kilometer allmänna wägar.

Dessa wägar genomkorsa landet i alla riktningar i södra och
mellersta delarna, men i norr aftaga de altmera och allra nordligast
saknas sådana nästan helt och hället. I dessa trakter fär man som-
martid ätnöjas med bättrafik längs wattendragen och wintertid af ren-
stjuts eller skidfärd.

Antalet landswägsbroar utgjorde förenämda är tillsammantaget
7,952. Af dessa woro 20 af järn, 1,445 af sten och 6,487 af
trä. Färjor funnos 160.



53

Inwid de allmänna landswägarna finnas pä lämpligt afständ
frän hwarandra stjutsanstalter, hwilka äro antingen gästgifwerier för
frambefordrande af resande och post med hällstjuts eller, där sådana
ej anses behöfliga, reserwstationer för deras fortstaffande med reserw-
stjuts. Rättighet att erhälla skjutshäst för sig och sina reseeffekter äger
enhwar person i stad och pä landet. Men för transport af waror och
flyttningsgods samt annat dylikt utgifwes skjutshäst icke.

Skjutslegan utgör frän stad 18 penni och pä landet 14 penni
för kilometern, uti hwilken lega jämwäl ingär ersättning för begag-
nande af ä orten wanliga åkdon och körredstap, som den skjutsande
är skyldig att för färden uppläta.

Uosten och telegrafen
Postwiirket.

Postwärket, som är en gammal inrättning i landet, har under
senaste tid blifwit försatt uti ett mycket godt stick.

Wid flutet af är 1888 funnos i landet 38 postkontor, 152
postexpeditioner af l.sta klass och 31 af 2:dra klass samt 122 post-
stationer; tillsammans säledes 343 postanstalter.

Personalen wid postwärket har under förenämda är utgjorts af
323 dels ordinarie dels extra tjenstemän och 215 fruntimmer samt
567 postförare, brefbärare och andra betjente eller tillsammans 1,105
personer.

Postwiigarnas längd utgjorde under äret

Den wiigaliingd, som posterna tillryggalagt under omförmiilda
är, utgör:

Landswäg 14,436 km
Järnwäg 1,551 „

Sjöledes 1,862 „

Summa 17,849 lm.
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Hwad poströrelsen beträffar, har antalet olika slags inrikes för-
sändelser, med undantag af postanwisningar, under äret uppgätt till
följande antal:

Till utrikes ort ha härifrän afsändts 1,958,300 försändelser
och frän utlandet ha hit ankommit 2,683,400 dylika, således till-
sammans 4,641,700 utrikes försändelser. Sammanräknas in- och
utrikes försändelserna blir summan 14,861,700.

Antalet postanwisningar utgjorde under är 1888 2,862
med ett sammcmlagdt wärde af 122,000 mark. lämfördt medföre-
gäende är utwisar detta en tillökning i antalet af 1,102 stycken och
i wärdet af 54,000 mark. — Postförskottsförsändelser hade
under aret blifwit inlämnade till ett antal af 4,349 med ett wärde
af inalles 88,000 mark. Äfwen här föreligger en tillökning under
äret af 1,596 i antal och 34,000 marl i wärde.

Anställer man en jämförelse af postförsändelsernas antal under
ärm 1881—1888, finner man för hwarje är följande miljontal
försändelser: 1881: 8,7; 1882: 9,2; 1883: 10,2; 1884: 10,4; 1885:
11,5; 1886: 12,0; 1887: 12,9; 1888: 14,9. De postbehandlade för-
sändelserna ha säledes under ar 1888 ökats med 12,9 procent emot
föregående är och pä 7 är med icke mindre än 71,5 procent. Under

pr landswäg
. 1,618,400 km

„ järnwäg
sjöledes .

.

. 1,446,000 „

.203,500 „

Summa 3,267,900 lm.

Enkla bref 2,850,500
Postkort
Korsband

395,500
410,400

Rekommenderade priwata bref. 179,800
Assurerade d:o d:o . 84,200

Priwata paket
Enkla fribref
Assurerade fribref
Fribrefs paket
Tidningsnumror

54,000
363,100
43,900
27,100

5,811,500
Summa för inrikes 10,220,000.
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dessa 7 är har däremot folkmängden i landet ökats med endast 10,8
procent. I sin män torde detta utwisa, hwilka rasta framsteg dm
andliga odlingen under senare är gjort i wärt land, likasom äfwen
hwilken utweckling postwiirket i följd häraf wunnit.

Postwiirkets inkomster utgjorde under är 1888 tillsammans
1,263,105 mark 2 p. Utgifterna belöpte sig> för samma tid till
1,296,753 mark 28 p. Utgifterna för äret ha säledes öfwerstigit
inkomsterna med 33,648 mark 26 p.

liimföres postwiirkets inkomster och utgifter underarm 1881—
1888 erhälles följande resultat i tusental mark.

Säsom af denna öfwersikt framgär, har postwiirkets sawiil in-
komster som utgifter stegrats under är 1888 i större progression än
under nägot af de föregäende aren. Den jiimförelsewis höga siffran
för utgifterna förklaras främst af de ökade kostnaderna för mänga
förändringar och förbättringar uti postwiirkets wiirksamhet och därnäst
af dess nya frän den 1 april gällande och med nära 130,000 mark
tillökta ärsstat.

Enär märkningarna af mänga nyinrättade postanstalter, post-
gängar och postalista förbättringar i allmänhet endast till en del hun-
nit under äret blifwa märkbara, mäste det erhällna ärsresultatet anses
ganska tillfredsställande.

Inkomster. Utgifter.
Skilnad emel-
lan inkomster
och utgifter.

Är 1881 859.3 731.9 -^ 127,4
„ 1882 895,0 799,n -^ 96,0
~ 1883 962,9 830,3 -^- 132,6
„ 1884 1,005.«

1.075.3
915.8 -^ 89,8

„ 1885 1,042,1 -^- 33,2
„ 1886 1.084,1 1,086,4 — 2,3
„ 1887 1,154,1 1,149,8 4,"
~ 1888 1,263,1 1,296,7 — 33,6
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Postportot för enkelt, frankeradt bref utgör inom landet 20
p. för en wikt af högst 15 gram, 40 p. för wikt diirutöfwer ända
till 50 gram, 60 p. för en wikt af 50—100 gram och 1 mk för
100—500 gram. För lokala bref erlägges 10 p. Har brefwet in»
lämnats ofrankeradt, erlägges af emottagaren, om han önskar utbe-
komma det, ofwan angifna porto till dubbelt belopp. Ofullständigt
frankeradt bref utlöses med dubbla beloppet af det bristande portot.
Till utrikes orter utgör brefportot 25 p. för 15 gram.

Bref, postkort och korsbandsförsändelser kunna äfwen „rekom-
menderas". Öfwer försändelsens emottagande utfärdas af postanstal-
ten kwitto, emot hwars återlämnande postwiirket, i fall försändelsen
förkommer, utbetalar ett stadeständ af 50 mark. För rekommenda-
tion erlägges, utom porto, 25 p. i frimärken.

För assurerade försändelser erlägges manligt porto samt dess-
utom en instrifningsafgift af 25 penni och en assuransafgift, som
beräknas efter försändelsens wärde sälunda, att för belopp af till och
med 200 mk erlägges 20 p. och för hwarje öfwerstjutande belopp af
100 mk eller del diiraf 10 p. Har assurerad försändelse gätt för-
lorad, utbetalas till afsiindaren, emot assuransbewisets äterstiillande,
det belopp, för hwilket assurans crlagts.

För enkelt postkort är priset 10 p. och för dubbelt sädant (för
swar) 20 p. — Portot för korsbandsförsändelser är, oberoende af
afständet, 5 p. för hwarje wiktsats af 50 gram eller del diiraf.

Paketportot utgör, oberoende af befordringsafständet, 40 p. för
en wikt af till och med 500 gram, och 20 p. för hwarje öfwerstju-
tande 500 gram eller del diiraf.

Till belysande af postförhillandena i andra länder intaga wi här en ta.
bell, utwisande mängden af befordrade försändelser af alla slag i miljoner flyk-
ten iifwenfom antalet postanstal.ee i de särskilda länderna.
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Försändelser.
Milj. Postllnstalter.

Försändelser
pä hwarje
inwänare.

Europa.
Tysta riket. 1888
Storbritannien och Irland, 1887
Frankrike (med Algier och Tu-

nis), 1887

2,488,8
2,336,6

20,656
17,587

47
63

1,676,5 7,436 40
Österrike, ~

Italien, „ ..---..

589,3 4.471 27
490,? 5.159 17

Ryssland, „

Belgien, „

344.8 5,429 3
326,5 838 55

Ungarn, „
261,5 4,356 1?

Schweiz, „

Holland, „

Spanien, „

214,4 3,114 76
182,0 1,263 41
132.1 3.072 8

Smerge, „
99,5 2,187 21

Danmark, „
94,5 774 48

Norge, „ 45.9 1,274 23
Portugal, „

Rumänien, „

44,6 1,636 10
19,9 306 4

Finland, 1888
Grekland, 1887

14.9 343 6
12,9 249 6

Serbien, „ 8.4 92 4
Luxemburg, „

Bulgarien, „

7,7 69 36
6.0 110 2

Montencgro, 1885 0.2 7 1

Magra utomeuropeiska
limder.

274.4 8,428 1Brittiska Indien, 1887 ....
Förenta staterna,

~ ....

Japan, „ . . . .

Kanada, „ . .. .

169,6 56,112 4
134,8 3,916 3
129.1 7,651 30

Chile,
Brasilien, „ . .. .

Argentista republ. ~
....

39,« 483 13
36.6 2,129 3
24,6 804 8

Egypten, „ .... 13.3 165 2
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NelegrafwiirKet.
Telegmfwiirket i Finland tillhör rysta staten, som införde den

elektrista telegrafen här under senaste krig (ärm 1853—1856). liirn-
wiigstelegrafen tillhör dock finsta staten. Alla städer, alla jiirnwiigs-
stationer och en mängd industriella inrättningar äga telegrafbyrå. En
underwattenskabel gär frän Nystad till Grisslehamn i Swerge och en
annan förenar Åland med fasta landet. Telegraflinjernas samman-
lagda längd utgör för niirwarande 4,460 kilometer.

(Ur „Finlands natur, folk och kultur", af O. M. Reuter.)

Telegramporto. Inom Finland betalas för hwarje telegram
en grundafgift af 50 p. samt därtill för hwarje ord telegrammet in-
nehäller 10 p. — Till Ryssland betalas i grundafgift 60 p. samt
därtill för hwarje ord 20 p. till europeiska Ryssland och Kaukasien
samt 40 p. till Sibirien, Turkestan och Transkaspien. —Tillöfriga
länder i Europa erlägges ingen grundafgift, utan endast porto per
ord. Detta porto wiixlar för olika länder emellan 21 och 72 p. —

Till länder utom Europa beräknas porto likaledes endast efter ord och
är betydligt högre (frän 98 p. till 12 m.).

VfmerftKt
öfmer statstelegraflinjernas utsträckning i några andra länder. Längden är angif-

wen i tusental kilometer.
Rysta riket . 141,2 Norge .7,5
Frankrike
Tysta riket
Storbritannien och Irland.
Österrike

. 104,8

. 92,4
. 48,7
. 39,8

Schweiz ....
Grekland ....

Belgien ....

.7.1

.7,°

.6,4

Italien
Ungarn

. 35,7

. 19,3

Rumänien .
. .

Portugal, 1885 .

Holland ....
Danmark....

. 5,2
.5,1
.5.0
. 4,3Spanien, 1885 . 17,8

Balkanländerna (ofullst.) . . 10^ Luxemburg . . . . 0,8
Smerge . 8,2
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Telefonerna.
För närwarande torde ätminstone 25 af Finlands städer redan

wara försedda med telefonnät. Mänga städer äro äfwen genom tele-
fonledningar förenade med hwarandra och med den omgifwande lands-
orten. Dessutom finnes det mängenstiides pä landet telefonförbin-
delser mellan särskilda egendomar, industriella inrättningar och jiirn-
wiigsstationer. För närwarande torde telefonträdarnas längd uppgä
till omkring 5,500 kilometer, och ständigt uppsättas här eller där nya
trådar, hwadan landets telefonmiisende befinner sig uti en rast utweckling.

bildningsanstalterna
Wmwerfttetet

i Helsingfors.

Finlands högstola grundades i Hbo är 1640 och kallades Abo
akademi. Första äret hade denna akademi endast 44 studenter, hwaraf
blott 8 woro infödda finnar. Sedan dess har antalet studerande
ständigt tillwiixt. Hr 1828 flyttades högskolan till Helsingfors och
erhöll benämningen „Kejserliga Alexanders uniwerfitetet i Finland."

Med hänsyn till de olika wetenstaperna är uniwerfitetet inde-
ladt i fyra fakulteter: en teologisk, en juridisk, en medicinsk
och en filosofisk. Den sistnämda af dessa är widare delad i twiinne
sektioner: en historisk-filologisk och en fysisk-matematisk.

Antalet lärare wid uniwerfitetet uppgär för wärterminen 1890
till inalles 88. Af dessa äro 28 ordinarie och II extra or-
dinarie professorer, 1 teologie adjunkt, 1 teologie assistent, 36 docen-
ter, 4 ordinarie och 3 extra ordinarie lektorer samt 4 exercitiemiistare
och lärare i gymnastik.

Antalet instrifna studerande utgör för samma termin 1,735.
Fördelade pä de skilda fakulteterna, tillhöra 189 den teologiska, 60L
den juridiska, 138 den medicinska, 408 filosofiska fakultetens hist.-
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filologiska sektion och 399 dess fys.-matematista sektion. Med af-
seende ä hemort och andra omständigheter fördela sig de studerande
pä de olika afdelningarna pä följande sätt: Nyliindsta afd. 358 studd.,
Sawo-Karelsta afd. 289, Tawastliindsta 231, Wiistsinsta 366, Wi-
borgsta 138, Österbottniska 336, Kwinliga studerande 17. — Af de
instrifna studerandena ha 903 manliga och 14 kwinliga anmält sig
säsom närwarande. Fränwarande äro säledes 815 manliga och 3
kwinliga studerande.

Uniwersitetets inkomster utgjordes är 1888 af: statsanslag
707,709 mark, räntor 303,260 mk, enskilda donationer 13,500 mk,
andra inkomster 82,508 mk; tillsammans säledes 1,106,977 mark.
— Utgifterna för samma är belöpte sig till: löner 570,186 mark,
pensioner ät lärare och tjenstemiin 26,045 mk, ät enkor och oförsörjda
barn 43,802 mk, reseunderstöd ät lärare 16,500 mk, stipendier och
reseunderstöd ät studerande 92,323 mk, biblioteket och andra weten-
stapliga inrättningar 74,545 mk, nybyggnader, remont, möbel m. m.
76,111 mk, wed, belysning m. m. 36,638 mk; tillsammans altsä
936,150 mark. Ärliga medelkostnaden för hwarje wid uniwerfi-
tetet närwarande students utbildning torde kunna beräknas till om-
kring 1,000 mark.

GlementarliirowiirKen.
Af elementarlärowiirken i landet tillhör en del staten, andra

däremot äro priwata. Statens elementarliirowiirk utgjordes under liise-
äret 1887—1888 af 18 lyceer, 25 elementar- och realskolor samt
12 fruntimmersskolor. De priwata läroinrättningarna räknade samma
är 10 lyceer samt 43 fruntimmers- och förberedande skolor, alla med
inhemskt underwisningssprät. Dessutom funnos i landet 3 priwata
liirowiirk, i hwilka underwisningen meddelades pä rysta språket, och
1 med tysta säsom underwisningssprät.

Statens lyreev.
Under liiseäret 1887—1888 hade af statens lyceer 8 swenstt,

9 finskt och 1 blandadt, swenstt och finskt, underwisningsspräk. Wid
nedcmstäende liirowiirk meddelades underwisningen pä
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Wid klassiska lyceet i S.t Michel begagnades wid underwis-
ningen bäde swenska och finska spräken.

En del af dessa lärowärk woro likwä! icke ännu fullständigt
organiserade. Finska klassiska lyceet i Uleaborg, swenska reallyceum
i Abo och de) finska reallyceerna i Tammerfors och Nystott saknade
ännu sina högsta klasser.

Antalet lärare wid samtliga ofwan uppräknade lyceer utgjorde
287, hwaraf 175 ordinarie, 53 tjenstförriittande och 59 timlärare.
— Hela antalet elewer wid statens lyceer uppgick under liiseäret
1887—1888 till 3,503. Af dem besökte 1,538 liirowiirk med swenstt,
1,849 med finskt och 116 med blandadt underwisningsspräk. — Wid
början af höstterminen 1889, dä ytterligare 1 klassiskt lyceum med
finskt underwisningsspräk tillkommit genom ombildning af dm 4-klas-
siga elementarskolan i loensuu, utgjorde hela antalet elewer wid
statens lyceer 3,444, hwaraf 1,363 tillhörde liirowiirk med swenstt,
1,966 med finskt och 115 med blandadt underwisningsspräk.

Lyceernas stat uppgick för liiseäret 1887—1888 till 1,185,150
mark. Medelkostnaden för hwarje elews underwisning, efter afdrag
af stolafgifterna, utgjorde för äret omkring 313 mark.

Statens elementar- och realskolor.
Under liiseäret 1887—1888 woro dessa följande:

1 femklassig skola med finskt underwisningsspräk i Wiborg;
7 fyraklassiga skolor med swenskt d.o i Helsingfors, Nikolai-

stad, Ekeniis, Lowisa, Björneborg, Tammer-
fors och Gamlakarleby;

swenska: finska:
Normallyceum i Helsingfors, Normallyceum i Helsingfors,

Klassiska lyceum i Hbo,Klassiska lyceum i Borga,
„ „ „ Abo, „ „ „ Tawastehus,

„
Wiborg,

„ ~ „ Nikolaistad,
„ „ Wiborg,

„ Kuopio,
„ „ Uleäborg,

Reallyceum „ Helsingfors,
„ sbo.

„ „ Iywäskylä,
„ Uleäborg,

Reallyceum
„ Tammerfors,
„ Nyflott.
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5 fyraklass.ga skolor med finftt d.o i Björneborg, Heinola,
loensuu, Nikolaistad och Kuopio;

3 tretlassiga skolor med finftt d:o i Brahestad, Kajana och
Torneä;

3 twäklassiga skolor med swenstt d:o i Mariehamn, Kristine-
stlld och lakobstlld;

5 „ „ med finskt d:o i Nystad, Raumo, Will-
manstrand, Ketsholm och Sordawala;

1 „ „ med blandadt, swenstt och finskt, under-
wisningsspräk i Kotka.

Af föreniimda skolor ha emellertid sedan dess fyraklassiga ele-
mentarskolan i loensuu, säsom niimdt, blifwit ombildad till klassiskt
lyceum samt fyraklassiga swensta realskolan i Nikolaistad och fyra-
klassiga finsta realskolan i Kuopio hwardem blifwit indragna. Finsta
fyraklassiga elementarskolan i Björneborg kommer i början af höst-
terminen 1890 att utwidgas till fullständigt klassiskt lyceum. Wi-
dåre fä äfwen flickor intagas uti en del elementarskolor, säsom uti
dem i Mariehamn, Lowisa, Torneä och Heinola.

Under liiseäret 1887—1888 hade de dä existerande elemen-
tar- och realskolorna sammanlagdt 166 lärare, hwaraf 92 ordinarie,
53 tjenstförriittande och 21 timlärare. — Antalet elewer wid samma
skolor uppgick under föreniimda liiseär till 996. Af dessa besökte
331 skolor med swenstt, 647 med finskt och 18 med blandadt under-
wisningsspräk. — Wid början af höstterminen 1889, dä den ofwan
omförmiilda förändringen af 1 skola och indragningen af 2 andra
blifwit genomförda, hade de dä i wiirksamhet warande elementar- och
realskolorna tillsammantaget 820 elewer, af hwilka 267 tillhörde liiro-
wiirk med swenstt, 533 med finskt och 20 med blandadt underwis-
ningsspräk.

Staten för de under liiseäret 1887—1888 existerande elemen-
tar- och realskolorna belöpte sig till 466,289 mark. Medelkostnaden
för hwarje elews underwisning, efter afdrag af stolafgifterna, uppgick
för äret till ungefär 455 mark. — Wid den sedermera indragna
swensta realskolan i Nikolaistad, hwilken under aret hade endast 6
elewer, steg medelkostnaden för hwarje elews underwisning till 2,465
mark, det högsta belopp hithörande skolor hade att uppwisa.
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Staten» fruntimmersskolor.
Under liiseäret 1887—1888 woro följande fruntimmersskolor i

wärksamhet:
1 sjuk lassi g skola med swenstt underwisningsspräk i Helsing-

fors;
1 „ „ med finskt d:o i Helsingfors;
5 femklassiga skolor med swenskt d:o i Sbo, Wiborg, Kuopio,

Nikolaistad och Uleäborg;
4 „ „ med finskt d:o i Wiborg, Kuopio, Iywiis-

kylii och Uleäborg;
1 twäklassig skola med swenstt underwisningsspräk i Fredrits-

hamn.
Af förenämda skolor woro de bägge sjuklassiga stolorna i Hel-

singfors sammansatta af 2 förberedande och 5 egentliga stolklasser,
och wid swensta femklassiga skolan i Kuopio, hwilken säsom fätaligt
besökt befann sig under indragning, woro endast de 3 högsta klas-
serna under liiseäret i wärksamhet. Wid swensta och finska fruntim-
mersskolorna i Helsingfors äro dessutom inrättade fortbildnings-
läro wart med 3 klasser, afsedda för dem, som önska inhämta grund»
ligare insikter i wisfa ämnen och siirflildt för blifwande lärarinnor.

Antalet lärare och lärarinnor wid samtliga fruntimmersskolor,
fortbildningslärowiirken däri icke inberäknade, utgjorde 154, hwaraf
71 ordinarie, 50 tjenstförriittande och 33 timlärare och lärarinnor. —

Elewantalet wid fruntimmersskolorna, utom fortbildningslärowiirken,
uppgick för liiseäret 1887—1888 till inalles 1,439, däraf 834 till-
hörda de swensta och 605 de finsta stolorna. — Wid början af höst-
terminen 1889 hade dessa skolor 1,409 elewer, hwaraf de swensta
822 och de finska 587. Wid samma tid räknade fortbildningsläro-
wiirken i Helsingfors: det swensta 74 och det finsta 99 eller tillsam-
mans 173 elewer.

Staten för fruntimmersskolorna i landet uppgick för liiseäret
1887—1888 till 373,155 mark. Medelkostnaden för hwarje elews
underwisning, efter afdrag af stolafgifterna, belöpte sig för äret till
omkring 211 mark. Wid Kuopio swensta fruntimmersskola, som hade
endast 10 elewer, war medelkostnaden högst och steg till 2,712 mark
för aret.
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Priwata lneeer.

Under liiseäret 1887—1888 funnos i landet följande priwata
lyceer, afsedda dels för gossar ensamt dels för hwardera könen ge-
mensamt (samstolor):
3 gosslyceer med swenskt underwisningsspräk, af hwilka 2 i Hel-

singfors och 1 i Fredrikshamn;
3 „ med finskt d:o i Björneborg, Nikolaistad och Uleä-

borg;
3 samskolor med swenskt d.o, hwaraf 2 i Helsingfors och 1 i

Kuopio;
1 „ med finskt underwisningsspräk i Helsingfors.

Af dessa woro likwiil endast det swensta gosslyceet i Fredriks-
hamn, det ena af dem i Helsingfors samt swensta samstolan i Kuopio
fullständigt organiserade; de öfriga woro däremot ännu ofullständiga.

Wid dessa lyceer och samstolor funnos föreniimda liiseär 108
lärare och 37 lärarinnor, tillsammans säledes 145 personer, som
meddelade underwisning. Elewerna utgjordes af 744 gossar och 202
flickor, säledes inalles 946. Af detta antal besökte 540 gossar och
180 flickor, eller tillsammans 720 elewer de swensta läroanstalterna
samt 204 gossar och 22 flickor eller inalles 226 elewer de finsta
stolorna.

Af föreniimda läroanstalter ätnjöto alla öfriga, utom samsto-
lorna i Helsingfors, statsanslag till ett sammanlagdt belopp af 117,500
mark för äret.

Priwata fruntimmers- och förberedande skolor.
Dessa utgjordes under liiseäret 1887—1888 af 30 skolor med

swenstt och 13 med finskt underwisningsspräk samt woro belägna i
22 olika städer. Antalet i wärksamhet warande klasser i de skilda
stolorna wiixlade mellan 1 och 8. Tillsammantaget hade här ifräga-
warande skolor 100 lärare och 288 lärarinnor, således 388 personer,
som meddelade underwisning. Elewerna utgjordes af 581 gossar
och 2,017 flickor, eller tillsammans 2,598, af hwilka 1,745 hade
swenstan, 776 finstan och 77 nägot annat spräk till modersmäl.
I statsanslag ätnjöto dessa skolor för äret sammanlagdt 133,600 mark.
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Liirowiirk med främmande underwisningsspräk.

Dessa utgjordes under liiseäret 1887—1888 af 2:ne gymnasier
i Helsingfors (1 manligt och 1 kwinligt) samt 1 realliirowiirk i Wi-
borg, alla med ryskt underwisningsspräk, iifwensom af 1 tysk
fruntimmersskola i Wiborg. De rysta liirowiirkm hade tillsammans
54 lärare och lärarinnor samt 270 elever. Staten för dessa läro-
anstalter uppgick till 245,216 mark. Den tysta fruntimmersskolan i
Wiborg räknade 2 lärare och 9 lärarinnor samt 39 elever och ät-
njöt ett statsanslag af 3,000 mark.

Folkskoleväsendet.
Folkskollärare- och lärarinneseminarierna.

Till utbildande af lärare och lärarinnor för folkskolorna finnas
i landet 4 seminarier, nämligen:
2 sammansatta lärare- och lärarinneseminarier med finskt

underwisningsspräk, det ena i Iywiiskylii, det andra in-
wid Sordawala;

1 lärareseminarium med swenskt d.o i Nykarleby;
1 lärarinneseminarium med swenskt d.o i Ekeniis;

Wid dessa seminarier woro under liiseäret 1887—1888 an-
stiilda inalles 31 lärare och 14 lärarinnor, oberäknad: trägärds- och
wiirkmästare. — Antalet elever wid föreniimda seminarier uppgick
under nyssniimda liiseär till sammanlagdt 563, hwaraf 30 manliga
och 83 kwinliga wid de swenstspräkiga samt 207 manliga och 243

kwinliga wid de finskspräkiga. Dimitterade blefwo samma är 11
manl. och 16 kwinl. frän de swensta samt 55 manl. och 50 kwinl.
frän de finska seminarierna; tillsammans säledes 132 folkstolliirare-
och lärarinnekandidater.

Af de med seminarierna förbundna öfningsstolorna räknade
normalskolorna föreniimda är 3 lärare och 3 lärarinnor samt
646 elever, hwaraf 284 gossar och 362 flickor. Wid barntrii-
gärdarna funnos 4 lärarinnor samt 171 elever, diiraf 86 gossar
och 85 flickor.
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Staten för samtliga seminarier jämte till dem hörande öfnings-
stolor uppgick för kalenderäret 1888 till 395,780 mark. Af denna
summa utgjorde lärarepersonalens löner och armoden 217,600 mk,
ekonom och betjening kostade 26,500 mk, tosthällning 80,130 mk,
till stipendier och understöd ätgingo 16,600 mk samt till diwerse
54,880 mark.

Folkskolorna.
I städerna.

Städernas folkskolor, inberäknade seminariernas normalskolor
och barntriigärdar, uppgingo under läseäret 1887—1888 till inalles
216. Af dessa woro 80 högre, 122 lägre, 4 sammanslagna högn
och lägre, 9 skolor för försummade barn samt 1 handarbetsskola.
Med afseende fiistadt ä elevernas kön woro 43 inrättade för gossar,
42 för flickor och 131 gemensamma för gossar och flickor (samstolor).
I afseende ä underwisningsspräket woro 133 finsta, 78 swensta, 4
finst-swenfla och 1 ryst.

Lärarepersonalen räknade 128 lärare och 359 lärarinnor, till-
sammans 487 personer. Elevantalet uppgick till 16,607, hwaraf
8,391 gossar och 8,216 flickor. I medeltal belöpte sig pä hwarje
lärare och lärarinna 34 elever.

Statsanslaget för städernas folkskolor uppgick för äret till sam
manlagdt 198,500 mark.

V) Pä landet.
Läseäret 1887—1888 funnos pä landsbygden sammanlagdt

755 folkskolor, af hwilka 158 för gossar, 151 för flickor och 446
för hwardera könen gemensamt. I afseende ä underwisningsspräket
woro af dessa 612 finska, 119 swensta, 20 finst-swenfla, 1 finsk-
ryst, 1 finst-tyfl och 2 rysta. Samtliga dessa skolor woro fördelade
pä kommunerna pä följande sätt:

1 kommun hade inalles 6 folkskolor*)
3 kommuner „ enhwar 7 „

*) Piirnä socken i Nylands län.
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4 kommuner hade enhwar 6 folkskolor
15 „ „ „ " ,/

22 „ „ „ 4 „

48 „ „ „ 3 „

105 „ „ „ 2
185 „ „ „ 1
88 „ „ ännu inga „

Lärarepersonalen wid folkskolorna pä landsbygden uppgick för
aret till 777, hwaraf 459 lärare och 318 lärarinnor. Antalet elever
i de egentliga folkskolorna utgjorde 28,346, hwaraf 16,414 gossar
och 11,932 flickor. Fördelade pä samtliga lärare och lärarinnor,
komme pä enhwar i medeltal 38 elever. Hiirförutom hade i 637
folkskolor författningsenligt hällits s. k. „barnstolor", i hwilka under-
wisning meddelats ät 17,940 elewer. I 118 skolor med en lärare-
personal af 125 personer hade „barnstola" däremot icke hällits.

Folkskolorna pä landet ätnjöto för äret i statsunderstöd tillsam-
mantaget 609,020 mark. I löneförhöjningar ät lärarepersonalen utbe-
taltes för samma tid af statsmedel 39,300 mark.

Kammandrag

af statens utgifter för foltslolewiisenoet i landet lalenderäret 1888.

PolyteKnisKn institutet
i Helsingfors.

Detta liirowiirk för högre teknisk bildning omfattar 5 fackstolor:
1 för arkitektur, 1 för ingeniörwiismde, 1 för mastinbyggnad, 1 för

kemist teknologi och 1 för landtmiiteri. Af dessa ha de fyra först-
niimda enhwar fyraärig kurs, den sistniimda däremot twäärig.

Seminarierna 395,780 mark
Folkskolorna
Öfwerstyrelsen o. folkskoleinspekt.
Diwerse .....

. . .
.

846,800 „

79,749 „

23,000 „

Summa 1,345,329 marl.
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Lärarepersonalen räknar wärterminen 1890 12 ordinarie och
17 extra eller tillsammans 29 medlemmar; dessutom 1 ledig lärare-
befattning, som förestäs af tjenstförriittande lärare.

Elevantalet uppgär för wärterminen 1890 till 107, hwaraf
pä arkitektur-afdelningm 30, ingmiörs-afd. 35, mastinbyggnads-afd.
19, kemist-teknologiska afd. 8 och landtmiiteri-afd. 15. Af föreniimda
antal elever woro 100 ordinarie och 7 extra samt 104 manliga och
3 kwinliga (pä arkitektur-afdelningm).

Samtliga kostnader för polyteknista institutet äro i 1890 cirs
statsanslag upptagna till 138,550 mark.

Industri skolorna.
Under läseäret 1888—1889 woro i landet 5 industristolor i

wärksamhet, nämligen:
3 wdustrifkolor med swenskt underwisningsspräk i Helsingfors,

sbo och Nikolaistad;
2 „ med finskt d:o i Tammerfors och Kuopio.

Dessutom hade industristolan i Helsingfors en parallel-
afdelning med finskt underwisningsspräk.

Industristolorna omfatta en byggnadsafdelning och en me-
kanisk afdelning samt en kurs för maskinister.

Wid samtliga dessa industristolor woro anstiilda inalles 37 lä-
rare, af hwilka 16 woro ordinarie och pä prof tillförordnade samt
21 tjenstförriittande och timlärare.

Elevantalet wid föreniimda skolor uppgick wid utgängm af läse-
äret 1888—1889 till summa 255, hwaraf säsom ordinarie pä bygg»
nadsafdelningarna 108 och pä mekaniska afdelningarna 53 samt säsom
extra elever 47. Mastinistkurserna räknade samtidigt 47 elever. Ut-
dimitterade frän industristolorna blefwo efter fulländad kurs summa
52 elever.

Kostnaderna för industristolorna i landet äro uti 1890 ärs
statsförslag upptagna till 121,677 mark, hwari jämwiil är inberiik-
nadt ett anslag af 2,375 mark för en parallelklass med finskt un-
derwisningsspräk wid industristolan i Abo.
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AandtwärKs skolorna.
Enligt af Industristyrelsen offentliggjord öfwersikt funnos läse-

äret 1888—1889 följande högre och lägre handtwiirksstolor i wärk-
samhet:
2 handtwiirksskolor med swenskt underwisningsspräk i Jakob-

stad och Mariehamn;
7 „ med finfkt d.o i Wiborg, Tammerfors,

Uleäborg, Björneborg, Raumo, S:t Michel
och Torneä;

3 „ med swenskt och finskt underwisnings-
spräk i Helsingfors, Hbo och Kotka.

Af föreniimda skolor hade de i Rbo, Wiborg, Tammerfors,
Uleäborg och Björneborg en högre afdelning; öfriga här niimda
orter hade endast lägre handiwiirksstolor med eller utan förbe-
redande afdelning.

Antalet lärare och lärarinnor wid samtliga handtwiirksstolor
uppgick under läseäret 1888—1889 till 68. — Elevantalet wid
samma skolor uppgick wid slutet af wärterminen 1888 till summa
965, hwaraf 120 hade swensta, 833 finsta och 12 nägot annat
spräk säsom modersmäl.

Beloppet af det till stolarnas underhäll utgämde ärsanslag har
utgjort af statsmedel 14,320 mark och kommunala medel 25,337
mark, eller tillsammans 39,657 mark.

UawigationssKolorna.
Läseäret 1888—1889 funnos i Finland

4 nawigationsskolor med swenskt underwisningsspräk i Helsing-
fors, Bbo, Nikolaistad och Mariehamn;

1 „ med finskt d.o i Raumo;
2 „ med swenskt och finskt underwisningsspräk

i Wiborg och Uleäborg.
De fullständiga nawigationsstolorna omfatta 3 afdelningar:

en styrnmns-afdelning, en kofferdisteppare-afdelning och en sjökaptens-
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afdelning. Af ofwan uppräknade nawigationsstolor woro alla öfriga
fullständiga, utom den i Raumo, hwilken omfattade endast de twä
förstnämda afdelningarna.

Wid hwarje nawigationsstola finnas ä stat anstälda en förste
och en andre lärare, af hwilka förste läraren tillika är föreständare.
Under läseäret 1888—1889 woro wid samtliga nawigationsstolor
inflrifna summa 113 elever, hwaraf 27 pä styrmansafd., 45 pä
tofferdisteppare-afd. och 41 pä sjökaptmsafdelningm.

Uti 1890 ärs statsförslag äro utgifterna för nawigationssto-
lorna upptagna till 78,400 mark.

Handelsskolorna.
Af handelsliirowiirk funnos i Finland läseäret 1888—1889

1 handelsinstitut med swenskt underwisningsspräk i Brahestad;
1 „ med swenskt och finskt d:o i Helsingfors;
1 handelsskola med swenskt d.o i Äbo;
2 „ med finskt d:o i Wiborg och Kuopio;
1 „ med swenskt och finskt underwisningsspräk i

Uleäborg.
Bland dessa läroanstalter bekostas underhället af Brahestads

handelsinstitut helt och hållet med medel, som blifwit för iindamälet
donerade. De öfriga däremot underhällas dels af staten dels af kom-
munerna.

Wid samtliga föreniimda handelsliirowiirk woro under läseäret
1888—1889 anstälda 46 lärare och 11 lärarinnor. — Antalet ele-
wer wid dessa liirowiirk uppgick för samma tid till summa 297 or-
dinarie, hwaraf 162 manliga och 135 kwinliga. Dessutom hade
handelsinstitutet i Helsingfors 52 extra elever, af hwilka 34 manliga
och 18 kwinliga.

Statsanslaget för de liirowiirk, som ätnjöto sädant, uppgick för
aret till sammanlagdt 49,800 mark.
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KandtbruKslärowärKen.
Legoäret 1887—1888 woro i landet i wärksamhet:

2 landtbrutsinstitut, det ena ä Mustiala i Tammela socken
af Tawastehus län, det andra i Krono-
borgs socken of Wiborgs län.

3 jordbruksskolor med swenskt underwisningsspräk a Söder-
tulla i Sibbo socken af Nylands län, ä
Haga i Saltwiks socken af Hbo län och
ä Korsholm inwid Wasa;

8 „ med finskt underwisningsspräk ä Tuorla
i Piikkis och O fara i Ikalis socknar af
Abo län, ä Orisbärgi Storkyro och
Tarwa ala i Saarijärwi socknar af
Wasa län, ä Lewiiis i Kuopio och
Simananniemi i Libelits socknar af
Kuopio län, ä Otawa i S:t Michels
socken af samma län samt ä Koiwitko
i Muhos socken af Uleäborgs län.

Af de bägge landtbruksinstituten har Mustiala en högre och
en lägre landtbruksafdelning samt Kronoborg en fogdeklass
och en drängklass. Kurfens längd wid säwäl landtbruksinstituten

som jordbruksskolorna är i allmänhet 2 är, i nägra dock 3 är.
Lärarepersonalen wid dessa landtbruksliirowiirk, oberäknad, sär-

skilda inspektörer, slöjdlärare, trägärds- och smedmästare, ploginstruk-
törer o. dyl., räknade 41 lärare och 3 lärarinnor. — Elevantalet
uppgick för äret 1887—1888 till sammanlagdt 279, hwaraf 257
ordinarie och 22 extra. Af föreniimda antal blefwo wid ärets slut
dimitterade 118.

Arets statsanslag uppgick för Mustiala landtbrutsinstitut och
miijeriafdelningen till 80,270 mark, för Kronoborgs d.o d:o till
27,000 mark och för jordbruksskolorna i landet till 103,200 mark,
eller tillsammans 210,470 mark.

Under är 1889 har ytterligare 1 jordbruksskola med finskt
underwisningsspräk tillkommit ä Harjus egendom i Wederlats socken
af Wiborgs län.
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Mäjeri skolorna.
I sammanhang med lantbruksinstitutet ä Mustiala finnes

äfwen inrättat ett mäjeri-institut, omfattande en högre och en
lägre afdelning, och likasä finnas miijeriskolor säwäl wid
lantbruksinstitutet ä Kronoborg som wid jordbruksskolorna ä Koi-
wikko, Orisbiirg, Simananniemi och Tarwaala. D.ssutom
äro mäjeristolor inrättade a Myrans i Sjundeä socken af Nylands
län, ä Giisterby i Kimito och Kumogärd i Kumo socknar af Äbo
län, ä Haga i lanakkala och Pekka la i Ruowesi socknar af Ta-
wastehus län, ä lärwitylä i lorois och Howila i Sysmii sock-
nar af S:t Michels län, ä Peltosalmi i Idensalmi och Mattila
i Maaninta socknar af Kuopio län, ä Klaresund i Närpes socken
af Wasa län samt ä Marttila i Limingo socken af Uleäborgs län.

Kursens längd är wid Mustiala mäjeri-institut V2 1 är,
men wid öfriga miijeristolor 2 är.

Wid samtliga mäjeristolor woro under legoäret 1887—1888
anstälda 25 lärare och 16 lärarinnor, oberiiknadt dem, som wid
landtbruksliirowiirken meddelade underwisning i säwäl jordbruk som
miijerihandtering. Elevantalet, som wid hwar enskild miijeristola fär
uppgä till högst 12, belöpte sig nyssniimda är wid samtliga dessa
skolor till 148, diiraf 146 kwinliga och 2 manliga. Af föreniimda
antal elever blefwo dimitterade inalles 68.

Det ärliga statsanslaget för de mäjeristolor, hwilka icke ha
gemensam ekonomi med lantbruksafdelning, uppgick för är 1888 till
sammanlagdt 48,300 mark.

AKnormsKolorna.
I början af är 1890 funnos i Finland följande abnormskolor:

5 döfstumskolor, hwaraf 4 statens, i Äbo, Borga, Kuopio och
lakobstad, samt 1 privat, „Effata" i Hwittis
socken af Abo län;

2 blindanstalter, tillhörig, staten, i H.lsingfors och Kuopio;
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1 uppfostringsanstalt för andeswaga och blödsinta barn (privat)
i lakobstad;

1 „ för fattiga och wärnlösa barn ä Nygärd i Wi-
borgs socken af samma län;

1 „ för wanwärdade och wanartiga barn ä Käyrä
i Brunkkala kapell af Abo län.

Af dessa anstalter hade döfstumskolorna läseäret 1888—
1889 inalles 7 lärare och 15 lärarinnor samt 125 manliga och 100
kwinliga elever, diiraf 47 med swensta och 178 med finsta säsom
modersmäl. Statens utgifter för dessa skolor belöpte sig för äret till
56,900 mark.

De bäda blindanstalterna räknade nyssniimda är tillsam-
mans 4 lärare och 7 lärarinnor samt 25 manliga och 29 kwinliga
elever, hwaraf 6 swensttalande och 48 finsttalande. Statens kostna-
der för dessa anstalter uppgick för äret till 39,817 mark.

Uppfostringsanstalten för andeswaga och blödsinta barn
hade under föreniimda är 1 lärare och 1 lärarinna samt 4 manliga
och 5 kwinliga elever, alla swensttalande. Anstalten ätnjuter ett är-
ligt statsanslag af 3,000 mark.

Denningewäsendet
Finlands mynt är genom Kejserligt manifest af den 4 april

1860 faststiilt att mara mark och penni. Af dessa är en mark lika
med 100 penni. Wid denna myntfots införande bestämdes, att en
mark skulle i wärde motswara 25 kopek silfwer eller rubel och
grunda sig pä silfwerwiirdet. Sedermera har Finland, i anledning
af silfwerprisets sjunkande, fatt en ny myntlag af den 9 augusti
1877. Genom denna lag, som trädde i gällande kraft frän och med
den 1 januari 1878, har Finlands mynt blifwit grundat pä guld
säsom enda wiirdemiitare. Dock skola silfwer- och kopparmynt fortfarande
gä och gälla säsom skiljemynt. Däremot äro de af en del banker
utgifna och i allmänna rörelsen förekommande sedlarna att betrakta
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endast säsom dessa bankers skuldsedlar, dem de äro skyldiga att wid
anfordran inlösa.

För präglingen af i landet gällande mynt finnes i hufwudsta-
den ett myntwiirl, hwars wärksamhet började är 1864. Utmynt-
ningen af guld, silfwer och koppar har frän och med hösten 1864
intill den 1 januari 1889 omfattat följande malörer och antal mynt-
stycken :

För närwarande finnas i Finland 1 statsbank och 6 priwata
bantinriittningar samt dessutom flera sparbanker, pensionskassor och
andra offentliga penningeinrättningar.

KanKer.
Finlands banl tillhör staten och har till iindamäl att under-

lätta och befordra penningeomsättningen i landet samt uppriitlhälla
stadga och säkerhet i Finlands pmningewiismde. Banken, som öpp-
nades är 1811, stär under tillsyn af 4 bankfullmäktige, utsedda af
landets ständer. Bankens förwaltning är ombetrodd ät en direktion,
som bestar af en ordförande och twä direktörer. Till underlättande
af penningeomsättningen i landsorten har banken särskilda kontor i
städerna Hbo, Björneborg, Tammerfors, Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio,
loensuu, Iywiiskylii, S.t Michel, Wiborg och Sordawala iiswensom
i S:t Petersburg. Den 1 juli 1890 öppnas ytterligare ett kontor i
Kotka. Dessutom har banken ombud i åtskilliga större utländska
städer, säsom London, Paris, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg,
Lubeck, Amsterdam, Stockholm, Kristiania, Köpenhamn, Riga m. fl.
orter, pä hwilka banken försäljer wiixlar och anwisningar.

I guld: 20 marks stycken: 625,000 Myntstycken,
10 „ 940,000 „

i silfwer: 2 ~ „
2,278,500
6,110,300

50 pennis „ 2,818,000
25 „ „ 4,470,000

i koppar: 10 „ „ 2,720,000
5 „ „ 8,342,200

27,053,100
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Angämde bankens ställning innehäller den af Direktionen offent-
liggjorda berättelsen för är 1889, det banken wid ärets utgäng ägde
i metallisk valuta för sedelutgifning 54,530,746 mark, i utestäende
fordringar 32,878,327 mark och i öfriga tillgängar 2,716,830 mark
eller inalles 90,125,903 marl. — Bankens passiwa upptager:
grund- och reserwfonder 17,065,619 mark, utelöpande sedlar 55,308,994
mark, län af finsta statswiirket 2,520,000 mark, diwerse i banken
innestäende främmande medel 7,942,962 mark. I banken inne-
stämde egna winstmedel uppgingo wid ärets slut till 7,288,327 mark,
hwaraf 5,000,000 woro af Ständerna för särskilda iindamäl dispo-
nerade. Bankens nettowinst för är 1889 uppgick till 1,863,846
marl. För hwarje dag af äret utgjorde omsättningen i medeltal
1,764,778 mark, hwaraf wid hufwudkontoret i Helsingfors 854,135
mark samt wid de öfriga kontoren sammanlagt 910,643 mark.

Finlands banks sedlar, hwilka lyda ä 5, 10, 20, 50, 100
och 500 mark, utgöra det allmännast begagnade betalningsmedlet i
landet. De ätnjuta öfweralt full kredit och ga utan all twängskurs.

Omsättningen wid banken och dess samtliga kontor har under
nägra af de senaste ärm uppgätt till följande belopp i miljoner mark:
är 1884: 326,5; ar 1885: 338,5; är 1886: 377,5; är 1887:
428,4; är 1888: 472,i; är 1889: 529,4.

De priwata bankinriittmngarna i landet och deras wärksambet
ses af det följande:

Föreningsbanlen i Finland började sin wärksamhet är 1862
i ändamäl att underlätta penningerörelsen för landets jordbruk, in-
dustri och handel. Föreningsbanken har sitt hufwudkontor i Helsing-
fors samt filialkontor i städerna Äbo, Björneborg, Nikolaistad, la-
kobstad, Gamlakarleby, Brahestad, Uleäborg, Torneä, Tammerfors,
Tawastehus, Borga, Lowisa, Fredrikshamn, Wiborg, Sordawala,
loensuu, Kuopio, S.t Michel, Iywiiskylii och Ekeniis samt dessutom
förbindelser med banker pä de förnämsta handelsplatserna i utlandet.

Sedan är 1866 ätnjuter Föreningsbanken sedelutgifningsriitt
till ett belopp af högst I^/2 miljon mark, en rättighet, som ingen
annan enskild bank i landet för närwarande äger. Bankens sedlar
lyda ä 15, 25 och 100 mark samt ätnjuta fullt förtroende.

Föreningsbankens aktiekapital utgör 3,000,000 mark och dess
reserwfcnder uppgingo wid utgängm af är 1889 till 3,973,066 mark
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Wid samma tidpunkt representerade bankens utelöpande sedlar ett
wärde af 1,348,360 mark. Bruttoinkomsterna för är 1889 belöpte
sig till 1,571,926 mark och den rena behällningen till 938,838 mark.
Häraf utdelades till aktieägarns 20 procent ä aktiekapitalet och 254,391
mark öfwerfördes till fonden för odisponerade w.nstmedel. I banken
insatta medel ä depositioner och löpande räkning utgjorde wid slutet
af är 1889 tillsammans 40,i miljoner mark.

Nordiska altiebanlen för handel sch industri började sin wärk-
samhet är 1873 och har sitt hufwudkontor i Wiborg samt afdelnings-
kontor i Helsingfors, Abo, Uleäborg, Brahestad, Gamlakarleby, Ni-
kolaistad, Björneborg, Raumo, Nystad, Mariehamn, Hangö, Borgä,
Kotka, Tammerfors, Tawastehus, Iywäskylii, Kuopio, loensuu, Ny-
stott, Heinola och Willmanstrand iifwensom förbindelser med banker
ä utlandets större handelsplatser.

Bankens aktiekapital utgör 8,000,000 mark och dess reserw-
fond uppgick wid utgängen af är 1889 till 1,109,477 mark. Wid
samma tidpunkt innestodo uti banken i depositioner och ä löpande
räkning tillsammans 32,2 miljoner mark. Behällningen af bankens
rörelse under är 1889 utgjorde 950,167 mark. Den diwidend, som
banken utdelar för är 1889, utgör 9^/io procent af aktiekapitalet.

Wasa attiebanl inrättades är 1879. Utom hufwudkontoret i
Nikolaistad har banken avdelningskontor i Helsingfors, Abo, Kristine-
stlld och Nykarleby samt relationer med banker i stämmande länder.

Vankens aktiekapital utgör 1,500,000 mark. Dess reserwfond
uppgick wid utgängen af ar 1889 till 199,718 mark. A depositio-
ner och löpande räkning innestod i banken wid samma tidpunkt till»
sammantaget 15,« miljoner mark. Bankens bruttobehällning för är
1889 uppgick till 488,171 mark och nettowinsten till 245,517 mark.
I diwidend utdelade banken för nyssniimda är 8 procent af aktie-
kapitalet.

Nylands altiebanl i Helsingfors började sin wärksamhet hösten
1887. Banken har, utom hufwudkontoret i Helsingfors, ett avdelnings-

kontor i Salo köping. I början af maj 1890 öppnas ett kontor i
Gamlakarleby och längre fram torde nya kontor inrättas jiimwiil i
Hangö och Lowisa.

Bankens aktiekapital utgör 300,000 mark och dess reserwfond
uppgick den 31 dcc. 1889 till 6,220 mark. Bankens nettowinst för
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är 1889 belöpte sig till 49,986 mark, hwaraf Direktionen förestagit
en utdelning ät aktionärerna af 5 procent pä aktiekapitalet samt att
28,781 mark skulle öfwerföms till reserwfonden. I depositioner och
pa löpande räkning innestod i banken wid utgången af är 1889
sammanlagdt 2,4 miljoner mark.

Aktiebolaget Helsingfors follbanl började sin wärksamhet i huf-
wudstaden den 1 aug. 1889 med ett grundkapital af 300,000 mark,
hwilken summa numera blifwit besluten att ökas till 700,000 mark.

Kansallis-osalepanlli (National-aktiebankm) öppnades den 8
febr. 1890 med hufwudkontor i Helsingfors. Banken har afdelnings-
kontor i Abo, Fredrikshamn och Tammerfors samt kommer att öppna
nya sädana under är 1890 i Wiborg under juni mänad samt i Uleä-
borg och Kuopio senare pä hösten. — Bankens aktiekapital uppgick
dm 28 febr. 1890 till 1,236,850 mark.

AypoteKsforeningen.
Denna förening, som trädde i wärksamhet är 1860, har till

iindamäl att bereda landets jordbrukare tillfälle till amorteringslän
emot inteckning. För detta ändamäl upplänar föreningen under del-
iigarnes gemensamma answarighet behöfliga medel genom utgifwande
af räntebärande obligationer. Dessa lyda ä 100, 300, 500, 1,000
och 5,000 mark finskt mynt samt ä motswarande belopp i utliinHfla
myntslag. Af de utgifna obligationerna inlöser föreningen hwart är
ett wisst antal. Länewilkorm innehälla, bland annat, att ränta, ka-
pitalafbetalning samt bidrag till föreningens förwaltning och reserw-
fond icke fä öfwerstiga sammanlagdt 6 procent pr är af länekapita-
let. Afgifterna för länen utgä under hela länetiden med samma
belopp för hwarje är.

Föreningens angelägenheter förwaltas af en direktion i Helsing-
fors. I hwarje af de öfriga länen, utom Nylands, har föreningen
dessutom en liinekomits, som mottager inkommande läneansöknin-
gar och insänder dem jämte sitt utlåtande till direktionen i hufwud-
staden.
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Wid utgängen af är 1889 hade Hypoteksföreningen utgifwit
inalles 2,788 amorteringslän till ursprungligt kapitalbelopp af sam-
manlagt 25,325,000 mark. Wid samma tidpunkt utgjorde före-
ningens samtliga tillgängar och fordringar 24,027,692 mark, hwaraf
utestäende län 21,835,417 mark. Bland föreningens passiwa mär-
kas: upptagna län mot utländska obligationer 22,745,000 mark;
mot inhemska dylika 7,100 mark; föreningens reserwfond 500,000
mark. Winsten för är 1889 belöpte sig till 136,960 mark.

Sparbanker.
Wid ingängm af är 1887 funnos i Finland 127 större och

mindre sparbanker*). Dessas egna medel uppgingo wid förmämda
tidpunkt till sammanlagdt 3,793,431 mark och insättarnes tillgodo-
hafwandm till inalles 24,870,627 mark. Antalet utgifna sparbanks-
böcker utgjorde samtidigt 56,019, hwilket i medeltal gör en sparbanks-
bot om 444 mark pä hwar 40:de person i landet. — Under äret
insattes pä 10,124 motböcker 6,123,554 mark och uttogos 6,046
motböcker och 4,534,591 mark. Insättningarna under äret öfwerstego
säledes uttagningarna med 1,588,963 mark och sparbanksböckernas
antal ökades med 4,078 stycken. Tillwäxten uti sparbankernas egna
fonder utgjorde 259,548 mark, och uppgingo dessa därför wid ärets
slut till summa 4,052,979 mark. Insättarnes tillgodohafwande be-
löpte sig wid ifrägawarande tidpunkt till 27,458,861 mark, fördelade
pä 60,097 sparbanksböcker, hwilket gör i medeltal 456 mark 91.
penni pä hwarje motbok och en motbok pä ungefär hwar 38:de person
i landet.

En märklig omständighet hiirwid är, att städernas sparbanker,
som till antalet woro 29, hade jiimförelsewis mycket mera penningar
än de 98 sparbanker, som funnos i landsorterna. Medan nämligen
de sammanlagda tillgängarna wid utgängen af är 1887 i städernas
sparbanker uppgick till 27,093,014 mark eller 86 procent, hade fpar-

*) Dessutom i Tammerfors en sparbank, som wid 1887 ärs utgäng hade
190 insättare och 1,047,028 mark insatta medel.
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bankerna pä landsbygden att uppwisa endast 4,385,826 mark eller
14 procent af sparbankernas sammanlagda tillgängar.

De största sparbankerna i landet och deras kapitalstyrka wid
slutet af är 1887 woro följande:

Post sparbanken.
Postsparbanken, hwars ändamäl är att utgöra en riintegifwande

sparanstalt äfwen för mindre belopp, hade wid ingången af är 1888
189 kontor i olika delar af landet. Under ärets lopp tillkommo
sädana i förening med nya postanstalter yttermera till ett antal af
34, hwadan landet säledes wid ärets slut hade inalles 223 post-
sparbankskontor.

Under är 1888 utgjorde insättningarnas antal 25,372 och be-
loppet af de insatta medlen 622,496 mark. Uttagningarna belöpte
sig till 3,108 och deras belopp till 263,665 mark. — Jämfört med
föregäende är, dä insättningarna utgjorde 433,684 mark och uttag-
ningarna 100,995 mark, wisar äret 1888 en stegring i insättnin-
garna af 188,812 mark och i uttagningarna af 162,670 mark.

Minsta insats i postsparbanken mar 1 mark, största 1,000 mark.
Medeltalet af insättningsbeloppen utgjorde för är 1888 24 mark 53
p. och af uttagningarna 84 mark 51 p. Räntan i banken utgör
3 procent.

Wid utgängen af är 1887 uppgick antalet af postsparbankens
delägare, det milt säga de personer, som hade penningar innestäende

Äbo . . . . . med 9,487,070 mark.
Helsingfors . . „ 4,880,047 „

Wiborg .
. . „ 2,487,467 „

Borga . . .

Lowisa .
.

.

. „ 2,209,613 „

. „ 1,239,435 „

Tawastehus . .
„

900,239 „

Uleäborg . .

Tammerfors.
. „ 832,256 „

. „ 748,921 „

Nikolmstad . . „ 705,227 „

Raumo .
. . .

„ 546,024 „
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i banken, till 8,718; under är 1888 tillkommo 7,304 och afgingo
1,966, hwadan deliigarnes antal wid slutet af äret säledes utgjorde
14,056. Af dessa hade det största antalet endast smä belopp inne-
stämde i banken. Blott 1,752 delägare hade där öfwer 100 mark
enhwar. — Ibland deliigarne märkas mest barn och stolungdom, där-
näst tjenstehjon, lägre militärpersoner, hantwiirks- och fabriksarbe-
tare o. s. w.

Försäljning af postsparmiirken war wid utgängen af är 1888
anordnad wid 337 postanstaltcr och hos 313 enskilda försäljare, sä-
ledes pä inalles 650 olika ställen i landet. Wid slutet af föregäende
är belöpte sig antalet enahanda ställen till 411. — Sparmiirken för-
säldes under är 1888 för 14,787 mark 80 p., och beloppet af de
insättningar, som gjordes medels dylika märken, belöpte sig till
13,600 mark.

Postsparbankens utgifter för är 1888 utgjorde: räntor pä del-
ägarnes insättningar 13,777 mark; löner, armoden och expenser
24,336 mark; extra utgifter 56 mark 50 p., eller tillsammans 38,169
mark 50 penni. Bankens tillgängar jämte inwentarier uppgingo wid
flutet af är 1888 till sammanlagt 734,709 mark 20 penni.

Under är 1889 utgjorde insättningarnas antal 31,203 och
beloppet af de insatta medlen 764,386 mark. Uttagningarna upp-
gingo för samma är till 4,595 och deras belopp till 398,540 mark.
Jämfört med är 1888 wisar äret 1889 en stegring i insättningarna
af 141,890 mark och i uttagningarna af 134,875 mark.

Pensionskassor.
De wiktigaste bland dylika inrättningar i landet äro:

Finska rin»tlftatens enke- och p«ptllka«sa i Kelstngfovs.

Kassan är afsedd för enkor och barn efter aflidna ciwila iim-
bets- och tjmstemiin. De frän kassan utgående pensionernas belopp
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variera mellan 100 och 2,000 mark, och de ärliga afgifterna till
kassan wiixla mellan 12 och 300 mark. Kassans behällning torde
uppgä till mera än 10 milj. mark.

Finska militärens enke- och pnpillkassa t Kelftngfors.

Pensionsbeloppen utgä med 100—2,000 mark. Arsafgifterna
till kassan utgöra 12 procent af pensionsbeloppet, i lägsta klassen
dock endast 10 procent. Kassan ägde wid ingängen af är 1888
nära 2 V_z milj. mark.

Finska ecklesiastikstatens enke- och pnpillkassa i Abo.
Kassan, som är afsedd för enkor och barn efter präster och

andra kyrkans män, utbetalar pensioner stan 60 till 1,600 mart.
Arsafgifterna till kassan utgöra 15 procent af pensionsbeloppet.
Kassans tillgångar wid ingängen af är 1888 uppgingo till omkring
4 V2 milj. mark.

Finska skolftateus pensionskassa t Kbo.
Pensionerna utgä med 60—1,000 mark för är. Arsafgifterna

till kassan utgöra 10 procent af pensionsbeloppet. Kassans behäll-
ning wid ingängen af är 1888 uppgick till nägot öfwer 2 1/2 milj.
mark.

FolKsKolliirarnes i Finland enke- och pnpillkassa i Kelftngfors.

Kassans pensioner utgä med 204 och 408 mark för är. Ars-
afgifterna till kassan utgöra 20 och 40 mark. Tillgängarna upp-
gingo wid 1888 ärs utgång till nägot öfwer V2 milj. mark.

Penftonsanftalten fVr KefiilKafmare och ssöfolk a ftnska
handelsfartyg. Koo.

Pensionsbeloppen utgöra 130,260 och 390 mark för är. Ars-
afgifterna till kassan utgä med 20, 40 och 60 mark. Kassans till-
gängar wid ingängen af är 1888 uppgingo till nägot öfwer 1
milj. mark.
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Pensionskassan for ftatsiärnmägarne iZFinland. Kelftngfors.

Pensionerna för afstedtagande tjenstemän och betjente wiixla
emellan 150 och 2,000 mark för är samt för enkor och barn mellan
80 och 800 mark. Afgifterna till kassan utgöra 12 procent af det
för tjenstemän och betjente faststiilda pensionsbeloppet. Kassans netto-
behallning wid utgängen af är 188? utgjorde nägot öfwer
mark.

Tillgångar i landet.
Enligt offentliggjorda berättelser af de resp. depositions- och

sparbankerna i landet belöpte sig wid utgången af nedanniimda är de
i dessa banker inneftäende depositionerna till följande belopp i mil-
joner mark. '

Säsom af det ofwanstäende stamgär, har det sammanlagda be-
loppet af bankdepositioner isynnerhet under det sista äret betydligt
ökats. Likasä utwisar bankernas och andra penningeanstalters stän-
digt stigande omsättning en alt större lifaktighet pä nästan alla om-
räden af affiirswiirksamhet och pä samma gäng ett allmänt fram-
ötstridande.

Innestäende depositioner.

1885 1886 1887 1888 1889

Föreningsbanten . .

Nordiska aktiebanken.
81,3 31,0 30,5 29,9 »34.0
17,6
5,1

23,2

17,9
7.2

24,9

15,6 19,6 27.2
Wasa aktiebant. . .

Nylands llktiebank .
Sparbankerna . . .

9,7 11,6 13.7
1,4 2,2

27,5 ? ?

Postsparbanken .
. . 0.3 0.7 1,1

Summa 77,2 81,v 83,« ? ?
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I sammanhang härmed torde en öfwersikt af i landet befint-
liga fonder för allmänt nyttiga ändamäl mara pä sin plats. Wid
utgängen af nedanstämde är uppgick kapitaltillgängen i dessa fonder
till följande belopp i tusental mark.

Säsom af det ofwanstäende synes, har kapitaltillgängen uti
somliga kassor wisserligen nägot är nedgätt, men därefter äter stigit.
Slutsummorna för de skilda ärm utwisa emellertid ett jämt och stadigt
stigande, och diiruti ligger en utsikt för widare förkofran.

Kapitaltillgäng.

1884 1885 1886 1887

Kyrkliga fonder
Stol- och bibliotekskassor . .

Stipendiifonder
Pensionsfonder .....

. .

Sjömanshuskassor
Fattig- och understödskassor .

Nödhjälps- och undsättn.-fonder
För kärrodling o. stöjdkunnighet
Kommunala brandstodskassor .

530,0
2,445,6

361.0
3,952,9

801,?

473,«
2,853,2

470,2
3,994,5

790,5

640,8
2.892,4

530.9
4,275,6

952,2
3,704.8

690,9
2,876,8

615,5
4,594,3

976,8
2,991,? 3,192,0 3.984,9
1,284,0 1,370,1 1.340,6

155,9
1,429,6

115,? 83,9 155,1
43,« 52,0 69,2 73,9

Allmänna pensionskassor .
.

. 19.662,5 20,326,? 21,333,9 22,170,5
Diwerse fonder . .

.
.

. . . 817,2 1.573,? 1.534,2 1,793,1
Summa I 33,005,9 35,180,4 37,429,5 39,360,9
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Linska statswiirkets inkom
Finlands

Mark. p-

KwtswiirKets iukomftev.
Inkomster af statens egendom:

Arrenden af kungsgärdar, krono-
boställen och andra lägenheter
samt frän fistewiirk äfwensom
försäljning frän berörda lägen-
heters skogar 560,000: —

Inkomst af kronoskogarna. .
. 1,500,000: —

d.o afstats-
järnwägarna,
brutto . . . 11,500,000: —

utgifter för un-
derhäll o. tra-
fitering . . 9,200,000: — 2,300,000: —

Inkomst af kanalerna, brutto .

D.o af Walkiakoski kanal.
450,000: —

netto 1,000: —

Räntor af statsmedel ....
d.o af krigsmanshuskasslln.

Tillikott frän donationsfonden för
ränta och amortering af di-
werse statslän

940,000: —

142,524: 04

550,000: —

6,443,524 04

V) Direkta slätter:
Grundskatter 3,113,100: —

Näringsskatter 310,000: —

Personella skatter
Näringsbewillning

1,920,000: —

30,000: — 5,373,100
Transports 11,816,624 04
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fter och utgifter ar 1890.
statsförslag

Mark. p-

Ktat«wiwKet« utgifter.

Hans Kejserliga Majestäts dispo-
sitionsmedel 254,000: —

Generalguvernören och hans kansli
samt adjointen hos generalgu-
vernören 200,600: —

Statssekretariatet och Komitön för
finska ärendena 279,150: —

Kejserliga Senaten och lagbered-
ningen 1,182,500: — 1,916,250

luftitieftaten:
Hofrätterna 776,910: —

Rewisionsrätten och rewisionskon-
toret, häradshöfdingarne samt
ägodelningsrätten i Wiborgs
län 524,974: 59

,
1,301,884 59

Allmänna civilstaten:
Guvernorerne och landsstaten

samt kronomagasinerna . . . 1,528,149: 50
Finska passexpeditionen. Statskon-

toret, Öfwerstyrelsen för allm.
byggnaderna o. länebyggnads-

kontoren, Industristyrelfen, Geo-
logiska kommissionen, Mynt-
wiirket, Öfwerstyrelsen och om-
budsmännen för priissärendena.

Transport 3,218,134 59
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Transport 11,816,624 0411,816,624 04

c«) Indirekta slätter:
Tullmedel, inberäknadt sjöfarts-

och sägningsafgifter ....14,000,000: —

Brännwinsbränningsskatt, brutto 4,075,000: —

Bewillning för maltdrycker .
. 550,000: —

d.o för tobak ....1,200,000: —

d.o samt stämpelafgift för
spelkort 22,000: — 19,847,000 —19,847,000

v) Diwerse slätter:
Stämpelpappersbewillning. . . 800,000: —

Afgifter för respass utom Fin-
land 200,000: —

d:o för Senatens domar.
för skadespel och nöjen, för full-
makter, karta sigillata rekognition
och kontrollstämpelafgift, centonal,
befordrings-, pensions- och pas-
fagerareafgifter, sportelafgift wid
landskanstiet i Wiborg, sterbhus-
inventarii procent 276,000: — 1,276,000 —1,276,000

2) Afgifter för anlitande af särskilda
ftatsanftalter:

Postinkomst 1,300,000: —

Bäkafgifter ........ 550,000: —

'

Sjukhusafgifter 300,000: —

Internatsafgifter wid seminarier-
na och stolmedel influtna wid
polytetnikum samt afgifter af
betalande elever wid kaoett-
karen 50,000: —^ 2,200,000> —2,200,000

Transportj 35,139,624 04
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Transport 3,218,134 59

Statistiska centralbyrån. Om-
budsmännen för finska han-
deln samt bidrag till polisin-
rättningarna i Helsingfors,
Mo och Wiborg 693,423: 20

Postwärket 1,465,726: —

Tullwärket 1,120,083: —

Lots- och fyrinrättningarna samt
sjömätningen 949,992: 09

Landtmäteri-öfwerstyrelsen och d.o
staten 292,314: —

Forststyrelsen och d:o staten samt
Ewois forstinstitut .... 620,021: 68

Medicinalwiirket 498,836: — 7,168,545 47

Kyrtan och underwisningswäsendet samt
wetenslap och lonst:

Prästerstapet och bidrag till kyr-
kors underhäll 409,042: 24

Uniwersitetet och polyteknikum . 882,907: 95
Öfwerstyrelsen för fkolwäsendet,

elementarlärowiirken och bidrag
till priwata skolor ....2,480,395: 98

Seminarierna och folkstolewäsen-
det 1,370,348: 33

Industri- och handtwärks- samt
nawigations- och handelssko-
lorna 294,876: 67

Läroanstalterna för blinda och
dMumma . . . ....

. 92,267: —l
Transport! 10,386,680 06
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Transport 35,139,624 0435,139,624 04

_?) Diwerse inkomster: !

Tillflott frän Finlands bank för
förwaltntngen af stats- och
militiewärkens fonder, för jord-
bruks- och tekniska realsko-
lorna samt för därwärden . 249,541: —

Inbetalning af köpeskillingen för
af statswärket inlösta dona-
tionsgods 70,000: —

Ersatta storflifteskostnader. . .
60,000: — 379,541 —379,541

tt) Diwerse och tillfälliga inkomster:
Kronosakören och skatterättsmedel 120,000: —

Finlands officiella tidningar.
. 50,000: —

Inkomst genom försäljning af
effekter förfärdigade wid fän-
gelserna -

. . 100,000: —

Ersättning för till statswärket
upplätna militieboställen . . 6,320: —

Ersättning frän stolfonden för
upphyrda skollokaler .... 68,770: —

Öfwerföring af besparade stats-
medel till folkskolornas under-
hall 400,000: —

Af Finlands banks odisponerade
winstmedel 1,600,000: —

Kollektmedel, aksismedel frän Wi-
borgs stad samt diwerse an-
dra uppbördsmedel .... 204,576: 20

Skilnad emellan utgifterna och
inkomsterna i militiefonden

Transports 35,519,165^ 04
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Transport 10,386,680 06

Anslag för wetenstap och ston
konst 237,550: —

Diwerse anslag -
. 30,303: 20 5,797,691 37

Hälso-, sjuk- och därwärden
Fängelserna och fängwärden

1,618,984 77
1,124,652

Allmänna arbetena och jordbruket: l
Öfwerstyrelsen för wäg- och wat-

tenbyggnaderna 227,100: —

Nybyggnader, reparationer, un-
derhäll af kanaler samt särskilda

allm. arbeten 1,599,000: —

Landtbruks- och mäjeristolorna. 310,200: —!
Öfriga anslag till jordbrukets,

mäjerihandteringens, slojdkun-
nighetens, hästafwelns samt
fiflerinäringens förkofran . . 341,408: 80

Ref- och flattläggningskostnader 368,800: — 2,846,508 80

Donationer och allmänna understöd wid
tull. och civilstaten:

Pensioner 1,235,190: 57
Pä indragningsstat stälde tjenste-

Män 98,301: 33
Begrafningshjälp, personella an-

stag och gratifikationer efter
aflidne tjenstemän 192,713: 19

Statswärkets bidrag till civilsta-
tens och militiestatens enke-
och pupillkassor 116,400: — 1,642,605 09

Till undersökning af nya järn-
wägslinjer 10,000

Transport 23,427,122 09
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Transport 35,519,165 04

att betäckas ur dess behåll-
ning wid utgången af ar

3,417,6661889 868,000: — 20

Beräknad behällning frän är 1889:
I bewillningsmedlen 6,017,000: —

„ kommunikationsfonden .
. . 9,206,000: —

!

15,223,000

Transport! 54,159,831 24
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Transport 23,427,122 09

Militären:
Generalguvernörens och Kejser-

liga Senatens dispositionsme-
del 32,092: —

Allmänna utgifter för militärens
underhäll 4,984,756: 13

Kostnaderna för uppsättning af
finska dragonregementet. . . 294,000: —

Pensioner ät militärer, lots- och
fyrbetjente samt lönetillök-
ning för militärordens utmär-
kelsetecken 142,524: 04

51

Den förra upplösta militären . 108,262: —

Militiewärkets byggnads- och re-
parationskostnader 871,380: —

Utwidgning af lägerplatsen wid
Willmanstrand samt diwerse
extra utgifter 300,000: —

Militieboftällswärden .... 97,995: 34 6,831,009
Räntor och amortering af statslän
Kostnader för tillwärtning af stämpelpapper m.

m. samt för kontroll af tillwärtning af malt-

-4,429,000

drycker 94,320
Kostnader för kontroll öfwer brännwinstillwärk-

ningen 200,000
Kommunernas andel af brännwinsstatten . .

. 400,000

Särslilda anslag:

Generalguvernörens dispositions-
medel 17,143: 20

Kejserliga Senatens d.o .... 250,000: —

Guvernörernes d.o 20,500: —

Transportj 35,381,451 60
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Linlands statsskuld.
Wid ingängen af är 1889 uppgick Finlands statsskuld till föl-

jande belopp:
Inhemska län: för inlösen af donationsgodsen i Wi-

borgs län, obligationer a 4^/2 "/o, äterstäende
belopp Fmk 8,037,200.

Utländska län: för jiirnwiigsbyggnader och för kon-
vertering af äldre län samt för andra ändamäl,
dels a 4 dels i. 4^/2 "/o, äterstäende belopp Fmk 64,498,068.

Summa Fml 72,535,268.

Audra landers statsskulder.
I miljoner finsta mark.

(Efter Almanach de Gotha, 1890.)

Städernas skulder.
Flera af Finlands städer ha för särskilda ändamål upptagit län

antingen af statswiirket eller mot obligationer eller annorledes. Det
oguldna beloppet af dessa skulder uppgick wid ingängen af är iggH
för nedanniimda städer till följande summor:

Frankrike . .

England. . .

Ryssland . .

Österrike-Ungarn

31,718
17,362
13,671
13,574

Rumänien
Grekland -

Italien .

851
669
571

Swerge . 368
Tysta ritet. . 9,252 Danmark 269
Spanien. .

. 6,257 Serbien . 255
Turkiet .

. . 4,193 Norge . . 146
Portugal .

.

Holland . .
.

Belgien . . .

2,760
2,210
2,180

Schweiz .

Luxemburg
31
16.
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Däremot hade Kristinestad, lakobstad, loensuu, Nykarleby,
Ketsholm, Heinola, Torneä, Kastö, Nädendal, Kemi och Kotka wid
ifrägawarande tidpunkt weterligen inga skulder.

Fattig- och Hälsowarden
Luttigwärden.

Antalet fattiga, som understöddes eller underhöllos af den kom-
munala fattigwärden i landet, belöpte sig är 1887 till 80,806 per-
soner eller 3,5s procent af landets folkmängd. Af föreniimda antal
fattiga woro 31,426 barn under 15 är och 49,380 äldre personer.
Antalet fattiga war störst inom Uleäborgs län (7,4? procent) och
minst inom Wiborgs län (2,05 procent).

Kostnaderna för de fattigas underhäll och wärd uppgingo före-
niimda är för hela landet till 2,239,327 mark. Fördelas denna
summa pä landets befolkning, blir medeltalet 99 penni för hwarje
person.

Af föreniimda antal fattiga belöpte sig pä städerna 8,646 per-
soner, motswarande 4,0s procent af inwänareantalet, och pä lands-

Fmk. Fmk.
Helsingfors
sbo . . .

3,169,561
1,120,720

Hangö . . .

Gamlakarleby.
43,080
42,629

Tammerfors 629,000 Willmanstrand 40,000
Nikolmstad. 443,747 Sordawala. . 37,425
Kuopio . . 427,093 Fredrikshamn . 37,300
Uleäborg . 305,346 Raumo . . . 28,776
Borga . .

Wiborg.
.

251,778
237,000

Mariehamn . 24,500
Nyslott .

.
. 20,000

Ekenäs . . 76,182 Iywäskylä . . 10,000
Nystad . . 76,092 S:t Michel. .

Brahestad .
.

4,344
4,000Tawastehus 69,254

Björneborg 66,500 Kajana . . . 4,000.
Lowisa . . 49,179
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bygden 72,160 personer eller 3,50 procent af befolkningen. Kostna-
derna för städernas fattigwärd uppgingo till 469,485 mark, eller 2
mark 22 penni för hwarje inwanare, och pä landsbygden till 1,769,842
mark, eller 86 penni pä hwarje person.

Under ärm 1880—1887 har landets folkmängd ökats med
10,2 procent och antalet fattiga med 14,9 procent samt kostnaderna
för de fattiga i ungefär samma förhällande, utom för det sista äret,
dä kostnaderna woro mindre än under nägot af de föregäende ärm.

Pä mänga orter i landet underhällas de fattiga numera i sär-
skilda, för iindamälet affedda fattiggårdar, bekostade af kommunerna.
I dessa inrättningar ha de fattiga och lidande owilkorligen mycket
bättre att wara, än om de stickas omkring i socknen, och dä de fat-
tigas underhäll i dylika inrättningar i längden blir billigare än an-
nars, är det att hoppas, att dylika fattiggärdar snart stola uppstä
i alla kommuner.

Mlsowarden och sjukskötseln.
Hr 1887 funnos i Finland enligt Medicinalstyrelsens berät-

telse: 8 därwärdsanstalter, 9 militärhospital, 21 lasaretts- och 16
syfilitista afdelningar wid de allmänna sjukhusen, 9 extra veneriska
sjukhus, 13 fängelselasarett, 1 jiirnwiigslasarett, 10 barnbördshus
och prow. förlossningsanstalter samt 17 enskilda och kommunala sjuk-
hus, eller tillsammans 107 sjukwärdsanstalter.

Wid dessa sjukhus wärdades föreniimda är sammanlagdt 15,720
personer, af hwilka 1,752 kwarlägo frän föregäende är och 13,968
intogos under äret. Af samtliga wärdade utstrefwos 9,902 säsom
friska, 2,411 säsom förbättrade, 901 säsom obotade och 723 säsom
döda; 1,745 förblefwo kwarliggande till följande är.

Anmiirkningswiirdt är, att icke mindre iin^4,sl6 personer, eller
omkring 28 procent af alla under äret pä sjukhusen wärdade, warit
intagna i de fyfilitiska afdelningarna af allmänna sjukhusen
samt i de extra veneriska sjukhusen. liimfördt med föregäende
är utwisar äret 1887 dock en minskning i de intagna veneriska sjukas
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antal med 371 personer. Antalet af sysilitista sjuka har under äret
nedgätt i alla öfriga län, utom i S.t Michels och Kuopio, inom hwilta
en tillökning ägt rum.

I allmänna sjukhusens lasarettsafdelningar, där 3,876
personer wärdades under äret, woro ögonsjukdomarna talrikast och
förekomma hos 802 personer. För ögonsjukdomar wärdades ä all-
männa sjukhusen i Uleäborg 166, i Kuopio 154, i Wiborg 114, i
S:t Michel 72, i Sordawala 71. A öfriga allmänna sjukhus war
antalet ögonsjukdomar däremot betydligt mindre. — Bland öfriga
talrikare förekommande sjukdomar anföras: lungsot hos 86 wärdade,
ledgängsreumatism hos 123, anNmi hos 38, perniciös anssmi
hos 11. För magkatarr wärdades 119 och för tarmkatarr 64
samt för magsär 14. Kräfta förekom hos 93 personer.

I därwärdsanstalterna wärdades under äret tillsammans
778 sjuka, nämligen 435 män och 343 kwinnor. Af dessa woro
369 kwarliggande frän förgämde är, de nyintagna uppgingo till 409
och till följande är kwarlago 376.

Kostnaden för hela landets med allmänna medel underhållna
civila sjukwärdsinriittningar uppgick för är 1887 till 1,130,051 mark
66 p. Hiiruti ingär utgiften för medikamenter med 83,326 mark
och för utspisning med 390,340 mark. Hwarje mördad person
har i medeltal kostat nära 93 mark. Kostnaden för dag och person
uppgär till 2 mark 11 p. — Af ofwanstäende kostnader ha emeller-
tid i legosiings- och andra afgifter blifwit inlevererade 257,538 mark
56 p. Afdrages detta belopp frän ofwan upptagna totalsumma,
äterstä 872,513 mark 10 p., som statswiirket tillskjutit för de civila
sjukwärdsanstalternas underhäll för äret.

Skyddskoppympningen. Enligt de till Medicinalstyrelsen
frän landets provincialliikare och waksindepotföreständare insända be-
rättelser för är 1887 undergingo sammanlagdt 65,669 barn skydds-
koppympning. Af detta antal ha 56,130 ympats med päföljd af äkta wak-
sinutslag och 2,107 utan framgäng; för de äterstäende 7,432, hwilka
icke blifwit stamstiilda till granskning, är ympningsresultatet obekant.

Wid utgängen af är 1887 funnos i Finland 210 legitimerade
läkare, 105 apotek och 56 apotekslädor samt 418 barnmorskor, af
hwilka sistniimda 227 woro bosatta i städerna och 191 pä lands-
bygden.
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Wrotten och fängelserna
Brotten.

Under är 1887 ha i Finland inalles 16,726 personer blifwit
sakfiilda för gröste och mindre brott. För gröfre brott sakfäldes
1,501 personer, diiraf för mord 12, för dräp 56, dödswällande 25,
barnamord och fosters lönnläggning 91, rän 18. stöld 811, förfalsk-
ning 86, sedlighetsbrott 124, öfriga gröfre brott 278. För mindre
brott blefwo sakfiilda tillsammantaget 15,225 personer, diiraf för fyl-
leri 1,795, för öfwertriidelse af brännwinslagstiftningen 1,996, /or
öfriga mindre brott samt förbrytelser emot ekonomi- och polisförfatt-
ningar 11,434.

Af samtliga gröfre och mindre brott belöpte sig pä städerna
8,322, eller nära nog hälften, och pä landsbygden 8,404. Mest i
ögonen fallande är fyllerilastens ojämförligt större utbredning i stä-
derna än pä landet. Medan städerna tillsammans knapt ha
inwanare mot landsbygden, blefwo under är 1887 likwäl 1,368 per-
soner i städerna sakfiilda för fylleri, mot 427 pä landet.

I sammanhang med brotten, om ocksä skilda frän de östiga-
mäste äfwen sjiilfmorden upptagas. Sädana begingos i Finland un,
der är 1887 till ett antal af 86. Af sjiilfspillingarna woro 64 af
mankön och 22 af twintön. Bland de uf egen wilja omkomna mär-
kas jämwiil 2 gossar under 15 är.

Längelsewiisendet.
Enligt Fangwärdsstyrelsens berättelse för är 1888 funnossamma är i landet 17 fängelseinrättningar, nämligen:
2 straffiingelser inwid Helsingfors och Rbo;
1 straff- och arbetsfiingelse i Tawastehus
1 arbetsfängelse i Willmanstrand;
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8 länsfängelser i Helsingfors, Kuopio,Tawastehus,Wiborg,
Hbo, S:t Michel, Nikolaistad och Uleä-
borg. Af dessa woro fängelserna i de 6
sistniimda orterna tillika stadsfängelser;

2 stadshäkten i Helsingfors och Kuopio;
3 häradsfängelser i Kastelholm, Kajana och Kittilii.
Wid samtliga dessa fängelser kwarstodo frän föregäende är

säsom fiingsliga 1,495 män och 544 kwinnor. Under äret tillkommo
5,321 män och 1,605 kwinnor, dels för undergäcnde af ransakning
för brott, dels för aftjenande af dem ädömda bestraffningar iifwen-som för lösdrifweri. Under äret ha afgött 5,340 män och 1,608
kwinnor, af hwilka 1,156 män och 403 kwinnor blifwit frikända eller
eljes lösgifna, 5 män benådats, 8 män och 3 kwinnor frigifwits pä
grund af näd. pardonsplakatet af den 27 maj 1883 samt 4,064
män och 1,173 kwinnor frigifwits efter utständet straff. Af öfriga
under äret afgängna fiingsliga personer ha 4 män blifwit afsända
till twängsarbete i Sibirien, 24 män och 16 kwinnor dött, diiraf 1
man genom sjiilfmord, samt 60 män och 7 kwinnor blifwit öfwer-
liimnade till myndigheter utom landet eller till militära myndigheter
nom landet. Wid ärets utgäng kwarstodo i landets samtliga fän-
gelser 1,484 män och 543 kwinnor.

Af de wid ärets slut kwarwarande fängarne woro 203 män
och 55 kwinnor häktade för brott, 843 män och 277 kwinnor under-
gingo tukthusstraff, 125 män och 35 kwinnor utstodo fängelsestraff
eller s. k. enkelt fängelse, 3 män undergingo owilkorligt fängelse wid
watten och bröd, 107 män och 19 kwinnor woro insatta för att
aftjena ädömda böter eller försuttna witen, 27 män och 19 kwinnor
woro häktade för lösdrifweri eller kringstrykande, 170 män och 137
kwinnor woro dömda att hällas till allmänt arbete, 5 män och 1
kwinna woro bysatta och 1 man war transportfänge.

De brott, för hwilka tukthusstraff ädömts de under är 1888
i landets straffanstalter förwarade fängar, woro följande: för mord
5 män och 2 kwinnor, för dräp och dödswällande 223 m. och 11
kw., förgiftningsförsök 1 kw., barnamord och försök därtill samt
wällande till sitt fosters död 179 kw., misshandel ä person 157 m.
och 1 kw., hemfridsbrott 2 m., olaga häktning 1 m., falsk angifwelsc
och annan ärekränkning 4 m. och 2 kw., äktenskaps- och sedlighets-
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brott 29 m. och 36 kw., rän 52 m. och 1 kw., tjufnadsbrott 532
m. och 91 kw., tillgrepp och förskingring af kronomedel 1 m., för-
falskning, bedrägeri och annan oredlighet 21 m. och 2 kw., mordbrand
15 m. och 6 kw., skadegörelse ä järnwäg 7 m., subordinationsbrott
11 män.

Arbetswiirksamheten. Wid landets läns- och häradsfän-
gelser har arbetet under är 1888 utförts dels för kronans dels och
isynnerhet för enskilda personers räkning. Bruttoinkomsten af arbetet
wid dessa fängelser utgjorde för äret 15,778 mark, hwaraf enligt
stadgunden 8,205 mark tillfallit kronan och 7,573 mark fängarne. —

Wid straff- och arbetsfiingelserna ha fängarne förutom med arbeten
för fängelsernas egna behof sysselsatts dels med tillwiirkning för för-
säljning dels med arbeten efter beställning af statsinrättningar, siir-
stildt den finsta militären. Mest ha utförts stomakeri-, snickeri-,
skrädderi- och metallarbeten af de manliga fängarne samt spänad och
wiifnad af de kwinliga. Bruttoinkomsterna af arbetswiirksamheten
wid straff- och arbetsfiingelserna uppgingo för är 1888 till 319,810
mark. Häraf afgär för arbetsmaterial m. m. 170,157 mark, hwadcm
nettowinstm blir 149,653 mark. Fängarne wid straff- och arbets-
fiingelserna enligt gällande stadganden tillerkända sparpenningar för
är 1888 belöpa sig till sammanlagdt 20,393 mark.

För sjiilawärden ha gudstjenster och bibelförklaringar hällits
fängelsernas kyrkor samt konfirmationsunderwisning meddelats de sän-
gar, som ännu ej blifwit delaktiga af nattwardm. — Beträffande
hiilsowärden kan nämnas, att antalet uti landets fängwärdsanstalter
under är 1888 inträffade sjukdomsfall, som föranledt fängarnes in-
tagande i lasarett eller sjukcell, uppgick till 829, hwarifrän de flesta
utflrefwos säsom friska eller förbättrade och 39 säsom obotade samt
37 säsom döde. — Skolunderwisningen har wid länsfängelserna
meddelats omkring 10 timmar i weckan samt omfattat religion, innan-
läsning, strifning, räkning och säng. Wid straff- och arbetsfiingel-
serna har stolunderwisning meddelats under 22—38 .veckotimmar
samt omfattat, utom föreniimda ämnen, jiimwiil modersmälets gram-
matik, geografi och grunddragen af fäderneslandets historia.

Utgifterna för fängwärden och fängforslingen under är 1888
woro fördelade pä följande sätt:
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Om frän denna slutsumma afdrages fängelsernas arbetsinkom-
ster, missa städers bidrag till länsfängelsernas underhäll samt sär-
skilda andra inkomster, utgörande sammanlagdt 351,585 mark, blir
statswärkets ärsutgift för fiingelsewiisendet 768,628 mark.

Fangwärdsstyrelsen
Läns- och häradsfängelserna
Straff- och arbetsfängelserna ,

Fängmaktarestolan wid straffängelset i Rbo
Fängforslingen . ,

.

-Fmk

/.

27,205
275,970
647,770

6,000
163,268

Summa Fmk 1,120,213.



Mätt och wikt.

Lagliga mätt och wikter i Finland äro:

Längdmätt.

En meter indelas i . . 10 decimeter;
En decimeter indelas i 10 centimeter;
En centimeter indelas i 10 millimeter;
Twä meter benämnas en ny famn;
1,000 meter benämnas en kilometer.

V) Ytmätt.
Kwadraterna af liingdmätten:

En ar utgör 100 kwadratmeter;
En hektar utgör 100 arer;
En kwadratkilometer utgör 100 hektarer;
En kwadratmil 100 kwadratkilometer.

0) Rymdmätt.

Kuberna af liingdmätten:
En liter, utgörande en kubikdeci

meter, indelas i 10 deciliter;
En deciliter indelas i .. . . 10 centiliter;
En hektoliter innehäller . . . 100 liter;
En kubikmeter innehäller . . . 1,000 liter;
Tio liter benämnas en macka.
En metrisk famn är lika med 4 kubikmeter;
En läst är lika med 2 kubikmeter eller 20 hektoliter,
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O) Wilter.
Ett kilogram eller en kilo indelas i 1,000 gram;
Ett gram indelas i 10 decigram, 100 centigram eller

1,000 milligram;'
10 gram benämnas ett lod (metriskt) ;j
10 kilogram kallas ett lispund (metriskt);

100 „ „ en cental;
1,000 „ „ en ton.

Dessa >nätt och wikter anwändas wid post- och tullwiirket, sta-
tens järnwägar, apotekswiismdet och wid all kronans uppbörd samt fä
äfwen begagnas i den allmänna rörelsen, sästamt kontrahenterna för-
ena sig därom.

Intillr utgängen af är 1891 fä emellertid de gamla matten och
witterna fortsättningswis begagnas i den allmänna rörelsen. Dä om-
föring af de gamla matten och witterna till nyaAeller twiirtom istä-
gakommer, gälla till efterrättelse följande bestämningar:

Längdmätt.

1 meter är lika med 3,358i fot;
1 kilometer „ „ „ 0,93L« werst;
1 fot „ „ „ 0,29«9 meter;
1 werst „ „ „ 1,0888 kilometer.

Ytmätt.
1 kwadratmeter är lika med 11,344 kwadratfot;
1 hektar „ „ „ 2/)258 tunnland;
1 kwadratfot „ „ „ o,oBBio kwadratmeter;
1 tunnland „ „ „ 0,493«4 hektar.

Nymdmätt.

1 kubikmeter är lika med 38,209 kubikfot;
1 liter „ „ „ 0,38209 kanna;
1 hektoliter „ „ „ 0,60649 tunna för torra waror;
1 kubikfot „ „ „ 0,02«i72 kubikmeter;
1 kanna „ „ „ 2,8172 liter;
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1 tunna för torra waror 1,6488 hektoliter;
1 „ „ wätll „ 1,2563 „

1 kappe är lika med 5,498i liter.

Wilter.
1 kilogram är lika med 2,3529 stälpund;
1 stälpund

„ „ „ 0,42501 kilogram.

Frän och med den 1 januari 1892 skola de nya matten och
witterna utestutande anwiindas i allmänna rörelsen; dch är därefter
bruket af hittils gällande mätt och wikter förbjudet.

Metersystemet för mätt och wikt är infördt i Belgien, Dan-
mark (delwis), Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Norge, Portu-
gal, Schweiz, Swerge, Spanien, Tystland och Österrike-Ungarn.


