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furord.

1* ärvuran de blad göraför ingen del anspråk på,
att anses såsom en fullständig statistik Öfver Fin-
land. De voro ursprungligen icke ämnade alt of-
fentliggöras , utan sammanskrefvos till följe af
från högre ort erhållet uppdrag, fur annat ända-
mål. Den förmodan likväl, alt också mindre full-
ständiga notiser öfver ett land, hvilket ännu är i
Europa sä ofullständigt kändl, alt äfven hos de
ulmärktaste Geographer och Slalistici icke sällan o-
riktiga underrättelser förekomma, för vetenskapens
vänner icke skulle vara ovälkomna, föranledde de-
ras tryckning. Vid den geographiskaframställnin-
gen äro Tunelds Geographi, Riihs, Finland och dess
invånare, Svensk öfvers. 2:a upph, v. ' Knorrings
Gamla Finland jemle åtskilliga andra skrifter i
ämnet; och vid den statistiska delen Minister Stats-
Secreterarens berättelse öfver Finlands förvaltning
under de första tio åren af H. M. Kejsar Nic.o-
lais regering samt åtskilliga officiella handlingar
och privata meddelanden begagnade. — De tillägg
arbetet i denna sin Svenska drägt erhållit, grunda
sig dels på deKejserliga förordningar, medelst hvil-
ka våra statistiska förhållanden under de sednasle
åren undergått ganska väsendtliga förändringar,
dels ock på an Ira af vederbörande embetsverk och
auctoriteter erhållna upplysningar*





Omfång, Gri!i isot, historisk ©cl*
politisk Indelning.

JSd inland, af Sveriges konung Johan 111 upphöjdt
till Storfursten döme, kallas på landets eget språk
Suomi, Suomenmaa, Suomensaari. Det består i sin
nuvarande utsträckning af det egentliga Finland,
som utgör det sydvestra hörnet af landet och jem-
te den nordligare belägna provinsen Satakunda bår
titel af Hertigdöme; af Grefskaperna Nyland, Ta-
vastland, Savolax, Österbotten och Äland, samt
Ilertigdömet Karelen och den genom freden i Fre-
drikshamn 1809 af Sverige afträdda Kemi- och eo
del af Torneå Lappmark. Det fasta landet sträc-
ker sig ifrån 59° 48' ända till 70° 6' rordlig biedd,
och i sin största utsträckning i vester och öster
ifrån 38 tt 50' 40" till 50° 2' längd. Den sydliga-
ste punkten, landtudden Hangö eller Hangöudd, lig-
ger under 40° 30'; den nordligaste der Skorajoki
sammanflyter med Tanaelf, nära insjön Pulmajaur
eller Pulmajarvi vid Norriges gräns under ungefär
46° L. Landets största utsträckning ifrån norr till
söder stiger till 154.V geogr. mil eller ungefär 1080
verst. Areala innehållet har af geographer blifvit upj.-
gifvet till 6400 geogr. qv. mil; men enligt nyare be-
räkningar har man dock funnit denna uppgift vara
400 qv. mil för ringa. Enligt Professor Doct. Hall-
ströms beräkning är areal innehållet 6,831, och en-
ligt en af Matheseos Docens Lector 11. G. IWeniug
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sednast anställd calcul 6,844*) geogr qv. mil. Under
detta omfång gränsar Finland i norr till konunga-
riket Norrige, hvarifrån det skiljes genom den 1295*
fot öfver hafvet belägna sjön ledeke, vattenskillna-
den mellan Östersjön och Ishafvet, Skeckemjoki,
Enarejoki och Tenojoki eller Tanaelf. Uti \ ester
skilja sjöarne Koltajaur, Kilpisjaur, några mindre
vattendrag samt floderna Köngömäs, Muonios och
Torneås strömfåror, Finland ifrån Sverige, lnaref-
ter Bottniska viken utgör gräns, I söder omgifves
landet af Finska viken och i öster af gouvernemen-
terna Archangel och Olonets, sjön Ladoga och gou-
vernementet S:t Petersburg. Emot Archangel bildar
landtåsen Maansälkä och emot Petersburg bäcken
Sestra, Systerbäck, på Finska Rajajoki, d. ä. gräns-
floden, och några mindre bäckar en naturlig gräns-
skillnad.

Sedan den 24 Mars (5 April) 1831 är Finland
indeladt i 8 län, hvilkas storlek enligt de nyaste be-
räkningarne blifvit uppgifven på följande sätt:

Storlek. Folkmängd* Inv+påqvad.m-

~) Jfr. Tidskriften Suomi f. 1841. Andra Häftet, s. 50 ff.

(»eogr. qvad. m. 184».
Nylands L. . 234 med 150,358 luv. - 601 pers-
Abooch Björ-
DeborgsL. ra.
Åland .... 488 » 259,724 »

- 532 »

TavastehusL. 343 » 138,701 » * 405 w
Wiborgs L. . 779 *■ 249,215 » » 320 »

S:t Michels L. 431 » 135,861 * » 315 >.

Kuopio L. .
. 800 » 167,228 » » 209 »

Wasa L. .
. 757 » 212,770. » » 281 »

UleåborgsL.. 3,012 » 131,764 » » 44 »

S:a 6,844 » 1.445,626 > 211
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Pliyslsk IScsltafTciilief.
Finlands jord består till största delen af låga

granitmassor, genomskurna af otaliga vattendrag och
moras, till en del betäckta med sand, lerjord och
svartmylla. De sänka sig småningom emot kusten i
vester; men i söder sträcka de sig skarpa och stela
i hafvet. Dessa granitmassor bilda en oupphörlig
omväxling af höjder och dälder, så att endast få
betydligare slätter förekomma i landet; .likväl höja
sig dessa granitblock icke till egentliga berg. Eme-
dan slätten ligger 3, 4 till 600 fot öfver hafvet, så
öfverskrida höjderna sällan 1,200 fot*). Likväl upp-
ges höjden af Peldoivi enstaka berg på gränsen,
emellan Enare och Utsjoki Lappmarker till 2000, och
Ounastunturi inom Enoutekis gebit till 1931' fot**).
Den märkvärdigaste höjden är Maanselkä, en dels
smal, dels till slätt sig utbredande landtrygg af fo-
ga höjd, här och der betäckt med sjöar och kärr,
samt ofta skogbevuxen. Dert tager sin början vid
den vattenskillnad, som afsöndrar den Norrska Fin-
marken ifrån den Finska Lappmarken, nära Tanaelfs
källor, ungefär under 68^° bredd och 42 J° längd, ge-
nomskär uti ostlig riktning under namn af Enari fjäll-
rygg den Finska Lappmarken emellan Sodankylå
och Utsjoki Socknar, och uppnår Archangels gräns
ungefär vid 47° L. och 68a B. Sedan vänder den
sig under åtskilliga krökningar åt Sföder och bildar
till stor del gränsen mellan Archangel och Uleåborg,
med hufvudriktning åt söder. I den sydostligaste
vinkeln af sistnämnde län, der gränsorne af Archan-

*) Jfr. Muller, der Ugrische Volkstanini-. Berlin 1837; l:r
Th. S. 4GO ff.

**) Jfr. Siögrens anteckningar om Kemi-Lappmark. Ss. 191
och 147.
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gel, Kuopio och Uleåborg sammanstötta, under 64:de
breddgraden, vänder sig Mianselkå at sydvest, fort-
sätter sitt lopp dels i vestlig, dels i sydvestlig och
sydlig sträckning och slutar söder om Cliristinestad
nära hafvet. Under detta sitt lopp afskiljer Maan-
selkä Österbotten ifrån landskaperna Karelen, Savo-
lax, Tavastland och Satakunda. Vid den punkt
der Uleåborgs, Kuopio och Wasa läners gränsor
mötas, under 63° 40' L. skiljer sig en gren ifrån
bergsryggen, och stryker uti sydostlig och sydlig
riktning genom Kuopio, S:t Michels och Wiborgs
län. Den omger i vester Saimens vattensystem, och
grenar sig åter söder om Saimen i tvänne armar
af hvilka den ena löper åt söder, öster om Kymme-
ne elf, och slutar vid det i 1742 års krigshistoria
ryktbart blefna passet Mäntylaks, öster om Fredriks-
hamn; den andra sträckersig i österoch nordost öfver
Willmanstrand, och afbruten af Wuoxen vidare till
Sordavala eller Serdopol. En annan gren, hvilken
vid 62° 52' Br. och 41° 54' L. skiljer sig ifrån
den Österbottniska landtryggen, uti Soini kapell,
löper hufvudsakligen i sydlig riktning och afskiljer
den till Wasa län hörande delen af Satakunda ifrån
Tavastland, strvker sedan igenom sistnämnde land-
skap och bildar vattenskillnaden mellan tvänne mäk-
tiga flodsystemer, af hvilka det ena har sitt utlopp
genom Kymmene i Finkar viken, det andra genom

Kumo i den Bottniska. Vid 61* Br. och 43° L.
utgår åter en sidogren ifrån bergsryggen åt öster,
löper söder om sjön Päijäne änd*. till Kymmene,
och på andra sidan om den till Willmanstrand, under
det att hufvudarmen vidare fortsätter sitt lopp i sö-
der, sydvest och vester, utgrenar sig i mindre ar-
luor åt Finska \iken, till Helsingfors och Hänga-
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udd, och slutar, gående söder om Kumo elfs vat-
tensystem, i Luvia Kapell nära Bottniska viken,
söder om Björneborg.

Det fasta landets granithällar sträcka sig, syn*
nerligen i söder, ut i hafvet och bilda dels en mängd
landtuddar, dels, och det i synnerhet, en otalig
mängd klippiga öar, hvilka under namn af skär be-
täcka den sydliga och sydvestliga kusten af Finland,
samt göra sjöfarten derstädes* ytterst farlig, men äf-
ven bilda en mängd goda hamnar. Uti Bottniska
viken längs Finska kusten förekommer skärgård
endast här och der; men deremot har man derstä-
des förmärkt en årlig tillandning, hvilken tvungit
invånarne i sjöstäderne att använda konstgjorda
medel till farvattnets bibehållande i sitt erforderliga
djup, eller ock att förlägga sina hamnar till den yt-
tersta kusten.

Genom dessa landfryggar delas Finland i 5 htif-
vud-vattensystemer, af hvilka ett utfaller i Ishafvet,
tvåi Bottniska viken, ett iFinska viken och ett i Ladoga.

I, Det nordliga Lapplands vattensystem, skildt
från det öfriga landet genom den söder om detsam-
ma framstrykande landtryggen, har sitt utlopp åt
norr. Dess förnämsta sjö Enare träsk som uppta-
ger Ivalojoki och Waskojoki, utfaller genom Pats-
joki i Archangelska gouvernementet i Passviksfjor-
den på sydliga kusten af Warangerfjord. Den be-
tydligaste floden Tanaelf (Tenojoki) utfaller i Ta-
nafjorden i Norrige.

11. Det Österbottniska vattensystemet, hvar-
till äfven största delen af Lappland hör, med utlopp
i Bottniska viken, och i norr, öster och söder in-
neslutet af Maanselkä. De förnämsta floderna äro:
«) Torneå elf, som börjar på Svenska området i
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Torneå Lappmark och upptar, då den vidrör Rysk*
kejsaredömets 'gräns, den ifrån norden kommande
Muonio, samt utfaller, sedan den t sydlig riktning
tillryggalagt 160 verst såsom gränsflod, vid staden
Torneå i hafvet. b) Kemijoki, upprunnen ur små
sjöar på landtryggen, flyter genom Kemi träsk och
utfaller, kommande från nordost, vid Kemi kyrko-
by. c) Uleå elf, för Österbotten den vigtigaste
för den inre haudelu, hvilken den i trots af sina
vattenfall befordrar, har sin hörjan vid Koskenni-
ska ifrån Uleå träsk, dit mäktiga tillflöden ifrån
Maanselkä samla sig; den utfaller efter vestligt lopp
vid Uleåborg i Uleabugten. d) Kyrojoki, den stör-
sta floden i södra Österbotten, dock icke att jem-
föras med de nordliga, ifrån källor nära landtryg-
gen, som skiljer Österbotten och Satakunda, utfal-
ler efter nordvestligt lopp, norr om Wasa.

Om Österbottens sjöar aflemna sina vattenmas-
sor genom skillda floder, så hafva deremot Syd-Fin-
lands hufvudvattensystem den karakteristik, att en
mängd, väl hundrade och flere sjöar, förena sig till
ett gemensamt utlopp i hafvet.

111. Satakunda eller Björneborgs läns vatten-
system är, liksom det föregående, i norr, öster'och
söder begränsadt af landtryggen och utfaller i Bott-
niska viken. Det börjar i norr under 63°, 50' Br.
och 41° 40' L. i den till Wasa län höraude nord-
ligaste delen af Satakunda, vid gränsen afÖsterbot-
ten, bildar den stora sjön Etsäri, flyter genom en
mängd andra dels genom floder, dels endast genom
sund sammanhängande sjöar, bland hvilka den stör-
sta Toehvesi upptar ifrån nordost Keurnnselkä med
sina tillopp och förenar sig, der Wasa, Abo och
Tavastehus' länens gränsor sammanstöta, med sjön
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Ruovesi, hvilken genom flere andra sjöar och sund
flyter ii den 316 fot öfver hafv et belägna Näsijärvi,
hvilken åter genom det 101 fot höga, dock icke stu-
pande vattenfallet vid Tammerfors utfaller i Pyhä-
järvi (den heliga sjön). Pyhäjärvi är den central-sjö,
uti hvilken, utom redan nämnde nordliga vattenmas-
sor, nejdens alla nordostliga, ostliga och sydostliga vat-
tendrag sammanflyta. En stor vattenmassa nemligen,
hvilken ibland andra bildar de betydliga sjöarna
Wanaja, Längelmävesi, Roine och Mallasvesi, för-
enar sig i Rautunselkä och fortsätter sitt lopp genom
flere strömmar och smala sjöar, på gränsen mellan
Abo och Tavastehus län, till dess den uppnår sydli-
ga ättdan af Pyhäjärvi. Ur denna sjö utfalla de
ifrån norr och söder samlade vattenmassorna genom
Nokia strömi den genom betydliga tillflöden ifrånnorden
{hvilka bland andra bildaKyro- ellerKyronkoski märk-
värdiga vattenfall) förstärkta Kulovesi. Ifrån denna
utströmmar slutligen den mäktigaKumo elf, tillökt ge-
nom bifloder ifrån söder och norr, bland andra genom
de 171 träsken i Mouhijärvi socken. Den flyter i en
hågformig krökning ifrån nordost till nordvest och
faller, afbruten genom många vattenfall, 30 verst
nedanom staden Björneborg i hafvet.

IV. Mellersta Finlands eller det Tavastländska
vattensystemet samlar sig i den stora 180 verst lån-
ga och i sin största vidd 25 verst breda, 253 fot öf-
ver hafvet belägna sjön Päijäne. Sina betydligaste
tillflöden erhåller denna sjö ifrån norden, från den
till Wasa län hörande delen af Tavastland, hvarest
densammas nordligaste källor uppspringa på landt-
ryggen vid gränsen af Uleåborgs län, under 63° 30'
Br. och 42° 50' L. och bilda ett antal större sjöar
med utlopp i söder, såsom den 30 verst långa Koli*
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tnajärvi, den vid pass 60 verst långa Keitele, hvilken
upptar den 50 verst långa Kivijärvi ifrån vester, och
som förstärkta af många sidogrenar, genom Haapa-
vesi, ännu inom Wasa län, ifrån norden falla i Päi-
jäne. Samma sjö upptar äfven Puulavesi och flere
andra sjöar ifrån nordost och Vesijärvi ifrån söder
«amt utfaller genom Kalkis ström i sjön Ruotsalain,
hvarifrån strömmen Jyrangö utflyter och faller i Kon-
nevesi; här vidtager sedan Kymmene elf, hvilken
afleder hela vattenmassan, genomströmmar flera sjö-
ar i ostlig riktning, emottager vid gränsen af Ny-
lands och Wiborgs Län betydliga förstärkningar ifrån
norden, vänder sig sedan åt söder och tar sitt lopp,
besvärad genom flere vattenfall, synnerligen det vid
Högfors, åt Finska viken, uti hvilken den, genom
fem mynningar, emellan Lovisa och Fredrikshamn,
utfaller.

V. Östra Finlands eller det Savolax-Karelska
vattensystemet begynner äfven vid Maanselkä, der
•denna landtås skiljer Kajana eller ostliga delen af
Uleåborgs län ifrån Savolax och Karelen, och det
wr tvenne källor. Det ur den vestra källan vid 64*
4' Br. och 44° 25' L. uppkommande vattendraget
genomlöper med sin hufvudriktning åt söder, Savolax
och bildar derunder flere betydande sjöar, såsom den
30 verst långa Onkivesi, Maaninkavesi, den 40 verst
långa Kallavesi, vid hvilken staden Kuopio ligger
och som ifrån norden upptager Juurusvesi med sina
tillflöden samt ifrån sydost ,

den inemot 40 verst
långa Suvasvesi och den 30 verst långa Juojärvi m.
fl. Fortsättande sitt lopp åt söder, och derunder bil-
dande flere sjöar faller det genom Warkaus sund,
der det bildar ett vattenfall, utbreder sig söder der-
om i sjöarne Aimisvesi, Haapavesi och Haukivesi
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och flyter genom strömmen Haapavési förbi Nyslott
i Pihlasvesi. Med dessa, Nyslott i norr och söder
omgifvande sjöar förenar sig den andra, östliga gre-
nen af detta stora vattensystem, hvilken begynner i
Karelen, dels under 63° 58* Br. och 46° L., dels un-
der 63" 51' Br. och 47° 20' L. och bildar, jemte an-
dra sjöar, äfven den 110 verst långa 20 till 30 verst
breda Pielisjärvi, den 50 W. 1. och 30 W. br. Höy-
tiäinen, den 70 verst långa Orivesi m. fl. samt upp-
tar betydliga förstärkningar ifrån begge sidor, och
flyter genom den Karelska delen af Kuopio län. De
vid .Nyslott förenade vattenmassorna fortsätta derpå
sitt lopp åt söder genom smala sjöar och sund och
utvidga sig i Wiborgs län till den 40 verst långa och
20 verst breda sjön Saimen, hvars sydligaste vik,
Lappvesi kallad, sköljer murarne af Willmanstrand.
Slutligen afsätter Saimen sin vattenmassa genom
Wuoxen, hvilken efter até hafva banat sig väg ge-
nom brustna granithällar, 6 verst nedanom sitt ut-
lopp ur Saimen, bildar Finlands märkvärdigaste vat-
tenfall Imatra, och sedan i sydostlig, nordlig och sist
osttig riktning ilar till sin mynning, samt efter ett
lopp af ungefär 170 verst genom tvänne mynningar,l
i norr och söder om staden Kexholm störtar i Euro-
pas största insjö, Ladoga,

I förhållande till dessa södra Finlands stora vat-
tensystemer, hvilka midt uti landet ofta skänka an-
blicken af ett örikt haf och göra detta land till ett
af de vattenrikaste på jorden, äro de öfriga sjparne
och floderne att anses för obetydliga. Ibland dem
förtjena dock följande floder att omnämnas: 1) Au-
rajoki, den i historiskt hänseende vigtigaste, hvilken

2
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flyter genom Finlands äldsta stad Abo, och faller 1
Östersjön nedanför staden vid det nu till en del för-
fallna Abo slott. 2) Karis a i Nvland, som utfaller
i den långa och smala hafsbugten vid Ekenäs. Denna
hafsVik är högst sannolikt det vatten, som Ryssarnc
kallade Handelsfloden, KyneHe3K.au ptica då de 1311
gjorde ett krigståg emot Jemerne eller Tavastarne,
äfven som Karis å af dem torde blifvit kallad, nep-
naa ptiva (Svartan). 3) Wanda eller Helsinge ån, vid
hvilken det af konung Gustaf Wasa 1550 anlagda
gamla Helsingfors låg, till dess drottning Christina
flyttade staden 6 verst längre i sydvest, der den nu
ar belägen. 4) Borga å, flyter förbi staden af sam-
ma namn. 5) Systerbäck, Sestra, på Finska Rajajo-
ki, d. ä. gränsfloden, hvilken ifrån 1323 till 1617
utgjorde gräns imellan Sverige och Ryssland; samt
efter den 1721 i Nystad afslutna freden, Wiborgska
gouvernementets gräns emot det öfriga Kejsaredö-
met och nu Finlands emot S:t Petersburgska gou-
vernementet.

Uti Finland hafva hitintills icke funnits några
konstgjorda vattenföreningar genom kanaler , med
undantag af dem som till militäriskt behof, efter
freden i Abo 1743 blefvo anlagda af Ryska regerin-
gen, i ändamål att, utan att vidröra Svenska områ-
det, kunna bringa Saimens krigsflotilj ifrån Will-
manstrand till Nyslott. Till detta behof anlades fyra
kanaler, nemligen vid Kutvelentaipale, Käyhkä, Ku-
kontaipale oclf Telataipale, hvilka dock nu sedan hela
Finland blifvit förenadt, förlorat sin betydenhet. Dock
hade äfven af Svenska styrelsen lättare vattenförbindel-
ser inom landet dels genomströmrensningar, dels genom
vaiial-anläggningar varit påtänkte. Det äldsta kända
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försök af detta slag skall enligt traditionen blif.it
företaget af Pontus de la Gardie i trakten af Will-
manstrand i ändamål att sammanbinda Saimen med
Finska viken. Denna gräfning är än synlig och
kallas Pontuxen kaivanto. Äfven Pehr Brahe befin-
nes hafva varit betänkt på dylika företag. De första
strÖmrensningarne i landet verkställdes dock först, så
mycket man med säkerhet känner åren 1758—1762 i
Kumo elf, hvarefter de åter hvilade. På 1780 talet
begynte man för att tillvägabringa vattenkommuni-
kation emellan Tavastehus och Tammerfors att vid
Kikala i Lempälä Socken gräfva en kanal; hvilket
arbete dock i brist på nödiga medel afstannade. Ar
1799 utkom en Kgl. förordning angående strömrens-
ningars anställande i Finland, och en Direction att
leda arbetet tillsattes. Efter föregångna praeliminä-
ra åtgärder, begyntes år 1803 med gräfnin-gen af en
kanal om 5 Svenska fjerdedelars längd ifrån Ilvittis
till Kumo Socken, hvarigenom icke mindre än 18 af
Kumo elfs forsar skulle undvikas, samt ett lättare
aflopp för vattnet och vigare communication mellan
inre landet och kusten beredas. Arbetet fortsattes
till 1807 då det påföljande år, för det utbrusfna
kriget afstannade, och Directionen upplöste sig. Ge-
nom särskilta Kejserliga Rescripter af d. B

ff Febr.
och l^ Maji 1816 till dåvarande General-Gouverneu-
ren i Finland Grefve Steinheil förordnades om till-
sättandet, af en ny Direction, som skulle utöfva öf-
verinseendet öfver Strömrensnings- och Canal-arbe-
ten i Finland , och den 13 (25) Julii 1817 anslogos
till Strömrensningars anställande nödiga penningeme-
del, att årligen af statsverket utgå. Då den under
Svenska regeringen påbegynta kanal-anläggning vid
Kumo befanns kostsammare än ursprungligen beräk-
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nadt var, och densamma äfven under tiden fgenrasaf,
så uppgaf den nya Dirccfionen detta arbete, och be-
mödade sig deremot, att genom en mängd forsarg

dels rensning, dels sänkning, åt Kumd elfs vatteii
bereda lättare aflopp och sålunda förekomma öfver-
svämningar, samt bereda lättare båtfärd. Ibland de
sålunda dels i sjelfva elfven, dels itti dess tillflöden
upprensade forsar torde vara vigtigast Kuljonkoski
i Kumo, Kefola pa gränsen mellan Kumo och Hvit*
tis, Äätsli i Hvittis, Wammaskoski i Tyrvis, No-
kia i Birkkala, Näsijärvis utlopp vid Tammerfors,
Ruovesi sjös utfall i Näsijärvi genom Murola fors,
Kuokkala fors i Lempälä, Apiakoski i Sääksmäki,
Köstiö i Pelkäner Vidare beredde» åt Längelmävesi
ett direct åftöpp till Itoine genom Kaivando kanal,
hvarigenom Kangasala ås genomskars, och af det
stora vattendragets norra del fälldes Keuru och Vir-
dois sjöarne. I Finlands andra stora vattensystem
Päijäne, fördjupades denna sjös utlopp Kalkkis fors,
rensades Jyrängo ström vid Heinola,. samt Kjöperi-
la fors i Ithis, äfvensom, åtskilliga forsar i Kymmene
elf. Af Päijänes tillflöden bereddes lättare aflopp åt
Wesijärvi sjö genom rensning af Wäksjö fall vid
Anianpeldo, åt Saarijärvi vattendrag och Puulavesi
sjö. Inom Saimens vattensystem rensades farleden
till S:t Michels blifvande Läneresidens och till be-
främjande af sjöfarten ifrån Saynen till dess norra
tillflöden i norra Savolax och Karelen gräfdes War-
kaus kanal i Leppävirta. 1 Wasa län upprensades
Storkyro elf och i Oleåborgs län Uleå elf; att, för-
tiga mindre upprensningar och fällningar i alla län.
Genom dessa företag hafva vattenmassorna i hela
landet blifvit minskade, en mängd sjöar sänkta, mo-
ras upptorkade, stora slätter gjorda fruktbara för a-
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fcerbruk och isynnerhet för ängsodling och en be-
kvämare sjöfart i det iiare af landet beredd» \<i-
tigast för sjöfarten är den redan nämnde kanalen vid
Warkaus. En annan kanal kr anlagd nedan om Ka-
jana stad, genom hvilken båtfärd förbi Amma for»
beredes. Större kanalarbeten torde en nära framtid
fa utvisa. Det årliga anslaget till Strömrensningar.,
och vatten-communicationers befrämjande uppgafs uti
1842 Budget till 21,128 Rub.. 60 kop. Silfver.

Klimatet uti ett land, beläget på andra sidan om
60 breddgraden, kan icke förneka sin nordliga natur.
Långa och stränga vintrar, korta ©ch heta somrar,
och hastig öfyergång ifrån den ena till den andra,
d. v. s. vår och höst af endast få veckor utgöra det
nordiska klimatets allmänna karaktär. Ju högre man
kommer upp åt norden, märkbarare blir detta
förhållande. Under de sednare åren viH man dock
hafva märkt en öfvergång i detta häraseende : vin-
trarne hafva i allmänhet infallit sednare bu„ än i äl-
dre tider, och hafva äfven vanligen visat sig mindre*
kalla, hösten deremot har varat längre ; förmodligen
en följil af de stora odlingarne, uttorkningen af
många kärr och skogarnes minskning. En olycLa
för landtmannen är dock allt ännu de urder den var-
ma årstiden, isynnerhet utu sumpiga trakter, ick.-
sällan inträffande nattfrosterr hvilka ofta inom fa
timmar förstöra den sin mognad nära grödan, ocli
belöna mångåriga ansträngningar wied piissväxt och
fattigdpm. Äfven detta onda hoppas man afhjelpa
genom kärrens uttorkande» För öfiigt måste klima-
tet uti ett vidsträckt land visa betydliga skiljak-
tigheter mellan de sydliga och nordliga delarne.. Un-
der det att medeltemperaturen i södern enligt mang-
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åriga observationer, under den kallaste årsfiden, i
medlet af Januari stiger till 5° 7' köld, enligt Celsii
thermometer, i Abo, och till 7° 2' i Helsingfors, är
medeltemperaturen för Torneå — 17°. Den högiffii
värmegraden infaller i Juli, och skillnaden derpå mel-
lan de sydliga och nordliga trakterna är ringare än
på kölden, dock stiger äfven värmen något högre i
norden. Under det att medel-värmetemperaturen i
midten af Juli är 15° 9' i Abo och 16° i Helsingfors,
så stiger den i Torneå till 17°; och under det att
den största kölden i norden stiger till 40° och vär-
men i skuggan till 28 och 30(>, är högsta kölden i
södra delen sällan 30° och dcröfver, och värmen i
skuggan 25—26° i Helsingfors. Uti Abo har man
dock observerat öfver 30° i skuggan. Uti norden
måste man antaga vinterns längd till 7 månader och
derutöfver, men i södern endast till 5 a 6. En olik-
het i klimat visa äfven skären och kusterna i för-
hållande till det inre af landet. Under det, att det
af sommarsolen uppvärmda hafvet icke så hastigt af-
kyles som landet, och genom meddelandet af sin
Värme åt de närmast belägna landsträckorna fördrö-
jer den kalla årstidens ankomst, så infaller vintern
tidigare i de ifrån hafvet aflägsna nejderna. Deremot
afkyta de kalla hafsvindarne kusten ännu om våren,
då vegetationen redan begynt högre upp i landet. Jn
längre man kommer upp åt norden, desto mor verka
de långa sommardagarne på vegetationens fortskri-
dande ; uti Torneå går kornet i ax på den femt (!

veckan pch skördas i den nionde eller tionde, under
det att det i den sydligare delen behöfver fjorton till
sexton veckor.

Uti meteorologiskt hänseende räknar man uti
Helsingfors 93 klara dagar om året, 189 mulna och
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83 till en del molnbetäckta; största antalet fullkom-
ligt klara dagar, nemligen 11, räknar man i Juni;
det minsta antalet i November, eller blott 3 till 4.
Deremot är antalet af fullkomligt mulna dagar störst
i November, nemligen 22 till 23, och minst i Juli,
nemligen 8. Uti Abo räknar man 103 klara, 109
till en del molnbetäckta och 153 fullkomligt mulna
dagar. De flesta klara dagarne inföllo i April och
Maj månad, det minsta antalet i November; de fle-
sta mulna dagarne i December och det minsta anta-
let i Juni*).

Klimatet anses i allmänhet för sundt, ehuru, förr-
än man kände de välgörande quarantänsanstalterne,
pesten i äldre tider ofta insmög sig, och anställde
härjningar. Choleran vidrörde endast några punk-
ter af den sydliga kusten, och de epidemier, hvilka
under förra hälften af 1830 talet hemsökte de nord-
liga provinserna, synnerligen Österbotten, kunna me-
ra tillskrifvas den genom missväxt förorsakade bri-
sten och de osunda näringsmedel, till hvilka invånar-
ne måste taga sin tillflykt, än klimatiskt inflytande.
Mest förmånliga för hälsan äro skären och aflägsna
skogstrakter, der man har beräknat, att endast en
af femtio lefvande årligen, dör. I allmänhet dör uti
befolkade nejder på landet, en af 35 till 40; i min-
dre sjöstäder en af 40 till 45; men i det af höjder
inneslutna, före branden 1827 trångt bebyggda Abo
en af 25 till 30 personer**). Sannolikt har detta

*) De meteorologiska uppgifterna äro mig benäget med-
delade af Seniorn .id vart Universitet Herr Profes-
sor D.r Hällström- och resultater af mångåriga obser-
. ationer.

**) Riihs,'Finland, 2 L Tppl., öfvers. 2:a Del. sid. 11.



20

missgynnande förhållande i Äbo förbättrat sigy se-
dan staden blifvit utvidgad efter en ny plan. Kli-
matets sundhet uti de olika länen låter äf.entill nå-

gon del bedöma sig efter den högsta uppnådda lef-
nadsalder, ehuru äfven andra otrsaker kunna bidraga
dertill. Vid folkberäkningen år 1835, hade 180 per-
soner, eller en af 7,743, uppnått en ålder af 90 till
100 år; ibland dessa räknade qvinnokönet 120 och
mankönet 60personer. Fördelaktigast för en lång lifstid
visade sig Uleåborgs län der bland 4,170personer em
uppnådde 90 år och deröfver; dernäst Nyland' en af
6,498; Abo och Björneborg 1 af 6,585,; Wiborg t
af 7,674, S:t Michel 1 af 7,946; Wasa 1 af 8,671
och Tavastehus 1 af 8,839* Minst fördelaktigt åter
för en lång lifstid visade sig Kuopio län,, der af
25,270 personer blott en enda hade uppnatt denna
ålder. Enligt 1840 års folkräkning hade 209 per-
soner, 54 män och 155 qvinnor, ibland de sistnämn-
da en af 102 år, wfverlefvat 90 år. Förhallandet
emellan de särskilta länen var det att 1 hade öf-
verlefvat 90 år i Uleåborg' ibland 2,#64, i Nyland
Ibland 4,412 i Aba ibland 6,184„ i Wasa ibland
fe,25S, i S:t Michel ibland 7,540, i Tavastehus
ibland 10,669, i Wiborg ibland 10,835 och i Kuopio
ibland 11,5.44 och sluteligpa i hela landet 1 ibland.
6,-917*

Invånare»,

Finlands äldsta inbygggare utgjordes af de med,
sina renar nomadiskt kringstrykaude Lappnsne. Små-
ningom t.iingos* de, af de* till det mesta ifrån öster
invandrande Finskastnmnmrne, hvilka sannolikt blif-
vit bortträngda af de at norden framryckande- Sla-
vänenw, att draga djupare in i landet, medan. Fin-
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narne i början valde kuster och flodsfränder till sin
boningsort, Annii vid slutet* af 13 århundradet be-
bodde Lapparne Tavastland och södra Österbotten.
Åkerbrukets utbredande och tillväxt beröfvade no-
maderna deras betesmarker, och plogen var det svärd
som åt Finnarne eröfrade allt mera land ifrån Lap-
parne, om dessa ej ville bortbyta sitt förra lefnads-
sätt, och likt Finnen bruka jorden. Sålunda hafva
Läpparne slutligen blifvit drifna bortom 68 bredd-
graden till Storfurstendömet Finlands trenne nordli-
gaste socknar: Enontekis, Enare och Utsjoki, hvar-
emot de sydligare trnkterna, om än kallade Lapp-
mark, till största delen bebos af åkerbrukande Fin-
nar. Sedan äfven en stor del af den Lappska
befolkningen öfvergått till åkerbruk, blandat sig
med Finnarne och förlorat sig bland dem, har anta-*
let af de nu i sina nuvarande boningsorter dels af
renskötsel, dels af fiske lefvande Lapparne, sam-
mansmält till det ringa talet af omkring 1,245 per-
sonen Under det att de fiske-idkande Lapparne
hafva vant sig vid fasta boningsplatser vid de fisk-
rika sjöarne och floderne, och sålunda bilda öfver-
gangen till ett kultiverädt lefnadssätt, hafva de no-»
madiserande Lapparne bibehållit sina fäders sed,
och draga omkring med sina renar, af hvilka en rik
Lapp kan äga 1,500 till 2,000. I början, af våren

draga de öfver fjällryggen till Norrige, det som-
marhettan 1 bergen är mindre besvärlig för deras
hjordar, och återvända mot vintern till sina hemvist.

Den talrikaste befolkningen i landet utgöres af
Finnarne* hvilka efter sina hufvuddialekter delasi tven-
ne stammar, Tavaster eller Ilämäläiset, hos de gamla
Kyssarne kallade Jemer(Jäm), ochKarelare, Karjalai-
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set. Uti historiskt hänseende kan man indela dem i fyra
stammar, nemligen 1) Egentliga Finnar, Suomalai-
set, hos Ryssarne Sum, 2) Taväster, 3) jKarelare
och 4) Qväner eller Kainulaiset. Med de egentliga
Finnarne i sydvestra hörnet af landet äro Tavaster-
ne, hvilka bo i mellersta delen af södra Finland,
närmare beslägtade. Karelarne hafva besatt hela östra
delen af landet ifrån Finska viken uppåt. I norr
sammanstötte Karelarne med de nr Svenska Norrland
fördrifna Qvänerne, troligen deras stamförvandter,
och synas genom förening ined dessa hafva blifvit
stamfäder för de nuvarande Österbottningarne. Af-r
ven med Tavasterne hafva måhända Qvänerna sam-
mansmält i det sydliga Österbotten. —> Då det Fin-
ska folket, i en tid hvaröfver historien ej lemnar

[ någon upplysning, beträdde sitt nuvarande hemvist,
fann det detsamma betäckt med täta skogar, sumpi-
ga moras och torra granitklippor, och sig sjelf blott-
stäldt för klimatets' stränghet i närheten af polarcir-
keln. Skulle icke nöd, elände och slutlig under-
gång blifva dess sorgliga öde, skulle en tarflig ut-
komst vara möjlig, så måste den hårda herrskande
naturen bekämpas och besegras, klimatets stränghet
mildras och jordens ofta bepröfvade njugghet öfver-
vinnas; men denna oafbrutna strid med det stränga
klimatet och den hårda naturen måste utbilda den
Finska nationalkaraktären till det, hvad den nu är.
Så bildade sig hos Finnen denna af inga svårigheter
afskräckta kraft och ihärdighet i utförandet af fatta-
de beslut, hvilka man ofta förebratt honom som en-
vishet; denna passiva kraft, som om än ofta böjd af
olyckan, dock aldrig dukar under för- henne, och
modet att med djerf besinning gå faran till mötes.
Trettioåriga krigets annaler bevittna den Finska tap-
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perheten, och sednare århundraden hafva bekräftat
detta vittnesbörd. Ifrån ungdomen vand vid tungt
arbete, ofta redan som gosse kämpande med brist,
kar han icke kunnat vinna de gladare lefnadsåsig-
ter, som äro egna för lyckligare lottade folkslag.
Allvar och melancholi tala derföre ur hans drag, ut-
tala sig i hans Väsen och i hans sånger, hans tal är
långsamt och eftertänkligt; så går han ock långsamt
till sin pligt, men gör sitt arbete med besked, det är
varaktigt och. tillförlitligt. Han råkar icke lätt i
vrede, men en gång retad, Öfverskrider han icke säl-
lan gränsorne. Allt för (ofta har han sett hoppet
om en lycklig framtid förstöras genom en enda frost,,
han misstror derföre lyckan, som ofta visat sig tro-
lös emot honom; han misstror allt nytt, ovanligt
som kommer i hans väg, emedan det för honom kan
föra en olycka j. skölden; derföre misstror han ock
främlingen och närmar sig icke lätt till honom, men
hans gästfria hus står alltid öppet för vandraren,
och först beröringen med fremmande har, uti tätare
bebodda nejder, lärt honom att låta betala sin gäst-
frihet. — Utlänningen kan bättre uppfatta ett folks
egenheter, än den ibland detsamma lefvande infö-
dingen: efter af resande inhemtade underrättelser
säger en utländsk skriftställare om Finnarne och de-
ras nationalkaraktär *): »På sjökusten, der många
•»Svenskar nedsatt sig, har den ursprungliga Finska
»stammen redan ganska mycket urartat. Finnarne
»hafva en mörk färg, ett allvarsamt, dystert utseen-
»de, en grof röst, de tala långsamt, hafva starka
»lemmar och en stadig gång. Det Finska ordsprå-
»ket: Mannen vid orden, oxen vid hornen (Sana-

*) Muller: Der Ugrische Volkstamm, I. s. 488.
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■»sta miestäy sarvesta härkää) hvilket så skönt målar
»nationalkaraktären, är i synnerhet användbart på
»befolkningen i de inre nejderna, der den bibehållit
»S*m renhet; detföre har ock Finsk envishet blifvit
»ett ordspråk i Sverige. Finnen är ingen vän af
»förändringar, och det är sVårt att åstadkomma nå-
»gon ändring i hans lefnadssätt eller åkerbruk. Al-
»la resande öfverensstämma deri, att Finnarne äro
»ett ganska' måttligt, starkt, flitigt och verksamt
»folk.» *-*■ Hvad berömmet för måttlighet beträffar
så måste man dock tillstå, att dryckenskapslasten
olyckligt nog, ganska mycket utbredt sig.

Jemte Finnarne bo Svenskar, sedan flere år-
hundraden tillbaka, utan att man likväl bestäindt kan
uppgifva tiden för deras invandring, på kusten af
Finska viken från utloppet af Kymmene elf i Wi-
borgs län genom hela Nyland ända till gränsen af
Abo lån, och inom detta län på öarna i Finska vi-
ken och på hela Åland. Vidare bo Svenskar på Ö-
sterbottens kust ifrån södra gränsen ända till Gamla
Carleby^ For öfrigt talas Svenska språket af alla
ståndspersoner, af hvilka dock det minsta antalet är
af 'Svensk härkomst; det är äfven det officiella språ-
ket i landet, vid auctoriteter, embetsverk och skolor.

Undej" Albrechts af Mecklenburg regering och
Kalmare-Unionen nedsatte sig flere, såväl adliga,
som borgerliga familjer, ifrån norra Tyskland och
Danmark, i landet; de hafva dock redan längesedan
förlorat sig, och deras efterkommande hafva sam-
mansmält med Svenskarne. Blott uti Wiborgs län
finnes ännu ett antal Tyskar, och der har intill
sednare tid Tyskan varit undervisningsspråk i sko-
lorna.
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Sednast hafva Ryssar bosatt sig i landet. I det
ISO9 med Ryssland förenade Finland är antalet af
Ryssar ganska ringa, om man undantager militären.
De bo endast i städerna såsom köpmän, till största
antalet i Helsingfors. Vida talrikare är antalet af
Ryssar i Wiborgs län, hvarest ibland 12,282 stads-
invånare 5,163 äro Ryssar, En af den första Ry-
ska kommendanten i Wiborg, Brigadiern Tscherni-
scheff, efter Wiborgs eröfring 1710, till Finland för-
plantad Rysk koloni, bebor några byar i Mohla soc-
ken mellan S:t Petersburg och Wiborg. Men då vid
folkmängdens beräkning Finlands invånares natio-
nella härkomst icke tages i betraktande, utan endast
deras religiösa trosbekännelse, och äfven en, ehuru
proportionsvis ringa del Finnar bekänner sig till den
Rysk-Grekiska läran, så kan antalet af Finlands in-
vånare af Ryska nation icke bestämt uppges.

Af Finlands invånare bekänna sig 37,123 per-
soner till Ryska kyrkan. Utom de egentliga Rys-
sarne finnes det i östra delen afFinska Karelen, el-
ler i det fordom så kallade Kexholms län (hvilket
innefattar de östra delarne af Wiborgs och Kuopio
länen, som ända till freden i Stolbova 1617 blefvo
under Rysslands spira, och sedan de derpå ett år-
hundrade tillhört Sverige åter till största delen ge-
nom Nystadska freden 1721 afträddes till Ryssland)^
Finnar af Ryska trosbekännelsen, hvilka dels lefva
kringspridda bland dem som bekänna sig till den Lu-
therska läran, vid vestra kusten af Ladoga, dels ute-
slutande, endast blandade med få Lutheraner, bebo
nordöstra kusten af denna sjö i Suistamo, Suojärvi
och Salmis socknar. UtiKuopio län finnas tvänne Ry-

3
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ska församlingar, i Ikmantz och Libelitz. Antalet
af dem som bekänna sig till Ryska religionen upp-
skattas i Wiborgs län till 31,034 personer och iKuo-
pio till 5,611. För öfrigt finnas 343 personer bosat-
ta i Helsingfors och 135 i Nyslott i S:t Michels län.
-— Ryssarne hafva tvänne kloster.i Finland; det ena
på den 8 verst långa ön Walamo i sjön Ladoga, 40
verst ifrån Sordavala, anlagdt enligt tradition redan
ar 992, ödelagdt under krigen mellan Sverige och
Ryssland, men åter uppbygdt 1718. Det är försedt
med rika donationer, och nu ett kloster af första
klassen. Det andra klostret är äfven beläget i sjön
Ladoga, på den 5 verst ifrån vestra kusten i sydost
från Kexholm belägna, 5 verst långa/ och 3 verst
breda ön Konevitz. Anlagdt 1393, blef det 1610
lemnadt Öde, då munkarne för kriget begafvo sig
till Novgorod; men 1716 uppbyggdes det ånyo. —

Ryska kyrkan i Finland hör under Novgorod-Peters-
burgska Eparchien. Metropoliten i Petersburg är
dess högsta chef, och genom honom den Heliga
dirigerande Synoden. Den högste Ryske andlige
i Finland är Protojerejen i Wiborg, hvilken har
närmaste uppsigten öfver de Ryska församlingarne
i landet.

I medlet af tolfte århundradet förkunnade den
Svenske konungen Erik den Helige och den honom
åtföljande Biskopen i Upsala, den Helige Henrik,
hvilken sedan blef dyrkad som Finska kyrkans pa-
tron, för första gången den Romerk-Katholska Chri-
stendomen för Finnarne, med svärdet i hand. Ef-
ter en blodig strid af 166 år, under hvilken Fin-
narne icke sällan understöddes af Ryssarne, blef
den Romcrsk-Katholska läran jemte Sveriges of-
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verherrskap, stadfästad i Finland. Gustaf Wasa in-
förde den Lutherska läran och delade kyrkan, hvil-
ken under den Katholska tiden lydde under endast
en biskop, den i Äbo, år 1554 uti två stift, hvarje
med en biskop i spetsen, af hvilka den ena forblef
i xVbo och den andra fick sitt säte i Wiborg. Den-
na indelning har med korta afbrott fortfarit intill
vår tid. Men då Wiborg genom Nystadska freden
gick förloradt för Sverige, blef det dervarande bi-
skopssätet förlagdt till Borgå, der det sedan förblif-
vit. Då Wiborgska Gouvernementet genom Kejsar
Alexanders förordnande af den 23 December 1811
förenades med det öfriga Finland, så upplöstes con-
sistorierna i Wiborg och Fredrikshamn, hvilka,
hvart och ett med en domprost i spetsen, dittills
hade förestått Lutherska kyrkan i Gouvernementet
under öfveruppsigt af Justitia>Collegium i S:t Pe-
tersburg, och deras functioner uppdrogos åt bisko-
pen och consistorium i Borgå. Sålunda består Lu-
therska kyrkan i Finland för närvarande af tvänne
biskopsdömen, hvilka förvaltas af Erkebiskopen och
Domkapitlet i Äbo och Biskopen och Domkapitlet i
Borgå. Biskoparne presidera i Domkapitlen och le-
damöterne utgöras af en Domprost i hvarje, som
tillika är Kyrkoherde i staden, och Lectorerne vid
Abo och' Borgå Gymnasier. Hvarje Biskopsdöme
delas iprosterier eller contracter, med en contracts-
prost i spetsen, hvilken tillika är kyrkoherde i en
församling, och i moderkyrko- och filial- eller ka-
pell-församlingar. Abo Erkestift består för närva-
rande af 21 prosterier, 128 moderkyrkoförsamlingar
eller pastorater och 332 kyrkor vid hvilka 466 or-
dinarie prester tjenstgöra. Borgå stift har 16 pro-
sterier, 85 pastorater, 152 kyrkor och 235 ordinarie



28

tjenstgörande prester. Gudstjensten och religions-
undervisningen besörjas i de flesta församlingarne
af en pastor och en kaplan, vanligen har pastor äf-
ven en adjunkt som är honom behjelplig i hans em-
betsförrättningar. Endast få, vanligen de större

församlingarne, hafva jemte pastor tvänne kaplaner,
eller utom en kaplan äfven en sockneadjunkt. Pre-
sferskapet aflönas omedelbarligen af församlingen;
endast privat-adjuncterne aflönas af deras princi-
ler.

Den af Konung Carl den XI år 1686 gifna
Svenska Kyrkolagen tfenar till rättesnöre för den
Lutherska kyrkan i Finland \ men da den redan
längesedan är föråldrad och behofvet af en ny lag,
mera lämpad efter tidens fordringar, allmänt erkändt,
så är en comité nedsatt i Abo, under Erkebiskopens
presidium, till utarbetandet af en ny kyrkolag. Tilli-
ka finnas äfven på samma ort trenne andra comitéer,
till reglerande af kyrkans angelägenheter, nemligen
en comité for utarbetandet af en ny Cateches, en
annan för utarbetandet af en ny kyrkohandbok och
en tredje för ufgifvandet af en ny Finsk psalmbok.
För kringspridandet af den Heliga Skrift, som år
1642 första gången fullständigt utgafs på Finska
språket, arbetar Bibelsällskapet i Äbo, hvilket har
filialsällskapcr i landets förnämsta städer. Uti Abo
finnes äfven ett Evangeliskt, sällskap, hvars än-
damål är, att bland folket utsprida uppbyggeliga
skrifter.

Monarken är kyrkans öfverhufvud; Biskoparne
och de fleste pastorerne, isynnerhet i de större för-
samlingarne, utväljas och utnämnas af honom, bland
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tre föreslagne candidater. Pastorerne i de öfriga
pastoraterne, alla kaplaner och sockneadjunkter blif-
va valda af församlingarne. Endast få prest-lägen-
ter besättas af adliga godsegare.

Finlands Lutherska folkmängd uppgick efter
1825 års beräkning till 1,259,151 personer, och
hade 1830 stigit till 1,346,875. Detta utvisar så-
ledes en tillväxt af 87,724 Lutheraner på hela qvin-
quennium eller 17,545 på året; d. v. s. bland 72
lefvande en mera född än död. Inberäknadt de
25,202 bekännarne af Grekiska Ryska kyrkan steg
således hela Finlands folkmängd 1830till 1,372,077.
Skulle nu folkmängden hafva tilltagit i samma förhål-
lande under de följande fem åren från 1830—1835,
så skulle den årliga tillväxten stigit till 19,057 och
på fem år till 95,285, samt folkmängden således*
1835 utgjort 1,467,362 personer.- Men olyckliga
förhållanden, hvilka under denna tidrymd inträffat,
hafva föranlåtit ett mindre gynnsamtresultat: på södra
kusten härjade choleran 1831 och i de norra pro-
vinserna synnerligen i Österbotten hindrade en fle-
re år efter hvarann infallande missväxt och derigc-
nom uppkommen' nervfeber samt andra sjukdomar
folkmängdens tillväxt. 1834 inföll åter missvävt
i de södra provinserna. Dessa omständigheter får
man tillskrifva, att t. ex. 1832 uti hela landet icke
blefvo flere än 959 personer mer födda än döda, att
1833 antalet af döda öfversteg det af födda med
22,246 och om än 1834 visade ett öfverskott af
17,413 flere födda än döda, så hade folkmängden
likväl 1835 endast ökat sig till 1,393,727 personer.
Större var tillväxten af befolkningen under drt
följande qvinquennium, då folkmängden 1840 upp-
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gick till den redan ofvanföre uppgifna summan af
1,445,626 personer, nemligen 700,307 mankön och
745,319 qvinkön. Ibland dessa voro, utom de re-
dan nämnda 37,123 bekännare af Ryska läran, de
öfriga Lutheraner, nemligen Finnar, Lappar och
Svenskar. Svenskarnes antal torde approximativt
kunna uppges till omkring 200,000. Den enda Tysk-
Lutherska församlingen finnes i Wiborg och utgjor-
de 1840 endast 363 personer. I Helsingfors likasom
å några orter i Wiborgs län hålles för der bosatta
Tyskar någon gång Tysk gudstjensf, utan att de
samma dock bilda särskild forsamling.

Uti Wiborg finnes en Romersk-Katholsk kyrka,
hvars Pater, en Dominikaner, har uppdrag att resa
kring landet, för att befjena bekännarne af den-
na lära, hvilka till det mesta äro i Militär-tjenst.
Den stående Katholska församlingen i Wiborg upp-
gafs 1842 till endast 21 personer, I Fredriks-
hamn räknade man 10 Katoliker och i Nyslott 7.
De till Ryska Militären hörande till Katolska läran
sig bekännande personer ingå lika litet i folkräk-
ningen i Finland, som de tUI Militären hörande
Judar och Muhamedaner.

Af FinlandsLutherska invånare hörde IS4O 2,484
till adelsståndet och 5,554 till läroståndet. Stånds-
personer, hvilka ej hörde till någon af dessa begge
klasser, uppgingo till 11,757; af borgareståndet fun-
nos 13,901, af bondeståndet 1,235,447 och af den
öfriga befolkningen 139,300. Ibland bekännare af
Ryska Läran uppgåfvos 1487 personer såsom hörande
till adels-, presta- eller ståndspersons-dassen, 1,164
till borgare och 27,195 till bondeståndet, samt 7,277
till den öfriga befolkningen; den Ryska militären
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hvars största pluralitet bekänner sig till denna lära,
naturligtvis icke inberäknad. Af P^inlands inbygga-
re bodde 87,557 uti städerna och 1,358,0C9 på lan-
det, Enligt Mortalitets-tabellerne för 1841 hade
folkmängden för året ökats med 16,890 personer,
och utgjorde således i början på 1842 in summa
1,462,516 personer.

Såväl till följe af äldre, under Svenska regerin-
gen gifna lagar, isynnerhet Regeringsformen af 1772,
samt Säkerhets- och Förenings-akten af 1789, som
genom Hans Majestät Kejsar Alexanders Manifest
af den 15 (27) Mars 1809 och Kejsar Nicolais af
den 12 (24) December 1825, åtnjuta alla Finlands
invånare följande rättigheter och privilegier:

1) I hänseende till personlig frihet: a) att hvarje
Finsk medborgare är personligen fri och ingen får
kränkas till lif, ära, kropp eller välfärd, utan att
Jagligen vara öfverbevist och dömd; b) hvar och en
skall öfverlemnas åt laga domare och dömas enligt
beståndande lag; c) ingen må fängslas eller sin fri-
het beröfvas, innan han om groft brott är öfverbe-
vist, eller domaren, enligt lag och rättegångsform,
finner skäligt att försäkra sig om hans person, eller
om han på flykt eller bar •gerning ertappas på et
brott som gäller lif och lefverne; d) hvarje fängslad
skall skyndsammeligen Öfverlemnas at domstolens
behandling, och ej må någon längre än nödigt är i
fängelse hållas.

2) I anseende tiJl egendom, så får ingen beröf-
vas sin lösa eller fasta förmögenhet, utan laga ran-
sakning och dom.
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3) I anseende till religions och samvetsfrihet, så
ega alla christna sekter fri religionsöfning; alla kun-
na blifva Finska medborgare; dock gäller den Evan-
gelisk-Lutherska läran som Statsreligion, och dess
bekännare njuta alla statsborgerliga rättigheter. Se-
dan år 1741 hafva dock de Reformerta samma rät-
tigheter som Lutheranerna; och 1827 är det ock tillå-
tet för Finska medborgare af den Grekisk-Ryska
kyrkan att bekläda embeten i landet Oaktadt den
fullkomliga tolerensen för alla christna religionssek-
ter, så eger dock det förordnande beställd, att en
i landets religion döpt och uppfostrad person blir
landsförvist och gar sina borgerliga- och arfsrättig-
heter forlustig, ifall hon öfverger sin religion och
antager en annan. Barn födda af blandadt äk-
tenskap böra, enligt Kejserl. Förordning af d_
20 Marti (1 April) 1812, ovillkorligen döpas och
uppfostras i fadrens tro.

4) I hänseende till petitionsrätt är det hvarje
medborgare tillåtet, att vända sig till Kejsaren med
underdåniga böneskrifter, icke blott uti privata an-
gelägenheter, utan äfven i saker rörande det all-
männas väl. Dock skola dessa böneskrifter icke o-
medelbart, utan genom Senaten, som deröfver lem-^
nar sitt utlåtande, framkomma till Kejsaren.

5) I anseende till statsembetens besättande gäl-
ler den förordning, att endast Finska medborgare
af Lutherska, Reformerta och Grekisk-Ryska läran
kunna bekläda embeten i Finland, och skall vid
deras befordran göras afseende på skicklighet,
erfarenhet och förtjenst, icke på börd och stånd.
Vid embetens besättande förfares på; trennehanda
sätt. Antingen tillsättes embetsmännen omedelbar-»
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ligen afKejsaren; detta är fallet med högre civil-
och militärembeten ifrån Öfversfe-Löjtnants grad,
eller utväljas de afKejsaren ibland tre genom auc-
toriteter eller kollegier föreslagne candidater, eller
tillsättas de af öfver-auctoriteterna eller cheferne.

Alla domare, hvilken rang och hvilket ernbete de
än innehafva, äro inamovibla och kunna blott ge-
nom laga dom afsättas; detta gäller äfven om alla
andra embetsmän, med undantag likväl af de högre
från öfverstelöjtnant uppåt, till tromansgrad höran-
de statsembetsmän, hvilka monarken utan laga ran-
sakning kan förklara sina embeten förlustige, så
snart han icke finner dem värda sitt förtroende.

Uti statsräftsligt hänseende delas Finlands in-
vånare i fyra stånd; Adel, Prester, Borgare och
Bönder.

Adeln var fordom förenad med den Svenska till
ett gemensamt Riddarhus; 1816 inrättades ett sär-
skildt Riddarhus för Finland. Adeln delas i Gref-
var, Friherrar och Adelsmän. Af de begge första
afdelningarne, hvilka tillsammans utgöra adelns för-
sta klass eller den sa kallade herreklassen, äro se-
dan 1816 9 grefliga och 33 friherrliga familjer in-
troducerade pa Riddarhuset, af hvilka dock tvänne
friherrliga familjer sedan dess äro utdödda. Adels-
männerne dela sig i tvänne klasser, riddarklassen,
A. v. s. sådana hvilkas förfäder innehaft riks-råds
värdighet, och svenneklassen. I bägge klasserna
tillsamman äro sedan 1816, 209 familjer introducera-
de men 16 äter hafva redan af dem utdött. Finska
Riddarhuset består således för närvarande af 9 gref-
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liga, 31 friherrliga och 193 adliga familjer, eller
tillsammans af 233 ätter. Till adelns förnämsta fö-
reträdesrättigheter höra befrielse ifrån några perso-
nella afgifter, hvilka åligga borgare- och bonde-
ståndet, rättigheten att innehafva adliga så kallade
Allodial-frälsegods, med hvilka egendomar befrielse
ifrån några jorden åtföljande skatter och skyldig-
heter följer. Icke-adliga personer kunna endast da
besitta sådana gods, när adelsmän icke göra anspråk
på besittningen af dem och efter erhållen särskild
tillåtelse af regenten, och njuta då samma skatte-
frihet (säterifrihet). Vidare har adeln den rättighet,
att i vigtigare fall endast dömas af högre domstol,
Hofrätten, och slutligen den hvarje äldsta medlem
i äldsta grenen af en adlig familj, caputfamilim
tillkommande rättigheten, att besöka Landtdag, och
sålunda deltaga uti lagstiftningen. De för adeln
ännu beståndande privilegier äro den 16 October
1723 utfärdade.

Till presteståndet räknas så väl alla vid kyrkor
och församlingar stationerade prester och kyrkotje-
nare, som äfven samtlige vid skolorne och universi-
tetet anställde lärare och öfrige tjensternän med de-
ras familjer. Till presteståndets väsendtligaste pri-
vilegier, hvilka äro utfärdade samma dag som Adelns,
höra den skattefria besittningsrätten af de dem till
underhåll anslagna boställen, befrielsen från flere
borgaren och bonden åliggande utskylder, rättighe-
ten att välja och för Regeringen föreslå sina för-
män, Biskoparne, samt att ur sitt stånd välja de-
puterade till Landtdagen, en för hvarje prosteri.
Biskoparne äro genom sitt embete berättigade att
deltaga i Landtdagen.,
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Borgareståndet bebor Finlands 31 städer. Des-
sa äro dels stapelstäder, företrädesvis berättigade
till utrikes handel, dels uppstäder, hvilka den inre
handeln isynnerhet är förbehållen. Borgareståndet
erhöll af Konung Gustaf 111, den 27 Febr. 1789,
den försäkran, att ingen handelsgren, näring eller
handtverk någonsin skulle öfverlåtas at enskilda,
såsom uteslutande privilegium eller monopol, utan
att fullkomligt fri concurrens skulle ega rum, i
enlighet med beståndande lagar; vidare skall an-
skaffandet af kronans behofver utbjudas genom of-
fentliga auctioner, för att gifva borgerskapet tillfälle
att draga fördel af entreprenader. Inom handtver-
kareståndet herrskar skråprincipen; men slutna skrå-
föreningar äro lagstridiga. Borgerskapet uti hvarje
stad har vidare rättighet, att genom val föreslå re-
geringen Borgmästare, samt att välja rådmän och
de lägre municipaltjenstemännen; att taxeras af eg-
na standsmedlernmar; och sjelf förvalta stadskassan
och slutligen att sända deputerade till Landtdagen.

Bondeståndet delas i Krono-, Frälse- och Skat-
tebönder. Kronobonden betalar de lagliga skatterna
för den kronojord han innehar, och eger den för-
säkran, att den jord han brukar skall öfvergå till
hans arfvingar, endast han behörigen odlar den och
betalar sina skatter; äfven kan han förvandla det
kronohemman som han innehar, till sin fullkomliga
egendom, och blifva sjelfständig godsegare, om han
på en gång erlägger trenne års skatt. På frälse-
hemman beror bondens förhållande af det contract,
som han afdutar med egendomsegaren, men han för-
blifver i öfrigt i åtnjutande af alla, Finska medbor-
gare i gemen tillkommande rättigheter. Också de ad-
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liga godsen underslagne frälsehemman kunna, likt
kronohemman, förvandlas till åboens fulla egendom,
men förlora derigenom icke sin frälsenatur. Det en
gång bestämda antalet af adliga, med vissa skatte-
friheter privilegierade gods (Frälsegods) får hvarken
ökas eller minskas. — Den sjelfständiga eller skat-
tebonden besitter sitt antingen af kronan eller
frälseman förvärfvade hemman med full egande-
och arfsrätt; kan således detsamma i arf efterlemna,
försälja och i allmänhet fritt derom disponera, så-
som öfver sin egendom, men fortfar oafbrutet, att
till kronan eller frälsemannen betala den fastställda
skatten. De efter behörig mätning och taxering
för ett hemman bestämda utlagor blifva alltid oför-
ändrade ,

och kunna icke ökas, om än hemmanet
genom åkerbrukares flit skulle blifvit aldrig så
mycket förbättradt. Under åren 1825—1835 blef-
vo inom hela landet 1830 kronohemman förvandlade
till åkerbrukarens ärftliga egendom, genom inbetal-
ningen på en gång af den treåriga skatten, och kro-
nans vinst derpå steg till 52,720 Rubel Banko As-
signationer. Bondeståndet i gemen har vidare den
rättigheten, att fritt i landet kringföra och försälja
produkterna af sin jord och sin konstflit j äfven öf-
ver Finlands gränsor får han föra sina produkter
och dervid begagna sig af egna fartyg. Krono- och
Skattebönderna utgöra, under namn af Bondestån-
det, det fjerde ståndet vid Landtdagen och få ibland
sig utvälja deputerade* till densamma (en ur hvarje
härad). De Bondeståndet tillkommande rättigheter
hvila på äldre lagar, men äro i sitt nuvarande om-
fång bestämda genom Gustaf III:s Kungaförsäkran
af den 4 April 1789.
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Finlands hela öfriga befolkning, således militär-
och civil-embetsmän, om de ej äro adel, arbets- och
torpar-folk, inhyseihjon, daglönare, tjenstefolk o. s.
v. räknas icke till något af de fyra stånden, och re-
presenteras derföre icke heller på Landtdagen.

riiysislt CuHur.
Ifrån ålder har landtbruket varit Finnarnes

liufvudsakligaste näringsgren, och i allmänhet till-
kommer dem äran, att till jordens nordligaste nej-
den hafva utbredt åkerbruket oth dymedelst möjlig-
heten af en högre cultur. Ännu äro de nordligaste
åkerbrukare, kring Altengaard i Norige, Finnar,
eller som de der kallas, Qväner. Men då Finlands
jord itrsprungligen var mindre egnad för ett regel-
mässigt åkerbruk, så hafva Finnarne, så länge man
Tiistoriskt känner dem, användt svedjande, ett eget
sätt att bruka jorden, som består deri, att man ned-
hugger skogen på en plats, som är tjenlig att besås,
afbränner densamma, upplöjer den, genom den qvar-
blifna askan, gödda jorden och besår stället med
råg, korn eller annan .säd. Om Jorden är af mera
gifvande slag, »å besår man den gfter första skör-
den med hafra och sist med bohvete, samt låter
marken sedan hvila, på det att den åter må bli skog-
beväxt. Men då denna metbod att bruka jorden
juedföxer den skada, att marken blir öfvermåttan
utmagrad och på många år icke förmår frambringa
någon ny skog i den afbrändas ställe, och de för
Vinland så vigtiga skogarne derigenom blifva förmin-
skade, så har regeringen sökt, att så mycket som

inskränka detta förfarande; och blott i såda-
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na nejder, der ojemn och stenig mark försvårar an-
läggandet af ett regelmässigt åkerbrnk, har seden att
svedja ännu förblifvit radande, ehuru ett ordentligt
åkerbruk allt mer ocli frier utbreder sig. Ett annat
för Finland eget slag af landtbruk består uti uttor-
kande och odling af de många kärr, hvilka efterhand
förvandlas till bördig mark, och hvarigenom icke al-
lenast spanmålsvinsten och antalet aPängar ökas, u-
tan äfven klimatet förmildras. Sedan några år till-
baka hafva bolag på aktier bildat sig uti Wiborg,
Wasa och, IJleåborg, v till bedrifvande a£ uttorkning
och bearbetning af kärr utaf större omfång. Det
reguliera åkerbruket är dock det mest utbredda och
vanligaste. Till de nejder af Finland, som hafva att
glädja sig af den fruktbaraste mark och derfore äro
mest egnade för åkerbruk, räknas Abo län, isynner-
het den södra delen deraf, och den södra, isynner-
het den kusten närmast belägna deleli af Österbotten,
hvilka derfore också äro tetäckta ined vidsträckta
åkerfält; vidare Tayastland, med undantag af den
nordligaste delen, och Nyland. Karelen och Savo-
lax hafva svagare, sandig och stenig mark, och i nor-
ra Österbotten består landet af sandhedar, moras
och djupa kärr. De vanliga sädesslag som odlas i
Finland, äro råg, korn och hafra; mindre hvete och
bohvete. (Enligt en af General-Gouverneuren afgifveq
berättelse, stiger det årliga utsädet öfver hela landet i
inedeltaltill 260,86^ tunnor och skörden till 1,610,708;
•man erhöll således öfver hela landet 6:te till 7:de
kornet. Vinsten var dock olika i olika provinser,
och dessutom inträffade det märkvärdiga förhållandet
att de minst fruktbara' landskaperne gafvo en pro-
portionsvis till utsädet rikare skörd. Öå man uti
juorra Österbotten, uti Uleåborgs län sår 11,491 tun-
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nor och skördar 91,725, i norra Karelen och norra
Savolax, d. v. s. uti Kuopio län, sår 26,078 tunnor
och skördar 210,913 och i södra Savolax eller S.t
Michel sår 16,549 tunnor och skördar 134,695, d.
v. s. 7:de a B:de kornet och deröfver, vinner man
»ti södra Österbotten af 47,967 tunnor 251,311, d.
v. s. _»:te kornet; i Tavastland af28,198 1.151,759
eller äfven femte kornet, i Åbo af 44,822 t. 268,575,
således s:te till 6:te och i Nyland af 37,458 t.
175,389 eller 6:te kornet. Detta förhållande veder-
lägger dock ingalunda den förra uppgiften om de o-
lika nejdernas relativa fruktbarhet; ty uti de delar
af landet, som hafva bättre jordmån, sår man ojemn-
forligt tätare, emedan jorden äger mer styrka att
bringa en större mängd utsade till växt och mog-
nad ; arealen for samma qvantitet utsäde är derföre
vidas mindre i de fruktbarare provinserna, än i de
mindre bördiga, och det derigenom i de förra spa-
rade land öfverväger \i.k den fördelaktigare skörden
ide sednare. Södra Karelen eller Wiborgs län har
till största delen den olyckan att äfven äga en sva-
gare jordmån, ock ehuru man äfven der vanligen sår
mindre tätt, skördar man dock af 58,304 tunnors
utsäde endast 328,344 t. d. v. s. s:te eller 6:te kor-
net; hvilket förhållande förmodligen kan tillskrifvas
den omständigheten, att åkerbruket derstädes i all-
mänhet icke drifves med samma ifver och erfarenhet,
som i de andra provinserna. — Råg, äfvensom korn
odlas i alla liin : men det förhållande eger rum, att
korn till en större mängd utsås i de norra trakterna
än i de södra, emedan ået trifves bättre i norden,

än något annat sädesslag. Uleåborg, Wasa och
Kuopio producera derföre det masta korn. Det nord-
ligaste åkerbruket i Finland inskränker sig ock en-
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dast och allenast till detta sädesslag, och den nord-
ligaste odlingen af detsamma sträcker sig inom Stor-
furstendömet till byen Kyro nära södra Stranden af
sjön Enare, icke långt ifrån Ivalojbkis utlopp. Ilaf-
ra odlas Öfverallt, minst i Uleaborgs läit och mest i
Wiborgs län, i det förra utsås 250 tunnor och skor*
das i,SOÖ, i det sednare utsås 108,611 och skör-
das 374,923 tunnor. Den större mängden, hafra be-
höfver Wiborgska bonden till sina hästars underhall,
hvilka en stor del af året begagnas till varutrans*
porter. *»- Hvete odlas alldeles icke uti Uleaborg,
men mest i Abo och Nyland. I förstnämnde län
skördar man årligen 10,000 och i det sednare 5,700
tunnor hvete. Bohvete cultiverar man alldeles icke
i det egentliga Finland, Tavastland och Österbotten^
men mest uti södra Karelen eller Wiborgs lån, livar*
est inemot 11,000 tunnor årligen skördas. — Hela
sädesskörden i landet beräknas till 3,098,306 tunnor
hvaraf 1,610,708 t. äro råg, 741,2711, korn, 708*530
t. bafra, 22,392 t. hvete och 15,405 t. bolivete.
Då- sädesskörden sällan, äfven vid god växt, är tillr
räcklig för behofvet å alki orter, så finnes det nej-
der der landtmannen aldrig förtär bröd bakadt af
ren säd,, utan. af mjöl blandadt med finstampad halm,
islandsmossa, tallbark eller andra surrogater.. Under
de sistföräutna missväxtåren„ då, oaktadt all oeco-
jiomi, sädesföiraden voro förtärda såväl i de enskilta
som allmänna magasinerna, blef en stor qvantitet
spaniual införd, såväl ifrån utrikes orter som ifrån
Ryssland. Äfven under goda år, till och med då
landet sjclf utför säd, uppköpes dock mjöl i ringare
qvantitet^ isynnerhet för Wiborgs Lin i Ryssland.

*) Enligt uppgift af Magister Castrcn, hvilken under som-
maren 1838 tillfots geuonireste,största delen afLappland.



41

Öfrige växter som eultiveras i h.ndet äro: Po-
täter, bekanta i landet först sedan 1762 genom de
ifrån sjuåriga kriget återvändande Finska soldater-
na, och sedermera utspridda genom hushållssällska-
pets omsorg J en vigtig näringsgren synnerligen för
de sydvestra provinserna, mindre för de ostliga och
hordliga, der den äfven är mindre känd, Deremot
odlas i mängd, isynnerhet i de östra trakterna, rof-
vor (brassica rapa) rotkål, (napobrassica) och kål.
Åkerärter äro allmänt kringspridda, med undantag
af nordliga delen af Uleåborgs län, der de icke trif-
vas. Lin odlar man i hela södra delen af landet,
bäst likväl i Satakunda och Tavastland; i Österbot-
ten lyckas det mindre väl i anseende till det strän-
gare klimatet. Hampculturen sträcker sig längre at
norden. Humle odla* mast och bäst i Nyland, i
trakten af staden Ekenäs och i Ingo socken. Tobak
planteras här och der till landtmannens eget behof.

Enligt en approximativ beräkning *) uppges hela
åkervidden i landet till 815,300 tunnland, fördelad
på 47,748 hemman och 19,091 mantal, hvilken are-
al, då de till 7,753,580 tunnlands vidd beräknade
och mot all odling trotsande bergen, ifrån hufvud-
summan af ägovidden, som blifvitj uppgifven till
69,358,800 tunnland afdragas, lemnar det resultat
att endast omkring -,',. del af den möjligen odlingsbara
jordvidden hitintills finnes till åker upptagen, något
mera än dubbelt af åkerns vidd, eller 1,717,000 tunn-
land, således i det närmaste -^ af den odlade mar-
ken utgjorde ängsmark. Resten intogs dels af löf-
skog och svedjemark, dels af högland barrskog, dels
af kärr och lågland barrskog, dels ock af mossor.

*) Uti Förslag till Ny Skogj-Ordiiing.
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Klimatet lägger stora hinder i vägen för träd-
gårdsculturen. Kryddgårdar af större omfång fin-
nas blott I granskapet af städerna; på landet odlas,
köksväxter nästan endast af ståndspersoner. Frukt-
trädgårdar finnas i de södra landskaperna: äppelträn
i Abo, Nyland,, och södra delen af Wiborgs län;,
päron i Nyland,, i synnerhet i trakten af Borgå, der
man äfven fått plommon och såkallade krikon (eller
små plommon) att mogna. Körsbär trifvas i" de syd-
liga provinserna och äfven iTavästland. Till och
med i Wasa och Jacobstad i Österbotten har det
lyckats att få äpplenoch körshär till mognad, dock en_-
dast som en sällsynthet. Drifhus finnas här och der af
ett icke obetydligt omfång. Till de betydligaste träd-
gårdsanläggningar i landet hör Universitetets Botani-
ska trädgård och orangerier. For befordrandet af
trädgärdsodlingen har för några år sedan ett Säll-
skap bildat sig i Åbo- Under det för_>ta året af
sin verksamhet hade Sällskapet, för trädgårdsodlin-
gens befordrande, till sitt ändamals vinnande snm-
manbragt ett kapital af 13,580 Rubel, hvaruti en
af Hans Majestät Kejsaren allernådigst beviljad
skänk af 5,000 Rubel är inberäknad, samt tillhand-
lat sig nödig lokal för en trädgårds anläggande i
närheten af Åbo. Fruktträn finnas i ringa mängd,
äfven der de trifvas; bristen på dem ersattes, till nå-
gon del genom bär. Bland bärslag som sällan växa
vilda, men öfverallt förekomma i trädgårdar, ära
Stickelbiir och röda Vinbär de vanligaste. Bl and
vilda bärslag finner man allmännast Smultron, Hal-
lon, Blåbär och Lingon; vidare de på mossor vä-
xande Tranbären, Hjortron, (rubus; chamoemorus.,
Suomuurama) äfven på lågländtare ställen, och de* a-
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romatiska Åkerbären (rubus arcticu», maainmirama)
isynnerhet i norden af landet-

Af vilda trädslag växa i södern af landet, syn-
nerligen vid kusten och i skären : Ek, endast son*

en sällsynthet förekommande norr om 61 graden„
Ask icke öfver 62*; Alm, vilda Äppelträn, här och
der ännu uti Tavastland; Hagtorn, Slån, Oxel,, o.
s. v.; Lönn och Hasselbusken, sträcka sig icke hel-
ler långt åt norden, der äfven Lind är ett sällsynt
träd. År 1788 planterades, genom Kejserliga Ami-
ralitets-Collegii föranstaltande, i Nykyrka socken utr
Gouvernementet Wiborg, Lärkträd hvilka derstädes
bibehållit sig. Allmänt förekomma aflöfträn: Björk,
Asp, Al, Vide, Pil, Rönn, Hägg. Af barrträn växa
Tall, Gran och En öfver hela landet. I söder och
sydvest om Enare träsk förekomma ännu ansenliga
granskogar; på vestra sidan om träsket upphör gra-
nen och tallen träder i dess ställe,, likväl så att den
högre upp invid Petsikojaur Och Utsjoki sockens-
gräns begynner vantrifvas och utan att alldeles för-
svinna lemnar herraväldet åt björken ; men hvilken
äfven längre fram blir allt mera krymplig och dvärg-
aktig. Också förekomma än här och der Wide i läg-
re dälder och vid floder, samt Al, Hägg och Asp i
dälder. Enen är nog allmän både i dälder och på
fjellen*). Öfver hufvud taget hafva skogarne betyd-
ligt förminskats isynnerhet vid kusten, och Finlands
skogsprodukter, som utgöra dess förnämsta export-
vara, komma ifrån det inre af landet.

I allmänhet känner man af växter i landet 800.
phanerogamer **); antalet af kryptogamer kan icke

*) Jfr. Sjögrens Anteckningar om Församlingarne i Kemi
Lappmark., p. 192 ff.

**) Enligt Herr PVofessoreiL af Téngsttröms uppgift.
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ens aproximativt nppgifvas. Af grässlag, som egna
sig för boskapsfodring, förekommer tatcln ymnigast
pa ängarne, äfven växer, ehuru mindre allmänt, flen
och ängkafle. Starrgräs förekommer ymnigast i kärr-
trakter. Ångarne öfverlatas till det mesta ätsigsjelf»
va, och endast få innehafvare af »tivrre egendomar
pläga så och bearbeta dem. I norden lemnar ren-
mossan föda ät renarne. Ibland Finlands växter räk-
nar man 335, användbara i medicinen.

Näst åkerbruket är boskapsskötseln, hvilken dels
drif.es till det förras- befordrande, dels sjelfständigt
för sig, en of Finlands förnämsta näringsgrenar.
Deribland är hornboskaps-skötseln den vigtigaste,
och ehuruväl hornboskapen till följe af en mindre
sorgfällig skötsel och ofta inträffande foderbrist, van-
ligen är af ett mindre slag, lemnar den dock till-
räckligt victualier, icke blott för landets behof,, utan
äfven till utförsel. Ursprungligen lemnade fårafvelin
rå ull till landtmannens; behof, men under sednare
år har den till någon del genom utländska får blif-
vit förädlad, och lemnar nu äfven ull till finare ty-
ger, utan att likväl kunna jemföras med den utländ-
ska ullen. — Den Finska hästen är i allmänhet li-
ten, vanligen icke öfter 2* aln. hög; men välbyggd,
stark och snabb i sitt lopp. De Savolaxska och

Karelska hästarne anses för de bästa. Svinskötseln
drifvea öfver hela landet,, och, pa. många ställen hål-
las getter. Icke endast af de nomadiserande Lap-
garne , utan äfven af de i nordligaste trakterna bo-
satte Finnarne begagnas renen såsom* husdjur.

Till förbättrande af landets oekonomi stiftades. 1797
ett Hushållningssällskap i Abo», hvilket, understödt
så väl af regeringen som genom privata donationer
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och penningebidrag, förvärfvat sig en ©förgänglig för-
tjenst genom kringspridandet af nyttiga växter, upp-
köp af bättre utsäde ifrån fremmande land, inför*
skrifning af finulliga far, meddelande af underrättel-
ser i landtbrukct o. s. v. Enligt 1842 års Budget
uppbar hushållningssällskapet af Statsmedlen etc års-
anslag af 9,493 Rub. 10kpp. verkligt silfver. Genom
Kejserliga förordningen af den 24 Augusti 1836 är
ett Åkerbruks-Institut dermed förenadt, hvilket be-
står af en agronomisk skola och ett stamschäferi för
finulliga far. I den förstnämnda undervisas elever af
bägge könen i åkerbruk och ängsskötsel, i hornbo-
skapens ändamalsenligaste skötsel och i bästa sättet
att bereda lin; det sednare har farafvelns förädling
till ändamåf. Medan regeringen på detta sätt bar
förskaffat Hushållningssällskapet nya medel för ere
välgörande verksamhet, hafva andra icke mindre väl-
görande åtgärder de sednare åren blifvit vidtagna för
landthushållningens befordrande. Rättighet till han-
del med landtmannaproducter har genom särskilda
förordningar blifvit utvidgad. En summa, dispone-
rad af Finska Banken, och bestämd till lån för be-
hövande landtbrukare, har blifvit betydligen ökf,
och skola derur företrädesvis beviljas lån at landt-
brukare i det inre af landet, hvilka hafva svårare atf
afsätta sina produkter. Utom dessa jordbrukslån ,

hafva 1842 anslag för kärrodlingar i S.t Michels,
Kuopio*, Wasa och Uleåborgs Läner, att med
1,200 Rid), silfver årligen för hvardera utgå, lika>-
jsom redan förut fallet varit med Åbo och Björne-
borgs Län, af Staten blifvit beviljade. För att be-
fordra boskapsskötseln är icke allenast en tullfri ut-
försel, beviljad för smör, ost, nöt- och svinkött, lef-
vande- hornboskap, får och svin,, utan, äfven premier
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anslagna för boskapsskötselns produkter af bättre*
qvalitet, hvilka utföra» till länder, belägna söder oms
5G breddgraden. Till hästafvelns förädling äro 1,142
Rub~ 90 kop. silfver årligen anslagne.-

Under det att klintatet,, och i synnerhet i. för-
tid infallande nattfroster lägga hinder i vägen, for-
åkerbruket, så lider boskapsskötseln ofta af vilda
djur; och ont än enskilda socknar varit betänkta på,
att genom anställda jagter förekomma denna lands-
plåga, och jågten, syminerligen i de nordligare land*-
»kaperne, utgör en af landtmannens hufvudyrken,
och det der icke ä«r ovanligt, att en ensam man tar
ihop med en björn och nedlägger honom, så äro rof-
djurera dock så föga utrotade, att t. ex. endast uti
Åbo län, der, i anseende till den tätarebefolkmnge%
dera» antal dock måste vara ringare än uti mindre
kultiverade trakter, likväl under loppet af trenne år,
från 1834 tUI och med 1836, icke mindre än 91%
hästar, 2,447 stycken hornboskap, 7,224 får, 49&
svin och 258- 'getter blefvo sönderslitna af rofdjur,
och uppgick skadan derföre till icke mindre än 71,924
Rubel Banko. Assignationer. Man har derföre under
de sednare åren börjat bestämma premier för hvarje
nedlagt rofdjur, och under sistnämnde tre år blefvo*
premier utbetalta i Åbo län för 31 dödade björnaß
och 541 vargar och loar.

Af rof- och andra vilda djur finnas Björnar,
Vargar, Loar, vanliga Räfvar, Filfrnsar, Gräfsvin,
Uttrar, Mänk, Harar, Hermeliner, vanliga och fly-
gande Ekorrar, af hvilka alla ett godt pälsverk vin-
nes, till en del äfven till utförsel. Bäfrar har det
fordom funnits, men nu ära de högst sällsynta; äf-
ven svarta Räfvar höra till en stor sällsynthet. Af
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Ifjortslägtet finnes det utom Renar, hvilka till nå-
gon del äfven lefva vildt, Elgar. Vidare Igelkottar,
Piggsvin .och Flädermöss. Vad kusten och i stora
«jöar lefva Skjälar; i de Åländska vattnen äfven
Delphiner.

Af tama foglar är den vanliga Hönan den all-
»nännaste; vidare förekomma äfven Gäss, Ankor,
Kalkoner och Dufvor, dock endast i städerna och
här och -der på landet hos ståndspersoner. Af vild
fogel, på hvilken jagten är förmånlig, fortjena Tjä-
drar, Snöripor, Orrar och Rapphöns att omnämnas.
De sistnämnde infördes på Kejsarinnan Elisabeths
(befallning i trakten af S:t Petersburg, och hafva se-
dermera dérifrun utbredt sig till Finland. Vidare
finnas Hjerpar, Kramsfogel, Snäppor, i sjöarna »en
»»längd sjöfogel, ibland andra Eidergåsen, numera
dock sällsynt i anledning af .den starka förföljelsen,
samt andra Vildgäss och Änder af flera slag. Vida-
re bygga följande bo i Finland:. Örnen, Falken,
Truten, Gladan, Spaifhökeia, Höken, Ugglan, Kor*
pen, Kråkan, Skatan, Kajan, Hackspiken, Göken,
Fiskmasen, Tranan, Hägern, Sparfven, Svalan*
Finken, Lärkan, Trasten, Siskan, Bofinken, Steg-
lifzan, Domherren, Korsnäbben, Kungsfogeln o, s. v.

Af amfibier finnas här". Paddan, flere slag af
CJrodor och Ödlor; af ormar; den svarta Huggor-
men, Ringormen, Kopparormen och Ormslån.

Så väl kusterna som de inre vattnen äro rika
på fisk, och fisket utgör en betydande näringsgren
för invånarne. Uti haf svikarne fångas Ströming i
mängd; den för 300 år tillbak^ uti Östersjön och
vid Finska kusten ymnigt förekommande Sillen är
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•nu nästan helt oqh hållet försvunnen. Wassbuk får
man bäst kring Ekenäs. Till Finlands vigtigaste
fiskslag höra: Laxen, hvilken ymnigt fångas i alla
större floder i i Wuoxen, Kymmene, Kumo, Uleå,
Ijo, Kemi och Torneå, äfvensom i de med dessa flo-
der förbundna sjöar. Äfven förekommer den ofta
i Bottniska viken. Vidare finnas der Foreller, Sik,
Gädda, Karp, Rudor, Mört, Braxen, Abborre, Gös,
Girs^ Torsk, Lake, Äl, NejonÖgon, m. m. Fin-
lands största fisk, som fångas i sjöarne i Tavastland
och Satakunåa och ofta viiger ända till 300 skål-
pund, lir Målen (silurus gfanis) *).

Hushållningssällskapet har bemödat sig om att
befordra biskötseln; den drifves något i trakten af
Åbo. Kräftor finnas i många vatten. I floderna
och sjöarne i Nyland, Satakunda, Österbotten och
Kajana har man då och då funnit perlmusslor, men
genom trägna efterforskningarj hafva de blifvit för-
minskade, och Voro också vanligen af föga värde.
Dock finnas exempel på, att man för en och annan
perla betalat 20 till 30 Svenska Riksdaler **). Till
medicinskt bruk finnas blodiglar.

Mineralriket. Den herskande stenar.en är
Granit. Dess hårdhet, hvarigenom den kan antaga
en skon polityr, gör den isynnerhet egnad för prakt-
byggnader. Ifrån byen Pyterlax, belägen vid haf-
vet i Wederlax socken, mellan Wiborg och Fre-
drikshamn, har man derföre fört ofantliga massor
deraf till S:t Petersburg. Till den kolossala min-

*) Sadelm., Funna Fennica.
**) Ruhs FinL af A. I. Arvidsson, II Del.;
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nesvården öfver Kejsar Alexander har Finland lem-
nat graniten; äfvenså till kolonnerna uti Isakskyr-
kan. Ifrån mindre granitbrott uti socknarne Wi-
borg, Wederlax och Weckelax eller Fredrikshamn
äro stenarne tagna till infattningen af kajerne vid
Nevan och kanalerna i S.t Petersburg; ifrån Mon
Repos vid Wiborg, de vid Kasanska kyrkan anbrag-
ta kolonner. Likaledes är röd granit till Isakskyr-
kans fundament afhemtad ifrån stenbrotten i nordost
om Ladoga i Imbilax socken, och ifrån trakten af
Sordavala en i blått fallande stenart till byggandet
af Marmorpalatset. Äfven i nejden af Äbo finnes
en utmärkt skön granit. — Uti nord och nordost
om Ladoga, i socknarne Ruskiala och Sordavala
förekommer marmor af åtskilliga färger. Den ifrån
Ruskiala användes vid Isakskyrkans byggnad. Svart
marmor finnes vid Björneborgs hamn Räfsö, och
uti Kemi i Österbotten. Kalk förekommer i alla
Landskaper; isynnerhet stryker ett rikt kalklager
längs södra kusten af det egentliga Finland ända
till Nyland, Schiffer i Satakunda, i Nyland nära
Helsingfors, i Österbotten vid Kemi elf, i nordliga
delen af Wiborgs län o. s. v. Fältspat likaledes i
Wiborg, hvarifrån den afsändes till porcellins-fabri-
kerne i S:t Petersburg; denna industrigren har dock,
i anseende dertill att fältspaten fallit i pris, i sedna-
re tider nästan alldeles afstadnat. Lerjord till te-
gelstenar och krukmakaregods finnes i alla provin-
ser, och i Parikkala socken i Wiborgs län, har man
upptäckt Fajanslera. Slip- och Qvarnsten finnes på
många orter; likaså färg-jord, isynnerhet röd. Gra-
nater förekomma nordost om Ladoga i Kiidelä soc-
ken, i Kirnitö socken i Äbo län, i Hauho i Tavast-

5
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land och på flere ställen i Österbotten; i sistnämn-
de landskap och i Hvittis socken i Satakunda har
man äfven funnit Asbest. Spår af ädla metaller har
man väl upptäckt på flere särskildta orter, men, vid
närmare undersökning, funnit dem af så ringa halt,
att de icke betalade arbetskostnaden. Deremot är
Finland rikt på Jern, hvilket icke allenast erhålles
ur bergverk, utan äfven ur myror och sjöar. Ehu-
ruväl jernet redan i äldsta tider var bekant för Fin-
narne, och dess bearbetning redan omnämnes i de-
ras hedniska sånger, och de enligt traditionen skola
hafva lärt denna konst åt Skandinaverne, så stod
dock jernfabrikationen iFinland under dess förening
med Sverige, hvarifrån man lätt kunde erhålla jern,
endast på en låg ståndpunkt. Först genom den nu-
varande regeringens understöd och åtgärder har den
börjat arbeta sig upp ur sitt förfall; flere nya jern-
grufvor äro upptäckta och öppnade, gamla, redan
öfvergifna, med förökad kraft ånyo upptagna, och
man vägar hoppas att jernet en gäng skall bli en
af Finlands förnämsta industrigrenar, isynnerhet se-
dan man lärt, att genom en ändamålsenligare behand-
ling af jernmalmen, rena den från svafvel och andra
flyktiga ämnen. År 1835 funnos der 25 Jerngruf-
vor; likväl nästan uteslutande i Nyland och sydost-
liga delen af det egentliga Finland. Utom dessa e-
gentliga jerngrufvor, har inan på flere ställen i Wi-
borgs län längs kusten af Ladoga och iKuopio med
fördel börjat gräfva Sjö- och Myrmalm. Vid sam-
ma tid funnos 15 Masugnar, hvilka dock icke alla
kunde förses med Finsk malm, utan fingo en del sin
malm från Sverige, en annan del från Ryssland. 1835
funnos der 21 Knip- och Stångjernshammare. 1840
voro för jernbearbetning privilegierade 18 masugnar,
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26 hamrar med 44 härdar, 21 knip- och 25 spik-
hamrar, 1 manufactur-inrättning, en finsmedja och
en mechanisk verkstad. Det tilltagande nitet för
bergshandteringen visade sig i det stora antal mut-
sedlar, hvilka på 4 år ifrån 1837 till och med 1840
hos Styrelsen blifvit uttagna, nemligen 1837; 34,
1838: 48, 1839: 63 och 1840: 94, summa 239, af
dessa 3(7 för jernmalm, 140 för sjö- och myrmalm,
32 för koppar och tenn, 16 för fältspat, 6 för kalk,
1 för täljsten, 1 för graphit, 1 for brunkol, 1 för
blyglans, 2 för porphyr och 2 för svafvel och kop-
parkis. — Af koppargrufvor hafva 2 i Nyland, Ori-
järvi i Kisko och Paavola i Loj o socken, varit be-
arbetade. Den sednare har dock, i anseende till
minskad fyndighet, blifvit tills vidare öfvergifven,
Den förra bearbetas ännu ehuru malmens fattigdom
årligen tilltager, och nu endast lemnar 2 procent,
koppartillverkningen steg i sednare åren i medeltal
till endast 300 Skeppund. Rikare deremot är den
Kopparmalm, som i sednare tider blifvit upptäckt
och med arbete belagd i närheten af Pitkäranta by
af Imbilax Socken i Wiborgs län, och hvarest utom
en mängd skärpningar 1840 redan voro 5. schakter
nedslagne. Koppargrufvor har man äfven begynt
bearbeta uti Eno Kapell af Ilomants och i Pielis-
järvi Socken afKuopio län. 1840 voro privilegiera-
de 4 kopparsmältverk och 1 koppar hammare. Vid
Pitkäranta finnes äfven tenn. 1840 beräknades Lan-
dets årliga jernsmide till 16,500 Skep. 825,000
Rub. B:ko Ass. i värde, gjuteriernes tillverkningar
800 Skep. 40,000 Rub. värde; tackjern exporteradt
till Ryssland ifrån Sumbula i Rautus socken och S:t
Annae i Suojärvi,begge i Wiborgs län, värdt 150,000
Rub. 300 Skep. koppar — 82,500 Rub. Summa
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1,097,500 Rub. B:ko Ass. oberäknadt förädlings>-
vinsten vid knip- och spik- samt finsmidet, kop-
parhammaren och mechaniska verkstaden*).

Industriel C.il t ur.
I allmänhet befinner sig konstfliten i Finland

ännu på en låg ståndpunkt; att det likväl icke sak-
nas håg att deri framskrida, bevisar den omständig-
heten, att ifrån början af år 1826 till Octoher 1835,
58 särskildta privilegier för inrättandet af manufak-
turverkstäder och fabriker söktes hos och beviljades
af regeringen. Af dessa privilegierade fabriker skul-
le 21 förfärdiga kläde, 4 kardor till beredning af ull
och bomull, 4 ljus och såpa, 3 segelduk och säck-
väfnad; jemte 3 tobaks-, 3 ldderfabriker och 2 till
beredning af färgämnen o. s. v. Hågen att anlägga
manufakturer och fabriker synes vara i tilltagande;
på de sistförflutna sex åren ifrån 1836 till slutet af
1841 hade 75 särskilta privilegier blifvit ansökte och
beviljade. Deribland 12 för klädesberedning, 11 för
metallers bearbetning och förädling, 6 för kort- 5
för möbel- 4 f>r tobak- och snus-fabriker;. .4 för
pappersbruk, 3 för porcellain, fayense och krukmaka-
re-arbeten, 3 för ljus och såp-fabriker, o. s. v. 1842
hade för 18 nya manufactur och fabriksanläggningar
privileginm beviljats. På regeringens eget föranstal-
tande inrättades äfven 1812 i Helsingfors en me-
chanisk verkstad som ägde att förfärdiga instrumen-
ter för landets vetenskapliga inrättningar och em-
betsverk. Af dessa manufakturanläggningar voro
de flesta dock utan betydenhet. Privilegier för klä-
desfabrikers anläggande beviljades t. ex. till stor

*) Enligt Bergmästarens Berättelse om Bergshanterin-
gens tillstånd i Finland, afgifven den 31 Dec. 1840.
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del åt fattiga handtverkare, väfvare och färgare,
hvilka i brist på kapitaler, måste åtnöja sig med,
att med egna händer drifva arbetet och emot arbets-
lön bearbeta den ull som af enskilda personer an-
förtroddes åt dem, utan att kunna producera något
till afsalu. Bland orsaker som lägga hinder i vä-
gen för den Finska konstflitens framskridande upp-
gifvas följande, i den af Minister Stats-Sekreteraren
till Hans Maj:t Kejsaren år 1836 afgifna berättelse:
brist på tillräckliga kapitaler, tullfri införsel af Ry-
ska fabrikater, äfvensom den ringa tull hvilken va-
rit lagd på Svenska industriprodukter, och slutligen
den omständighet, att Finska produktioner ännu icke
kunna mäta sig med andra länders, och således be-
hofvet af fremmande införsel icke upphört. Bristen
på kapitaler har regeringen varit betänkt på att af-
hjelpa, genom ett anslag af 100,000 Rubel, hvilket
under namn af Manufaktur-Låne-Fond skall utlånas
till understöd för Manufakturister, emot erläggande
af endast 2 procents ränta. Till befordrande af ma-
nufakturers anläggande har staden Tammerfors re-
dan 1821, blifvit förklarad för fristad och är det
tillåtet såväl för in- som utländska manufakturister,
fabrikanter och handtyerkare af alla slag, att befri-
ade från alla afgifter till kronan och allt skråtvång,
derstädes nedsätta sig; att tullfritt införa rudimate-
rier och machinerier, samt att oinskränkt försälja
sina productioner öfver hela landet. Äfven de sed-
nast anlagde städerne Jyväskylä och S:t Michel haf-
va erhållit befrielse från skråtvång. Slutligen är
äfven till befordrande af bättre technisk bildning,
genom en förordning af 1835, inrättandet af ett
Technologiskt Institut i Helsingfors anbefaldt, äf-
vensom den närmare ledningen af fabriksväsendet £
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landet är anförtrodd åt en Manufaktur-Direktion.
Till ytterligare befrämjande af Handtverkares och
Manufakturisters bildning stadgades, genom Kejserl.
Förordn. af d. 19 Januari 1842 om Söndagsskolors
inrättande uti 25 af Finlands städer, för att bereda
Handtverks Lärlingar och Gesäller tillfälle att in-
hemta undervisning i Christendom, samt skrif- och
räknekonsten, uti de större städerne derjemte i teck-
ning och uti Helsingfors och Abo dessutom i bok-
föring, Physikens och Mechanikens tillämpning på
konster och handtverk, elementar-chemien och mi-
neralogien, samt chemiska technologien. Dessutom
hafva tvenne understöd, af 200 Rub. Silfver hvart,
årligen blifvit anslagne för bildande af sådana handf-
verkare, för hvilka fullständigare kännedom af
mechaniken och physiken, eller cherhien och mi-
neralogien är behöflig, äfvensom af de slags ma-
nufakturister och fabrikanter som uti landet kun-
na äga sysselsättning. Bland fabriker och manufak-
turier af större omfång förfjena dessa att nämnas:
Ett sockerrafineri; två till tre klädesfabriker; två
till tre glasbruk; två tobaksfabriker; några pappers-
bruk; ett bomullsmanufakturi; ett krutbruk; en fa-
brik för finare stålarbeten, någragarfverier, ljus-och
tvålfabriker. Tegelbruk finnes i stor mängd, och
ett fördelaktigt undantag ifrån den eljest sa in-
skränkta industrien gör förädlingen af skogsproduk-
ter, hvilken derföre äfven är Finlands förnämsta in-
komstkälla. Sågc|varnarne lemna uti alla landska-
per en stor qvantitet bräder, men isynnerhet uti de
inre och östra delarne af landet. Uti de sydvestra
delarne af landet tillverkas utom bräder, isynnerhet
plankor, b jo!kar och spärrar. Beck och tjära bere-
des i alla provinser, mest i Österbotten. Ett annat
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begagnande af skogen, som isynnerhet är vanligt i
Satakunda och en del af det egentliga Finland, i
trakten kiing städerna Raumo och Nystad, består
i förfärdigandet af trädkäril pch husgerådssaker.
Skeppsbygge drifves isynnerhet i Österbotten med
fördel. Under loppet af år 1841 byggdes i Wasa
Län ensamt 21 särskilta fartyg ,

innefattande till-
sammans 2,401 \ läster.

Under det att manufakturer och fabriker hos
oss ända tills nu icke blifvit drifaa i stort, fortfar
deremot folket i sin från äldre tider ivanda verk-
samhet; och förfärdigar varor icke blott för eget
behof, utan äfven till afsalu, och regeringen har
derföre beihödat sig om, att genom Hushållnings-
sällskapet sprida industriell skicklighet bland folket.
Sedan nemligen, 1813, 10,000 Rubel årligen blifvit
anslagne till lin- och hampodlingens förbättrande,
samt linne-väfnadernas fullkomnande, anlades en
spinn- och väf-skola i Benvik, nära staden Kaskb*
i Österbotten. Ditblefvo lärarinnor införskrifna ifrån
Norrland, der ypperliga linneväfnader tillverkas. De
uti denna skola bildade väfverskor blefvo sedan sprid-
da kring landet som lärarinnor. Sedermera har sko-
lan uti Benvik upphört, och en dylik är anlagd i
\bo. Den här meddelade undervisningen har för*
bättrat väfvenerna i allmänhet, och sedan den tiden
förfärdigas icke allenast lärfter, utan äfven bomullsty-
ger afbättre qvalitet, så väl till eget behof som till
försäljning. Ett sedan Katholska tiden, af de då
i Nadendal boende nunnorna af Brigittiner-orden^
infördt bruk, att sticka strumpor och vantar, äfven
till afsalu, har ända tills nu bibehållit sig i åen.
kringliggande nejden. Staden Raumo är bekant
genom invanarenes färdighet att knyppla spetsar»
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Mandel.
Finlands förnämsta exportvaror äro produkter

af skogarne och boskapsskötseln. De huvudsakli-
gaste Finska skogsprodukterne för den utländska
handeln äro: Bräder, Bjelkar, Spanar, Läkter, Pott-
aska, Harts, Tjära, Beck, Beckolja, Ved, Trädkä-
ril och Husgeradssaker, Tartyg, Näfver. Af bo-
skapsskötselns produkter exporteras: Hornboskap,
Får, Svin, Nötkött, Fårkött, Fläsk, Smör, Ost.
Talg, råa och beredda Hudar, Läder. Fisket lem-
nar Strömming till utförsel, äfvensom Lax och an-
dra fiskslag. Slutligen exporteras äfven Skälspeck,
Pelsverk, Villebråd, Lärft, Bomullstyger, JStrumpor,
stickade Wantar, Handskar af renhud.

Det största antalet bräder utföres ifrån de
östra delarne af landet, isynnerhet ifrån Wiborg,
hvars handel årligen tillfar. Under loppet af 1830
utfördes nemligen ifrån Wiborg 32,352 tolffer brä-
der, 1831: 38,036, 1832: 59,130, och 1837 hade ut-
förseln stigit till 77,042 tolfter. En stor mängd
bräder afföres ifrån sågqyarnarne nordost om Lado-
ga till S:t Petersburg, utan att regeringen har upp-
gift på qvantiteten , emedan de icke passera någon
tullkammare. Sydvestra Finland utskeppar det stör-
sta antalet plankor, derafBjörneborg år 1834: 15,431
tolfter, 1835: 15,088, 1836: 20,713 och 1837: 23,785.
tolfter; vidare de flesta spärrar, bjelkar, läkter, trä-
käril och husgeradssaker; äfvensom den största qvanti-
teten pottaska, hvaraf Abo utförde ar 1834, 12,665
Lisp. 1835: 18,292, 1836: 39,771 h 1837: 32,408
Lisp. Ved utskeppas öfver allt lan s kusten af Fin-
ska o"h Bottniska viken. Af Östeibottens skogs-
produkter är tjära den huvudsakligaste» Deraf ut-
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fördes, ifrån Uleåborg, den vigtigaste handelsstaden
i denna provins, år 1836: 38,981 tunnor. Ifrån hela
Österbotten exporterades 1837: 161,415 tunnor tjä-
ra. De förnämsta importartiklarne äro Salt, Jern,
Jern- och Sfal-arbeten; Koppar och andra metaller,
samt öfverhufvud metallarbeten; Fisk, isynnerhet
Sill, Kolja, Stockfisk; vidare färgstofter, Tobak,
Vin,Arrak, Rom, Frukter ochKrydder, Socker Kaf-
fe, Thé, Siden, Linne- och Ylle-tyger, Fajans, Poi-
cellin, finare Glasvaror, Apotheksvaror, Lack, Papper.

Spanmalsinförseln, hvilken ofta infallande miss-
växt år icke sällan gör nödvändig, visar ett afgö-
rande inflytande på Finlands handelshalance. Under
det att vid god eller åtminstone medelmåttig skörd
under de sex åren från 1826 till och med 1831,
värdet af utförda varor öfversteg de införda, så att:

eller med ett sammanräknadt öfverskottaf5,355,012
Rub. B:co Assignationer; så ändrade sig detta för-
hallande hastigt då missväxt inträffade i Österbotten
år 1831. Då blefvo nemligen:

Finlands hela förlust under dessa tre år steg
sålunda till 4,247,496 Rub. och de föregående sex
arens vinst blef således reducerad till 1,107,516
Rubel.

V- r hl >f Öfverskottet till
Varor' blefvo utförda för: .i?., ?..vo Finlands fördellutoida toi: til] .

1826: 6,436,901 Rub. R:o Ass. 5,681,431 Rub. 755,470 Rub.
1827: 7,223,095 „ „ „ 4,280,776 „ 2,942,319 „

1828: 5,975,818 „ „ „ 5,052,560 „ 923,258 „

1829: 5,809,473
„ „ „ 5,409,366

„
400,107

„

1830: 6,315,187 „ „ „
6,180,738

~ 133,449 „

1831: 5,219,390 „ „ „ 5,019,981 „ 199,409 „

Varor utförda för:
832. 5,834,447 Rub.
833: 6,043,995 „

.834: 6,597,633 „

införda för:
7,209,725 Rub.
7,369,577 „

8,144,299 „

Finlands förlust
sålunda:

1,375,278 Rub,
1,325,582

„

1,546,636
„
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Äfven under de nästföljande tvänne åren visade
handelsbalancen forlust för Finland, likväl med ett
i förhållande mindre öfverskott af import emot ex-
port för år 1836, men deremot med ett ganska be-
tydligt för 1837.

Af Finlands förnämsta exportvaror utfördes
1836: Trädraror for 1,957,662 Rubel; deraf Bräder
för 637,627 Rub., Plankor för 784,700, Läkter för
99,703, Spärrar för 62,800, Bjelkar för 48,000,
Ved för 241,874 Rub. o. s. v. Vidare exporterades
af skogsprodueter Pottaska för 572,892 Rub., Tjära
för 1,071,462 Rub., 12,800 tunnor Beck för 141,530
Rubel. Beck-, Hamp- och annan olja utfördes för
40,000 Rub., Pclsverk för 11,120 Rubel. Af bo-
skapsskötselns produefer : lefvande Boskap för 62,985
Rub., deraf Hornboskap för 44,850 Rub.; Kött för
179,293 Rub., hvaribland saltadt nötkött för 137,720
och Fläsk för 20,570 Rub.; Läder och Läderarbe-
ten för 27,650, Ull för 24,470, Smör för 447,350,
Talg för 539,600 och Tvål 72,016 Rubel. Fisk
exporterade man för 276,375 Rub., hvaribland Lax
för 86,440 och Strömming för 165,680 Rubel; Väf-
nadcr af Bomull för 13,905, af Lin och Hampa för
81,017 af Ull för 39,199 ; Strumpor för 45,520 och
slutligen säd för 40,400 Rubel. Totalsumman af
exportvaror steg till 8,055,582 Rub. 7 kopek.

Deremot var totalvärdet af de 1836 införda va-
rorna 8,612,752 Rub. 77 kop. deribland den vig-
tigaste importartikeln spanmal till ett värde af
2,960,150 Rub.; vidare Salt för 1,103,210 Rub.;
Jern äfvensom Jern- och Stålvaror för 848,870 Rub.,
Tobak för 577,870 Rub., Färgstofter för 219,115
Rub., Fisk för 110,815 Rub., Socker för 227,43*
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Rub., frukt och krydder för 165,590, viner för
10,930, Kaffe för 98,110 Rub., Arrak och Rom for
26,085 Rub., Sidentyger för 11,730 Rub., Bomulls-
tyger för 13,425 Rub., Ylletyger för 92,265 och
Linnetyger för 34,100 Rub.

Är 1837 utfördes varor för en summa af
7,735,109 Rub. 43 kop.; deribland voro trädvaror
för 2,535,710 Rub., nemligen Bjelkar för 31,900,
Bräder för 609,640, Läkter för 76,876, Plankor
för 1,357,140, Spärrar för 66,980, af husgeradssa-
ker' af träd: Tråg för 19,940, Skåflar för 10,850
Rub. o. s. v. Af andra skogsproducter utförde man
Pottaska för 474,000, Beck för 105,600, Tjära för
1,342,525, Pelsverk för 44,500 Rub. Af boskaps-
skötselns producter: lefvande. Boskap för 66,200
Rub., hvaraf Hornboskap för 48,330 och Svin för
12,620 o. s. v.; Nötkött för 156,400, Fläsk för
30,220, Fårkött för 13,640, öfverhufvud saltadt
kött för 201,800 Rub., Smör för 640,320, Talg
för 278,285, Tvål för 22,885, Ull för 41,400,
oberedda hudar för 167,720, kreatursben för 32,235,
Läder och Läderarbeten för 21,720 Rub. Vidare:
Fisk för 245,000 Rub., hvaribland Lax för 63,400
osh Strömming för 161,670 Rub. Vidare: Skäl-
speck och Trän for 32,270; Jern och Stål för
352,440 Rub. Af väfnader utfördes Lin- och Hamp-
tyger för 107,500, Ylletyger för 42,215, Bomulls-
tyger för 20,120 Rub., vidare stickade ylle och lin-
ne Strumpor samt Vantar för 43,540 Rub. Ham-
pa exporterade man för 32,060 Rub., Humle för
15,585, Spanmål för 34,560 och Krut för 506,100
Rubel.

Deremot infördes under samma år varor till ett
värde af 11,744,737 Rub. 77 kop.; deribland Spän-
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mål, dels omalen, dels mjöl, dels gryn för ungefär
halfva summan, nemligen för 5,709,990 Rub. Vi-
dare Salt för 1,406,250, Jern, äfvensom Jern- och
Stål-varor för 956,840 Rub., Tobak för 524,000
Rub., Fisk för 285,000, Färgstofter för 254,000,
Socker för 228,840 Rub., hvaribland Rå-socker för
68,340 Rub., Frukter och kryddor 165,685, Vin
för 90,000, Kaffe för 84,600, Rom och Arrak för
10,800 Rub., Ylletyger för 97,200, Siden för 11,800
och Linne för 72,715 Rub.

Under det att äfven året 1838 lät den, under
de sednare åren ökade varuomsättningen i allmänhet
fortfara, ställde sig äfven handelsbalancen under
detta år fördelaktigare för Finland. Ehuruväl den
starka införseln af spanmal fortfor, och öfverhufvud
steg till ett värde af 3,272,598 Rub. 62 kop., så
öfversteg dock totalsumman af exportvarorna impor-
ten med 1,156,002 R. 48 ,k. B. Ass. i det att de,
utförda varornas värde steg till 9,658,037 R. 91 k.
och de infördas till 8,502,035 R. 43 k. Utom
spanmal infördes för öfrigt under nämnde år: Salt
för 1,491,097 R. 50 k., Jern, äfvensom Jern- och
Stål-varor f. 932,551 R. 20 k., Tobak för 372,184
R. 15 k., Fisk för 128,035 R. 25 k., hvaribland
Holländsk Sill för 6,144 R.', Noisk för 45,755 och
Stockfisk för 47,281 R. Färgstofter för 260,527 R.
81 k., Socker för 143,646 R. 45 k., Frukter och
Kryddor för 166,112 R. 8!* k., Vih för 105,900
R., Kaffe för 72,788 R. 40 k., Tyger af Ull, Ham-
pa, Lin, Bomull och Siden för 165,886 R., rå Bom-
ull för 71,008 R. 80 k., Läder och Läderarbeten
för 37,817 R. 50 k., Papper för 42,182 R., Apo-
theksvaror för 35,770 R. 75 k.
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Bland exportartiklarne utförde man trädvaror för
3,175,655 Rub. 66 kop., deribland Bjelkar för
42,133 R., 128,027-^ tolfter Bräder för 1,024,223
R. 33 k., 23,5572 tolfter Läkter för 70,655 R.
103,294 TV tolfter Plankor för 1,859,293 R. 50 k.,
Spärrar för 87,796 R., Trädkäril af skiljda slag för
57,294 R. 50 k., Skaffar för 14,222 Rubel. Af
andra skogsproducter exporterade man Pottaska för
462,198 R. 30 k., Beck för 74,376 R., Tjära för
1,460,712 R., Harts för 17,370 R., Pelsverk för
25,749 Rub. Af Boskapsskötselns artiklar; lefvande
Boskap for 89,561 R. 50 k., Kött för 171,592 R.
63 k., Smör för 808,650 R., Talg för 79,962 R.
60 k., Talgljus för 8,938 R., Tvål för 42,096 R.,
Ull för 40,199 R., Hudar för 72,213 R. 50 k.,
Ben för 96,316 R., Läder och Läderarbeten för
21,992 Rub. Vidare Fisk för 296,820 R. 66 kop.,
deribland lefvande fisk för 11,452 R., Lax för 77,610
och Ströming för 201,585 R. 63 k., Jern, äfvensom
Jern- och Stal-arbeten for 737,280 R. 80 k., Bom-
ulls-, Linne- och Ylle-tyger för 154,807 R. 50 k.,
Ull- och Linnestrumpor för 21,295 R. 25 k., Ham-
pa för 34,451 R. 25 k., Humle för 9,558 R., span-
mal för 582,147 R. 85 k. och Krut för 500,100 Ru-
bel. Tullinkomsterna för året stego till 709,362
Rubel 66 kop., och öfversköto det föregående årets
tullinkomst med 78,036 Rub. 33 kopek Banko As-
signationer.

Det för Finland under de föregående åren
så ogynsamma förhållandet emellan export- och im-
portvaror visar sig dock mindre betydande, om man
betänker, att en stor del, till det mesta från Ryss-
land införd spanmal var bestämd till proviantering

6
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för den i landet stående Ryska militären, och att
äfven andra artiklar för Ryska militärens behof äro
inbegripne i importsumman, hvilka hvarken voro
köpta for Finska kapitaler eller öfverhufvud ta-
get utgjorde ett behof för de i landet bosatte invå-
narne.

Enligt General-Tull-Direktionens afgifna berät-
telse om Tull-verkets tillstånd i Finland, hade tull-
uppbörden för 1841 uppgått for inkomna varor
till 519,618 Rub. 18 kop., för utgångna till 106,597
Rub. 54 kopek, samt för confiscationer, böter, strand-
fynd, abandonnerade varor, lots- och båk-medel,jem-
te anmärkningsmedel' och särskildta extra upphörds-
poster till 33,196 Rub. 45^ kop. eller tillsammans
till 659,412 Rub. I^4" kop.; hvaremot utgifterne

*

och för tullverket utgjorde 77,261 Rub. 51| kop.
Behållningen af tullinkomsterna hade således uppgått
582,150 Rub. 65£f kop. allt silfver; hvilken summa
med 230,109 Rub. 2.^ kop. Öfversteg 1840 års tull-
inkomst. Också är Finlands handel, i trots af of-
van anförda missgynnsamma förhållanden, i stigande,
hvilket det ökade antalet af handelsfartyg bevisar.
Ar 1826 steg deras antal till 250, med en drägtig-
het af 17,066 läster, lästen beräknad till 15 Skep-
pund, och en besättning af 2,306 man; men 1834
hade fartygens antal stigit till 365 med 29,159 lä-
sters drägtighet och en besättning af 3,559 man.
1837 uppgick summan af samtliga Finska fartygs
drägtighet till 31,246 läster. 1839 utgjorde antalet
af sjöstädernes handelsfartyg 409 med en drägtighet
af 39,537.i läster, och vid 1841 års utgång 458 af
49,294 lästers drägt, med 5,204 mans besättning.
Dessutom fanns ett betydligt antal mindre, antingen
ståndspersoner eller allmogen å landet tillhörande
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fartyg, hvilka dels underhöllo communicationen kust-
orterna emellan, dels seglade på Sverige och Ryss-
land. Vid utgången af år 1841 uppgåfvos de som
inrymde fem lästers drägt och derut öfver till icke
mindre än 813 med 18,960 lästers drägtighet och
2,131 mans besättning. Af fartygen voro 260 iÄ-
bo och Björneborgs Jnn, af hvilka under året 211
besökte Stockholm, 21 andra Svenska orter, 40 Ty-
ska orter och Danmark, 79 Reval och 15 S:t Pe-
tersburg. Af Nylands läns 95 landtmannafartyg be-
sökte 2 S:t Petersburg^ 66 Reval, 1 Riga och 8 ut-
ländska orter. Wiborgs läns 411 fartyg gjorde 1,458
resor till S:t Petersburg och 321 till andra Ryska
orter. Wasa län ägde 16 fartyg af hvilka 5 resor
gjordes till S:t Petershurg, 3 till Reval, 1 till annan
Rysk ort, 5 till Stockholm, 3 till andra Svenska orter
och 4 till Tyskland ochDanmark. Af Uleåborgs läns 31
fartyg gjorde 1 resa till S:t Petersburg. De öfriga be-
gagnades inom landet. Handelns tillväxt bevisar äfven
den under de sednare åren tilltagande varuomsättningen.
Ängfartygen bidraga mycket till communicationens be-
fordrande. Ibland dem transporterar ett, det äldsta
i landet, bräder ifrån Savolax och Karelen till Sai-
mens södra stränder, tre hafva till ändamål att un-
derlätta communicationen mellan S:t Petersburg,
Reval, Helsingfors, Äbo och Stockholm, ett emellan
städerne vid södra kusten ifrån Helsingfors till Wi-
borg, ett emellan vestra kustens städer, och ett fors-
lar fraktgods till S:t Petersburg, För närvarande
är fråga väckt att medelst Ängbåt på Ladoga be-
främja förbindelsen emellan S:t Petersburg och stä-
derna Kexholm och Sordavala, samt klostren Wala-
mo och Konevitz. För att lifva handeln har det,
genom en Kejserlig Förordning af 1830, blifvit till-
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låtet för hvar och en af Finlands invånare, att drif-
va exporthandel på alla in- och utländska handels-
orter vid Östersjön. För handelns underlättande
med Ryssland äro Finska Handels-agenter anställde
i S:t Petersburg, Reval och Riga. För bildandet af
Skeppare finnas Navigationsskolor i Helsingfors, Ä-
bo och Wasa. Ar 1838 sökte borgerskapet i Äbo
att derstädes få anlägga en Handelsskola, hvilket af
Hans Majestät allernadigst beviljades, och till sko-
lans understöd anslogs en summa af statsmedlen.

Vetenskaplig C_-H__r.

Under den katholska tiden spriddes den första
vetenskapliga bildningen i Finland af Pr-ester och
Munkar. Är 1354 omtalas ett Bibliothek vid Dom-
kyrkan i Abo, bestående af några theologiska hand-
skrifter, och det följande året nämner historien en
skola i Äbo, hvilken sannolikt är den äldsta i lan-
det. Ehuru det under katholska tiden äfven fanns
några andra undervisningsanstalter, så blef dock un-
dervisningen så föga tillfredsställande, att hvar och
en, som ville glädja sig af en högre lärdom, utom-
lands måste söka densamma. Man finner derföre
att flere afdet högre presterskåpets medlemmar, och
isynnerhet de, hvilka sedermera blefvo befordrade
till biskoplig värdighet, fulländat sina studier i Pa-
ris eller Prag, och sednare äfven i Leipzig, samt der
förvärfvat sig lärda grader. Man känner 30 till 40
Finnar,hvilka under, medeltiden, ochän flere, hvilkaun-
der det näst efter reformationen föiflutna åihnndradet
vid utländska universiteter vunnit den då så ansed-
da magistergraden. Ty under hela det första århun-
dradet efter reformationen fanns det endast lägre
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skolor i landet, och historien har* förvarat många
bevis på den bristande bildningen under det 16:de
och 17:de århundradet. Först under Gustaf II A-
dolphs regering blef ett Gymnasium, inrättadt i Äbo
omkring 1630. Detta upphöjdes af[Förmyndare-Re-
geringen under Drottning Christinas minderårighet,
år 1640 till Universitet, på föranstaltande af dåva-
rande General-Gouvernören öfver Finland, Grefve
Brahe. Vid samma tid stiftades äfven ett Gymnasi-
um i Wiborg, och flere större skolor anlades i lan-
dets öfriga städer. Ehuru universitetet i Äbo af
Svenska regeringen endast kunde doteras med gan-
ska ringa hjelpmedel, och isynnerhet under det för-
sta århundradet led af en tryckande brist, så att ic-
ke ellenast inga hjelpmedel kunde beviljas af staten
för anläggandet af ett bibliothek och andra veten-
skapliga samlingar, utan äfven Lärarepersonalen un-
der åratal fick vänta på sin aflöning, sa bidrog det
dock icke litet till utbredande af en högre cultur i
landet. Under det stora nordiska kriget emellan
Carl XII:te och Peter den Store var universitetet
upplöst, men återtog sin verksamhet 1722. Ifrån
denna tid utbredde sig upplysningens välgörande
verkningar allt mer och mer i landet, isynnerhet då,
vid århundradets slut, universitetets inflytande öka-
des genom några utmärkte lärare. Under denna tid
anlades ock, ehuru med ringa medel, ett Natural-
historiskt Museum, ett Mineralie- och ett Mynt-
kabinett, en Anatomisk Theater, en Physisk och
Astronomisk instrumentsamling samt en Botanisk
trädgård, och Bibliotheket ökades. Är 1802 lade
konung Gustaf IV Adolf vid sin vistelse i Äbo sjelf
grundstenen till en ny, rymlig local för universite-
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tet, och under hans regering förenades med detsam-
ma äfven ett Theologiskt Seminarium.

Efter Finlands förening med Ryssland börjar en
ny epok för Universitet. Kejsar Alexander lät be-
tydligt utvidga det under byggnad varande universi-
tetshuset, beviljade stora summor till ökande af de
vetenskapliga samlingarna, och till stipendier förbe-
höfvande studenter, fördubblade lärarepersonalen, be-
fallte uppbyggandet af ett Astronomiskt Observato-
rium och ett Kliniskt Institut, och förordnade sin
Höge Broder, Hans Kejserliga Höghet NicolaiPav-
lovitsch, vår nu allernådigst regerande Kejsare, till
högste chef för universitetet. I glad väntan på en
ljusare framtid fortsatte universitetet sin verksam-
het, till dess den olyckliga branden i Åbo, om hö-
sten 1827 plötsligt afbröt densamma, och förvand-
lade universitetshuset med sina redan rika samlingar
till en askhop. Om Finlands högskola kanske al-
drig sedan sin stiftelse befunnit sig i större trång-
mål, än nu efter denna olyckliga händelse, så visa-
de sig den mäktige Kejsarens huldhet ock aldrig
mera lysande. Förluster, hvilka kanske först efter
århundraden hade kunnat bli ersatta, om Finlands
förening med Sverige ännu hade fortfarit, äfven med
den af Finnarne med tacksamhet erkända redliga
viljan hos regeringen, blefvo nu inom några få år
godtgjorda, genom Hans Majestät Kejsar Nicolais
kraftiga understöd.

Smy ekadt med sin andre stiftares, Kejsar Alex-
anders namn, uppreste sig universitetet åter, genom
Kejserlig frikostighet, ur sin aska. Om hösten 1828
trädde det ånyo i verksamhet uti Finlands hufvud-
stad Helsingfors. I stället för de föråldrade acade-
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miska constitutionerna erhöll det nya statuter, mera
egnade efter den framskridna tidens fordringar. Nya
praktfulla byggnader emottogo här de husvilla ve-
tenskaperna, och inom kort tid var ett universitets-
hus i Helsingfors uppfördt. Denna byggnad består,
utom Solennitetssalen, af 5 Auditorier, Sessionsrum
för universitetets Consistorium och Faculteterna, lo-
cal för Rectorscansliet , Archivet, Ränteriet, den
Anatomiska Theatern och den Anatomiska praeparat-
samlingen, rum för Physiska instrumentsamlingen,
Chemiska Laboratorium och Mineralkabinettet, det
Naturalhistoriska Museum, Mynt-, Medaille- och
Konstkabinetterne; samt af en Musiksal. Vidare
blefvo särskilda byggnader uppförda för ett Kliniskt
Institut och ett Accouchementshus. En Botanisk
trädgård, med nödiga orangerier och ett boningshus
för Praifecten är anlagdt. Äfven finnes en egen
byggnad för Gymnastiska- och Fäkt-öfningar, inne-
hallande tillika en Ritsal. Slutligen äro äfven ett
Astronomiskt och ett Magnetiskt observatorium
samt en praktbyggnad för Bibliotheket uppförde, och
innevarande år har bifall lemnats till uppbyggandet
af ett särskildt hus för de Anatomiska och Chemi-
ska studiernes behof. Likaledes är uppbyggandet af
en ny local för Kliniska Institutet påbegynt, sedan
det förra blifvit af Statsverket inlöst.

Enligt Universitetets nu gällande ordinarie stat
består lärarepersonalen af 22 ordinarie Professorer
en extra ordinarie Professor iRyska språket och Lite-
raturen, 15 Adjunkter, 5 Lektorer och 7 Exercitie-
mästare, tillsammans 50 ordinarie lärare, hvartill
ännu kommer ett obestämdt antal Docenter. Bland
desse ordinarie Professorer höra 4 till TI eologiska,
3 till Juridiska, 3 till Medicinska och 12 till Philo-
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sohpiska faculteten. Af Adjunkterne höra 2tillThe-
ologiska och 2 till Juridiska, 4 till Medicinska och
7 till Philosophiska faculteten. Lektorer finnas för
Ryska, Finska, Tyska, Franska och Engelska språ-
ken. Af Exercitiemästarne är en för Musiken, en
för Teckning, en för Dans- och en för Fäktkonst,
samt tre för undervisningen i Gymnastik.

Om hösten 1828 började föreläsningarne vid uni-
versitetet, med 339 närvarande studenter; sederme-
ra har antalet af de närvarande vanligen stigit till
något öfver 400 och ofta till nära 500. Men då den
seden herrskar i Finland, att en del studerande dels
ofta uppehåller sig såsom lärare i privata hus på lands-
orten, för att samla sig medel till sina studiers fort-
sättande, dels tillbringar en del af sin studiitid hos
Domare och Landtmätare, för att förvärfva sig prak*
tisk färdighet i sitt blifvande kall, så kan man af
de vid universitetet närvarande icke sluta till total-
summan af alla vid universitetet immatrikulerade
studenter. Så voro under vårtermin 1836: 651 im-
matrikulerade och 503 närvarande; under hösten
samma år: 620 immatrikulerade och 430 närvarande;
under våren 1837: 607 immatrikulerade och 451 när-
varande och om hösten samma år: 600 immatrikule-
rade och 419 närvarande. I allmänhet kan man an-
taga antalet af vid universitetet immatrikulerade
studenter till 600.

Af universitetets vetenskapliga samlingar äger
den Anatomiska samlingen 1,095 prneparater; den
Chirurgiska samlingen 970 instrumenfer ; Phy-
siska kabinettet 280 insfrumenter; Mineralieka-
binettet 8,880 mineralier, det Naturalhistoriska
Museum 60 däggande djur, 625 foglar, 112 am-
fibier, 150 Fiskar, 11,500 insekter, 3,062 Mof-
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lusker och Conchylier o. s. v. med ett Herba-
rium af 12,000 torkade växter. Uti Botaniska
Trädgården och Orangerierna odlades 5,600 väx-
ter. Mynt-, Medaille- och Konst-kabinettet egde af
antika mynt 16 i guld, 1,175 i silfver och 3,978 i
koppar eller brons, samt af nyare mynt 96 i guld,
4,470 i silfver och 3,430 i koppar eller brons, eller
i rund summa inemot 13,200 mynt af alla slag. Vi-
dare Lipperts, af Hans Kejserliga Höghet Storfur-
sten Thronföljaren skänkta Daktyliothek och andra
aftryck af gamla Gemmer 3,824, Sigillaftryck 1,757,
gamla Finska och Estniska vapen 25, Aleutiska in-
vånares vapen 37, o. s. v. Längre fram skall Bi-
bliotheket omnämnas. Kort efter universitetets stif-
telse erhöll det i en Canceller sin högsta chef, hvil-
ken under Svenska tiden vanligen var en af Rikets
Rad; under Ryoka spiran har universitetet haft den
lyckan att vörda en person af det Kejserliga Huset
som dess högsta styresman. Den pa orten befintlige
högste chefen för detsamma var Biskopen i Abo,
hvilken ända till år 1817 alltid tillika var Pro-Can-
celler. Sedermera blef detta embete skiljdt från
biskopen, och en af Kejsaren särskildt utnämnd per-
son förvaltar numera detsamma under namn af Vice
Canceller. Den närmaste styresmannen är, liksom
vid andra universiteter, den af ordinarie professorer-
ne och ur deras krets valde Rectorn. Hans embete
ombyttes årligen ända till år 1828 och gick då i tur.
Sedan den tiden väljes han utan afseende på tur, af
professorerna på tre år och stadfästes i embetet af
Canceller. Rectorn jemte de ordinarie professorerna
bilda universitetets Consistorium.

Alla offentliga lägre Skolanstalter för allmän
bildning stå under förvaltning af Biskoparne och
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Domcapitlen i Abo och Borgå. De erhöllo en ny regle-
ring genomKejserliga Förordningen af d. 21 Juniilß4l.

Enligt densamma skola i Åbo Erkestift fin-
nas tvenne Gymnasier, det ena i Äbo det andra
i Wasa. Gymnasium i Äbo grundlades efter Uni-
versitetets flyttning 1828. Dervid äro 7 Lecto-
rer, 1 Adjunct samt Lärare i Ryska, Tyska och
Franska språken, i Sång, Ritning och Gymnastik.
Läroanstalten besöktes under vårtermin 1842 af 46
Gymnasister. Det andra Gymnasium med 5 Lecto-
rer och öfriga Lärare lika med Äbo Gymnasium,
skall inrättas i Wasa. Undervisningsämnen för
Gymnasierne äro Theologie och Religionskunskap,

Kyrkohistorie, Hebraiska, Grekiska, Latin, Finska,
Ryska, Tyska, Franska, Mathematik, Physik, Hi-
storie, Geographie, Naturalhistoria, Sång, Ritning,
Gymnastik och Stilskrifning. Vidare fin,nes i Abo
Stift 5 högre P^lementar-skolor, hvilka kommit i de
fordna Trivial-skolornes ställe, nemligen i Abo, vår-
termin 1842 med 190, Tavastehus med 116, Björ-
neborg med 90, Wasa med 137 och Uleåborg med
101; in summa 634 scholares. Af de 13 för närva-
rande inrättade Lägre Elementar-Skolorne besöktes
Nådendal af 15, Nystad af 40, Raumo 32, Tammer-
fors 23, Ekenäs 26, Kaskö 18, Christinaistad, 59,
Ny-Carleby 44, Jacobstad 63, Gamle-Carleby 73,
Brahestad 37, Kajana 12 och Torneå af 35; tillsam-
mans 477 gossar. Skolorne i Nådendal dessutom af
6 och Christinaistad af 45 flickor. Sex nya Lägre
Elemertar skolor komma att organiseras inom Stif-
tet, nemligen på Äland, i Abo, Björneborg, Tava-
stehus, Wasa och Uleåborg. — Af Folk-Skolor be-
söktes Bell Lancaster-Skolan i Åbo af 210 gossar
och 73 flickor, Bell Lancaster-Skolan i Wasa af 68



71

gossar och 66 flickor, Ahlmanska Socken-Skolan i
Birckala af 24 gossar och 13flickor, Ahlmanska Socken-
Skolan i Messuby 26 gossar och 17flickor, BellLan-
casterskolan vid Orisbergs bruk af 8 gossar och 7
flickor. Summa i folkskolorne 366 gossar och 176
flickor. Likväl är denna uppgift icke fullständig, e-
medan uppgift saknas om Elevernes antal i Sockne-
skolan i Kimito, Sockne-Psedagogien i Kisko, Ahl-
manska Socken-Skolan i Kangassala, samt Paedagogi-
erne vid Fagerviks-Tyko- och Svartå-bruk. Söndags-
skolorne besöktes i Abo af 308 manspersoner, i Ny-
stad af 34 mans- och 28 qvinns-personer; och i Ka-
jana af 9 mans- och 16 qvinns-personer; summa i
Söndagskolorne 351 af mankön och 44 af qvinnkön.
Elevernes antal uti samteliga Äbo Dom-Capitel xm-
derlydande skolorne, om hvilka uppgift erhållits, upp-
gick således till 1,874 scholares af mankön och 271
af qvinnkön, summa 2,145.

Uti Borgå stift skola finnas 3 Gymnasier, i Bor-
gå, Wiborg och Kuopio, 5 Högre och 11 lägre Ele-.
mentarskolor.

Borgå Gymnasium, det äldsta i landet, stiftades
efter Nystadska freden i stället för det fordna Wi-
borgska Gymnasium. Det har lika talrik Lärare-
personal som Gymnasium i Äbo, och besöktes vår-
terminen 1842 af 99 Gymnasister.

Det Gymnasium i Wiborg, som stiftades under
Drottning Christinas regering, upphörde under det
nordiska kriget mellan Peter den Store och Carl
XII. Men 1805 stiftades der ett nytt af Kejsar
Alexander. Detta Gymnasium räknades, tillika med
de under detsamma stående skolor till Dorpatska
skoldistriktet, och samma statuter som i Rysslands
Tyska Östersjöprovinser voro der gällande; äfven
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infördes Tyska språket som lärospråk. Denna in-
rättning fortfor tills sista Skolreglementet utkom.
Enligt detta utgöres lärarepersonalen af 11 Lecto-
rer, nemligen 2 för Theologie och Religionskun-
skap, 1 för Grekiska och Hebraiska språken, 2 för
Latinet, 2 för Ryskan, 2 för Mathematiken och 2
för Historien, Geographien och Statistiken, 1 Gym-
nasii Adjunct, som tillika undervisar i Natural-Hi-
storien, samt särskilta Lärare för Franska och Ty-
ska Språken, Sången, Ritkonsten och Gymnastiken.
Vårtermin 1842 besöktes Wiborgs Gymnasium af 98
elever.

Ett nytt Gymnasium kommer att inrättas i Kuo-
pio , med lika stor lärarepersonal som det i Wasa.
Gymnasierne utgöras af tvenne klasser, med undan-
tag af det i Wiborg, hvilket räknar 6, och i hvars
undervisningsplan äfven de vetenskaper, som egen-
teligen höra till de högre Eleinenskolorne, ingå.

Af Borgå Stifts Högre Elementarskolor räkna-
de, vårterminen 1842, den i Borgå 98, i Helsingfors
115, Fredrikshamn 47, Nyslott 41 och Kuopio 93
och alla tillsammans 394, och af de Lägre Eleinen-
tar-Skolorne Borgå 25, Lovisa 57, Fredrikshamn 30,
Willmanstrand 16, Wiborg 46, Kexholm 29, Sor-
davala 22, Nyslott 17 och Heinola 22, summa 266
scholares. De tillämnade Lägre Elementarskolorne
i Helsingfors och Kuopio voro om våren 1842 ännu
icke organiserade. — Folkskolor och företrädesvis
för de lägre samhällsklassernes undervisning be-
stämda inrättningar inom Borgå stift äro: vexelun-
dervisningsskolan och en flickskola samt småbarns-
skolan i Helsingfors, skolan för värnlösa flickor i
Borgå, uppfostringsanstalten för fattiga barn å Ny-
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gårdshemman nära Wiborg,' vidare Sockneskolor i
Ilelsinge, Nurmijärvi, Elimä, Perno, Anjala, i Tuu-
lois Kapell af Hauho Socken, i Hollola samt Asik-
käla och Kärkölä Kapeller; om dessa skolor och ele-
vernes antal Saknas dock närmare underrättelse^
Sockneskolmäsfare, hvilkas åliggande är att handle-
da Allmogens barn i bokläsning, finnes dessutom
i hela Wiborgs Län, åtskilliga socknar i Kuopio
ochS:tMichelsLän. För befrämjande af fruntimmers
bildning komma skolor att finnas i Äbo, Helsingfors
och Wiborg. Blott i Wiborg finnes för närvarande
en större och mindre flickskola med tillsammans 84
elever; äfvensom den hitintills i Fredrikshamn vord-
ne fruntimmersskola tills vidare kommer att fortfa-
ra, och sistlidet år räknade 26 elever.

Af vetenskapliga föreningar må omnämnas: 1)
Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica, sfiftadt 1821.
Dess ändamål är att samla ett Finskt naturhisto-
riskt Museum och att lemna nödiga materialier till
en fullständig Fauna och Flora Fennica. 2) Finska
Litteratursällskapet, stiftadt d. 16 Mara 1831, hvil-
ket bemödar sig om bearbetningen af Finska språ-
ket, historien och litteraturen, 3) Den 14 (26) April
1838 har Hans Kejserliga Majestät bifallit fijl stift-
ningen af en Finsk Vetenskaps Societet, tagit den-
samma under sitt höga beskydd, och snart derefter
till befrämjande af dess ändamål anslagit en summa
af 1,500 Rub. B:o Ass.

Svenska språket är landets undervisningsspråk^'
numpra äfven i Gamla Finland, der Tyskan hitin-
tills varit bibehållen som sådant, med undantag dock
atf Historien, Geographien och Statistiken, samt

7
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Ry.ska Literaturen i Wiborgs Gymnasium, samt
i Skolorne i Fredrikshamn, Kexholm och Sordavala
framdeles föredragas på Ryska.

Bland offentliga Bibliotheker är Universitetets
det enda af större omfång i landet. Ar 1811 bestod
det endast af 17,000 band, men 1827 var det ökadt
till 50,000. Sistnämnde år förstördes det dock ge-
nom branden i Äbo, så att endast 836 band återsto-
do. Men redan vid slutet af 1835 steg det åter till
40,000 och 1842 till inemot 70,000 band. Till ut-
vidgande af det nya bibliotheket bidrog så väl Hans
Majestät Kejsaren, dels genom inköp af flere priva-
ta Bibliotheker, dels genom öfverlemnande till Uni-
versitetet af det förut inrättade Senats-Bibliotheket,
samt flere privata personer, isynnerhet Flygel-Adju-
tanten hos Hans Majestät Kejsaren, Ryttmästaren
AlexandrofF. Sedermera har Hans Majestät Kej-
saren ytterligare behagat skänka till universitets-
bibliotheket framlidue Ryske Ministerns i Stock-
holm Grefve van Suchtelens rika Disputations-sam-
liug, hvilken, jemte hans rika Bibliothek, af Hans
Majestät inköptes. Sednast har framlidne Minister-
Stats-Secreteraren Grefve Rehbinders boksamling
blifvit af statsverket för en summa af 10,000 Rub.
Silfver inlöst och med Universitets-Bibliothcket för-
enadt. — Den af staten till Bibliotheket årligen an-
slagna summan stiger till 2,880 Rub. B:co Ass.;
härtill kom 1836, årliga intressen, för de genom
Testamentariska dispositioner Bibliotheket tillfallna
kapitaler, 1,112 Rub. 15 kop. B:co Ass. och 2,261
Riksdaler 45 skillingar 2 rst. Svenskt Bankomynt t
inkomster för Universitetets utarrenderade Boktryc-
keri-privilegier 2,500 Rub. och för befordringar,
Promolioner och Studenters immatrikulering 1,008
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Rub. 24 kop. Bibliothekets hela inkomst steg så-
ledes 1836 till 12,589 Rub. 80 kop. Denna summa
är väl icke alla år lika, men kan vanligen antagas
till 10,000 Rub. B:co Ass.

Med Universitetets Bibliöthek står ett särskildt
Theologiskt Seminarii Bibliöthek i förening, hvilket
isynnerhet bor förses med Theologiska arbeten och
handböcker i alla vetenskapsgrenar. Före branden
1827 innehöll det 2,500 band; derefter 359 och 1835
åter! inemot 2,000. Det har sitt anslag från lediga
kapellanstjensterne i Äbo erkestift, och af en viss
afgift, som betalas af hvar och en som ordineras tilj
prest, eller undergår pastoralexamen. Ar 183G äg-
de Seminarii-Bibliotheket en genom dessa inkom-
ster besparad fond af 8,438 Rubel 69 kopek och
245 Riksdaler 44 sk. 5 rst. Svenskt B:co, hvar-
af intressena årligen användas till Bibliothekets för-
ökning.

Bland andra Bibliotheker i landet innehåller
Cadet-Corpsens i Fredrikshamn, något öfver 10,000
band och ungefär 500 numror planchverk, kartor,
tabeller, dissertationer, programmer o. s. v. Ibland
böckerna utgöres dock hälften af dupletter bestämda
för kadetternas dagliga begagnande. Den årliga an-
slagssumman till bibliothekets ökande stiger till
1070 Rubel Silfver.

Gymnasii-Bibliotheket i Äbo, till hvilket första
grunden lades 1828, steg i slutet af 1839 till 2,600
band, utom kartor, naturalhistoriska plancher, aka-
demiska dissertationer och periodiska skrifter, samt
hade 1842 växt till 3,000 band. Till Bibliothekets
och Samlingarnes förökande äro 140 Rub. Silfver
årligen anslagne.



76

Gymnassii-Bibliotheket i Borgå innehåller öf-
ver 8,500 band utom disputationer, brochurer och
plancher. Till Bibliothekets och samlingarnes för-
ökande är en fjerdedel af inkomsterna för lediga
Sacellanier inom Borgå stift, utgörande omkring 125
Rubel silfver anslagen. IJvarutom Bibliotheket äger
en behållning af nära 6000 Rub. silfver^ hvaraf rän-
tan till samma ändamål användes.

Gymnasii-Bibliotheket i Wiborg innehåller se-
dan det förra Kretsskole-Bibliotheket af omkring
740 band, blifvit med detsamma förenadt, inemot
5,700 band, utom 150 såkallade classböcker, ämna-
de för elevernas dageliga begagnande. Den årliga
anslagssumman för desi tillökning utgör 150 Rubel
silfver, hvartill än kommer en ijeldedel af inkom-
sterne för lediga Sacellanier inom Borga stift.

För någon tid sedan har presterskapet beslutat
att i hvarje Prosteri anlägga ett bibliöthek, och med
verkställandet af detta beslut har allaredan på ett och
annat ställe början blifvit gjord. 1838 räknade man
12 allmänna privilegierade Låne- och Läse-Biblio-
theker, nemligen 2 i Helsingfors, 1 i Pojo socken j
Nyland, 1 i Abo, 1 i Tavastehus, 1 i Wiborg, 1 i
Leppävirta socken i Kuopio län, 1 i Wasa, 1 i Gam-
le Carleby, 1 i Brahestad, 1 i UJeaborg och 1 i
Torneå. Sedermera har tillstånd blifvit begärdt till
nya Bibliotheker» anläggande i Wiborg och i llam-
marland på Äland; hvaremot flere af de äldre Bibli»
othekerne åter torde blifvit skingrade. Bandens an-
tal i de ännu för handen varande Bibliothekerne är
obekant och i allmänhet ringa. Det betydligaste
lär det äldre bibliotheket i Wiborg vara, som sti-
ger till 3,750 band, och genom privata bidrag har
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en årli£ inkomst af 5-^-600 RuheL Banco Assigna-
lioner.

Bokhandelsprivilegier njuter universitetet. Oak-
tadt under de sednare åren några nya bokhandels-
privilegier blifvit utfärdade, hafva dock några äldre
bokhandlare åter upphört med sin handel, hvarföre art-

talet af icke blifvit Ökadt utan stiget till
$2; dé flesta af dem drifva ock en föga betydande
handel. Såsom commissionärer för bokhandlarene
afyttra bokbindarene på flere orter böcker, isynnerhet
folkskrifter af religiöst innehåll.

Det första Boktryckeri anlades 1642 i Äbo $

kort efter Cniversitetets stiftelse. Dessförinnan
fanns det likväl böcker pa Finska språket, tryckta i
Sverige. Den äldsta Finska bok är trypkt 1544 i
Stockholm; det är en af Finlands reformator Micha-
el Agricola utgifyen » Biblisk Bönbok.» Ä n^a^et af
alla i tryck utgifna Finska skrifter uppgafs, uti en
Öfvey dem 182^ tryckt chronologisk förteckning, till
717 *). Deruti voro de på andra språk i Finland
fryckta arbeten icke inbegripna, af hvilka de från
universitetets stiftelse till 1820 vid detsamma utgif-
na dissertationer och disserfationsdelar, med få un-
dantag tryckta i Finland, stego till 3,876 **). Ifrån
October 1828 till Sommaren 1834 Ventilerades vid
Universitetet 71 dissertationer, hvaribland 10 Theo-
logiska, 5 Juridiska, 30 Medicinska, 2 Philosophska,

*) Keckmans Förteckning; å Jiärtills. veterligen tryckta fla-
ska Skrifter.

**) Liden, Catalogus disputationum, Sectio. 111, och Markl.,i ;
Catak Disputationum contiiiuatus.
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6 uti Mathematik och Naturvetenskap, 13 Phiiolcr-
giska och 5 Historiska. 1835 ventilerades 44 dis-
sertationer, 1836: 25, 1837: 40 och 1838: 37, 1839:
50, 1840: 41, 1841: 11.

År 183& tryckte» endast 76 skrifter i hela lan-
det, utom de vid universitetet utgifna; deraf voro
4 samlingar af Öfverheten» forordningar, 91 regle-
inentariska anordningar, processakter o, s>. v. 27
uppbyggelseskrifter på finska och -5 på Svenska,
språket, 2 Barnaböcker, 4 Språkläror * (1 Rysk, 1
Tysk, 1 Grekisk och 1 Hebraisk) 9 af ceconomiskt
innehåll, 1 Medicinskt, 5 Historiska och Statistiska
1 Mathematisk, 1 Musikalisk och 8" Poetiska eller
bellettristiska, hvaribland ett Tyskt original-arbete.
1837 blefvo 25 handskrifter af Censur-Comrtén gil-
lade till tryckning j och steg antalet af utkomna ar-
beten till 48, utom de vid universitetet utgifna.
1838 utgjorde antalet af dem blott 37; 1839%, 55.
Härifrån äro- dock undantagne allt officiek tryck,
den Akademiska och Tidnings-Literaturen, samt jså-
dana skrifter hvilka hvarje eller Ii vartannat år be-
stämdt utgifvas *)*

1536 utkomma i Finland 10 Tidningar och Tid-
skrifter; nemligen 5 i Helsingfors, 2 i Äbo, 2 i U-
leåborg och 1 i Wiborg. Af dessa utgåfvos 6på
Svenska språket, nemligen 4 i Helsingfors och 2 i
Äbo jde öfriga voro Finska. Den ena af de i Hel-
singfors pa Svenska utkommande tidningar, lan-
dets officiella blad, var af politiskt innehåll, och en

Finsk och en Svensk af religiöst. Alla de andra
voro af blandadt innehåll, isynnerhet rörande litfe-

*) Uppgiften* 'öra Uämtade ur Borga Tidningar.
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raturen och ceconomién. 1837 utkommo endast 9
tidningar emedan den i Wiborg hade upphört. 18J*
upphörde äfven de begge Finska Tidningarne i Uleå-
borg, men deremot utkom det en ny Svensk i Bor-
gå, hufvudsakligen af litterärt och ecclesiastikt inne-
håll. Sålunda steg antalet af 1838 utkommande
tidningar till 8, hvaribland 7 Svenska och 4 Finsk _.

1839 nfgåfvos 9, (8 Svenska och 1 Finsk) periodi-
ska skrifter, af hvilka 4 Svenska och 1 Finsk ut-

kommo i Helsingfors, 2 i Abo, 1 i Borgå och 1 i
Wasa. 1842 hafva tidningarnes antal minskats till
7, alla på Svenska språket, nemligen 3 i Helsing
fors, 2 i Åbo, 1 i Borgå och 1 i Wasa, hvartill än-

nu komma tvenne tidskrifter.
För närvarande finnes det, universitetets bok-

tryckeri iuberäknadt, 10 Boktryckerier i landet, af
hvilka 3 äro i Helsingfors, 2 i Abo, 1 i Wiborg, 1
i Borgå, 1 i Wasa, \ i Uleåborg och 1 i Kuopio.
Härtill komma ännu tvenne Stcntryckerier i Hel-
singfors.

Ett fördelaktigare resultat, för bedömmandet af
den intellectuella eulturen i landet, lemnar den ut-
ländska bokhandeln, än den inhemska prässens pro-
duetioner; ty ett icke ringa antal af Svenska, Ty-
ska och Franska Litteratur-alster införskrifvas år-
ligen. Då införandet af Rysslands litterära produc-
ter icke vidare äro underkastade Censurens eontroll,
såsom fallet är med de utländska, så känner man
icke officielt antalet af de från Ryssland inkomman-
de skrifter.

Bokhandeln och Boktryckerierna stå under ert
genom Kejserlig förordning af den 2 (14) October
1829 inrättad Censar-Öfver-Styrelse och en Censur-
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Comité. Till följe af denna förordning äro sådana
skrifter förbjudna, att i landet tryckas eller dit in-

föras: 1) som strida emot sanningen *af den rena e-
vangeliska läran, den rätta tron eller emot Christen-
domens principer, så ock de1, som söka förlöjliga
densamma; 2) som kränka Vördnaden för Hans Ma-
jestät Kejsaren och Hans rätt, för det Kejserliga
Huset, Regeringen och landets grundlagar; 3) som
såra goda seder och anständighetens fordringar; 4)
som angripa en persons ära och borgerliga anseende
genoni kränkande tillmälen och otillbörligt offentlig-
görande af hans privatlif. Icke heller far något för^
olämpande emot de regeringar, hViJka stå i vänskap-
ligt förhållande till Ryssland, tillåtas»

Militären»
Sedan i lildre tider nrm£n upprätthållits genom

utskrifningar af manskap ifrån hemmanen, föreslogs
af Konung Carl XI år 1682, och antogs efterhand
af de särskildta landskaperne, den såkallade Roterin-
gen, enligt hvilken det ålåg egarene och innehafva-
reneaf landtegendom, (med undantag dock afAdelns
Säterier samt Rå- otfh Rörs-hemman, Kungsgårdar,
Kungsladugårdar, Krono-Säterier, Rusthåll, Militi.e-
boställen, Prestgårdar, Capellansboställen, Priebende-
och Postheinman samt åtskillige- gästvifv aregårdar
vid de större vägarne), antingen hvar för sig eller
flere tillsammans, allt efter egendomens storlek, att
till statens tjenst ställa och utrusta en soldat eller
matros, och att, genorn upplåtandet af ett stycke
jord, förse honom med sitt underhall, under den tid
han icke var utkommenderad; deremot ålåg det sol-
daten eller matrosen, att arbeta fot egendomsinne*
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hafvaren, den tid han var ledig ifrån tjenst. En eller
flere hemman, hvilka ställde en man, kallade man
Rote. Andra hemman åter voro ålagde att utrusta
ryttare till Cavalleri-regementerne; dem kallade man
Rusthålf. Till följe af denna indelning uppställde
Finland under Svenska tiden följande militär-corp-
ser *): I. Uti Egentliga Finland", Satakunda och 4*
land i «) Äbo läns Infanteri-regemente af 8 compagl-
-nier eller 1025 man; b) Björneborgs Infanteri-rege-
mente, 8 compagnier eller 1025 man; c) 924 man
Lifdragoner, sednare förvandlade till Infanteri; d)
Matros-* eller Båtsmans - compagnierna på Äland
och i Syd-Finland 454 man; 74 Båtsmän uppställda
af städerna. Härtill kom ännu en Infanteri-reserv-
corps af 1,342 man och 375 Reserv-Båtsmän. 11.
Uti Österbot ten _: a) Österbottniska Infanteri-rege-
mentet 1,200; b) 70 Skeppstimmermän; c) Kaj ana
Jägare-bataillon 353 man och slutligen d) en Reserv-
«orps af 345 man. 111. Uti Tavastland: a) Tava-
stehus Infanteri-regemente af 1,025 man; b) ettDra-
gon-regemente, gemensamt med Nyland, 1,000 man,
hvilket dock sednare till största delen förvandlades
i en Jägare-corps; c) en Reserv-corps af 1,012 man.
IV. Uti Nyland: a) en del af Tavastehus Infanteri-
regemente; b) Nylands Infanteri-regemente 900 man;
c) 250 man lätt Cavalleri; d) 550 man Reserv-trop-
par. V. Uti Savolax: «) Savolaxska Infanteri-
regemente 1,037 man och 2 compagnier Dragoner;
sednare förvandlade i Jägare* VI. I Karelen: en
Jägare-corps af 200 man. Den på detta sätt sam-
manbragta militärstyrkan steg således till nära 12,400
man landttrupper och omkring 500 Båtsmän. Un-

*) Enligt Tunelds Geografi. 3 Band. Stockholm 179..
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der fredstiden var manskapet fördeladt öfver hela lan-
det, underhölls af jordegarne, emot förpligtelse ätt
arbeta för dem, och sammankom endast under nå-
gra veckor om året för att öfva sig i militärtjenst.
Befälhafvare och officerare bodde på kronoländerier
eller så kallade Boställen, hvilka voro belägna inom
corpsens district, och anslagna till underhåll fi>r dem.
Utom detta bestämda manskap, som egentligen kan
anses för en National-milis , underhöll Regeringen
äfven några värfvade Regementer. Vid krigets ut-
brott 1808 utgjorde den Finska hären 17,405 man,
hvaribland 14,248 ordinarie manskap och 3,157 var-
gelin g.

Men då efter Finlands eröfring Kejsar Ale-
xander förklarade den dåvarande Finska militären
för upplöst, och hade öfverlemnat åt de till en
Landtdag i Borgå 1809 församlade Finska Ständer*
na, att öfverlägga om en ny beväring för landet, så
framställde de uti sitt underdåniga förslag den ön-
skan, att nationen, under de nästföljande 50 åren i
nåder må blifva befriad ifrån uppsättande af en ny
National-milis, och att om en sådan slutligen skulle
uppställas, det då måtte ske småningom och icke
inom kortare tid än fem år, samt att såväl manskap,
som befälhafvare måtte tagas af Finska medborgare,
och ändteligen att den Finska militären icke skulle
beordras till krig utom egna gränser. Deremot för-
pligtade sig de deputerade i Nationens namn, att för
denna befrielse betala en såkallad Vacance-afgift<
Vid detta förslag lät Hans Majestät Kejsar Alexan-
der det bero, och sedermera har aldrig fråga blifvit
väckt om uppsättandet af en National-milis. De af-
skedade officerarne vid den upplösta Finska arméen
förblcfvo i åtnjutande af sina löner och boställen,
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och efter deras afgång skulle inkomsterna från dem
falla inilitiekassan till godo.

Deremot bildades genom värfning år 1812 tvän-
ne Infanteri-regementer och ett Jägare-regemente,
hvilka, för öfrigt kringspridda kring landet, en gång
om året sammankallades till öfning. Härifrån gjor-
de dock en Undervisnings-bataillon i Helsingfors ett
undantag; den var uti ständig tjenstgöring, och dit
inkallades officerare ifrån alla de andra bataillonerna
till tjenst. Dessa regementer förvandlades 1827 till
Skarpskytte-batailloner, af hvilka det fanns sejt i
landet, och ifrån hvilka manskapet commenderades
till Öfnings-bataillonen i Helsingfors. Den sistnämn-
de blef 1829 upphöjd till Garde och kallad Finska
Lifgardets Skarpskytte-bataillon. De öfriga Batail-
lonerna blefvo upplösta 1830, och i deras ställe in-
rättades en Sjöcorps, under namn af Första Finska
Sjöequipaget. Sålunda består Finska militären för
närvarande af Lifgardets Skarpskytte-bataillon, af
4, och Finska Sjöequipaget af 8 compagnier, tillsam-
mans af omkring 2,000 man. Den i landet förlag-
da Ryska militären står under de allmänna Ryska
auctoriteterna, dock sålunda, att General-Gouverneu-
ren tillika är en Chef commenderade de i Finland
förlagde trupper.

För Finska militären är en Öfver-krigsdomstol
inrättad i Helsingfors, hvilken afgör de från bägge
corpsernas krigsrätter hemställda målen, och hvari-
från appellation sker till Senaten.

Redan 1779 bifölls, afKon. Gustaf 111, till dåva-
rande Chefens för Savolaxska brigaden Sprengfpor-
tens förslag, att inrätta en krigsskola i Savolax; den-
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na anlades _|780 i Kuopio och flyttades följande år
till Haapaniemi kronan tillhörande egendom, i Ran*
dasalmi socken. Cadetternes antal bestämdes i bör-
jan till endast 16. Denna läroanstalt bibehölls äf-
ven under Ryska regeringen, och erhöll namn af
Topographiska corpsen, men då en brand 1818 för-
störde inrättningens byggnader, så blef dess förflyt-
tande till Fredrikshamn anbefalld den I<6 Juni 1819,
och dlerjemte förordnadt att den framdeles skulle be-
nämnas Kejserliga Finska Cadet-Corpsen. Kejsar
Alexander anslog en summa af 233,663 Rubel till
uppbyggande af ert rymlig local och 17,650 Rubel
till anskaffande af nödige inventarier. Härtill la-
de ännu Enke-Kejsarinnan Maria Feödorowna
100,000 Rubel för grundläggandet af ett Bibliö-
thek. 1821 trädde Cadet-corpsen i Fredrikshamn
i verksamhet. Den står under en gemensam öfver-
styrelse fned de öfrige Cadet-corpserne i Ryska ri-
ket. Hans Majestät Kejsar Nicolai har betydligt ut-
vidgat corpisen, och för nkrvarande består den af en
Director, en Directors-Adjoint, nödig officersperso-
nal, 2 Lärare för militär-vetenskaper, 4 för mathe-
matik och physik, 4 för politiska och moraliska ve-
tenskaper, vidare Lärare för Ryska, Tyska, Fran-
ska, Svenska och Finska språken, förfäkt- och
danskonst, samt Gymnastik, en Bibliothekarie, en
Pastor, en Läkare, tvenne Gouverneurer för de min-
deråriga Cadetterna och nödig personal för Corp-
sens ceconomiska förvaltning. Antalet af de Cadetter
som underhållas på kronans bekostnad stiger till 105;
dessutom kunna 15 Cadetter blifva intagna i corpsen,
emot en årlig afgift af 400 Rud. B:co Ass. Vid
intagningen till Fricadetter hafva militärspersoners
barn företräde framför de civilas; adliga framför
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borgerliga och mindre bemedlade för förmögnare.
Af litterära samlingar eger corpsen, utom det redan
omnämnda bibliotheket, ett museum innehållande
omkring 400 sorter af de till föda, kläder, konster,
m. m. mest brukliga natur- och konst-producter, ett
mineral-cabinett af 400 stuffer, inemot 200 physiska,
mathematiska och geodsetiska instrumenter, utom en
mängd dupletter af de sednare, för det dagliga prak-
tiska begagnandet. Vidare en samling af artilleri-
modeller, och deribland en Fästningsmodell efter
Cormontaignes system, framställande belägrings- och
försvars-anstalter m. m., af betydlig storlek.

Statsform.
Storfursfendömet Finland utgör en oskiljaktig

del af det Ryska Kejsaredömet. »Konungariket Po-
len och Storfurstendömet Finland äro oskiljaktiga ifrån
Kejsaredömet Rysslands thron», heter det derföre i
Svod (den nuvarandeRyska Lagen), och deför Thron-
följden, Kejsarens myndighets ålder och förmyndare-
regeringen iRyssland gällande grundlagar måste såle-
des äfven anses förbindande för Finland. Rysslands
beherrskare är tillika Storfurste till Finland, så snart
han bestiger Kejsare-thronen. Hans Majestät Kej-
sar Nicolai tillkännagaf sin thronbestigning för Fin-
lands invånare genom ett särskilt l\tanifest. Äfven
har det varit vanligt, att Finska folket framburit sin
hyllning genom utvalde deputerade. Men Finland
förvaltas efter egna, af Rysslands Regenter för det-'
samma stadfästade lagar, och genom en från den
Ryska afskild administration. Genom Manifest af
den 15 (27) Mars 1809 stadfästade Kejsar Alexati-

8
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der landets Religion och Grundlagar samt de sär-
skilta ståndens och samtliga inbyggarenes privilegi-
er, sådana de under den föregångne styrelsen varit
gällande, och bekräftade denna stadfästelse ytterli-
gare uti kungörelse af den 9 (21) Februari 1816,
med anledning af Regerings-Conseillens förändrade
benämning till Kejserlig Senat, genom följande or-
dalag.' »Öfvertygade att den författning och de Ja-
»gar, som, öfverensstämmande med Finska folkets
»lynne, seder och bildning, under en lång följd af
•»år utgjort grundvalen för dess borgerliga frihet
»och lugn, ickeeller kunde, utan våda för dessa, in-
»skrankas och rubbas, hafve Wi ifrån första stun-
»den af Wår Regering öfver detta land, icke alle-
»nast på det högtidligaste bekräftat samma författ-
»ning och lagar, med de hvarje Finski medborgare,
»i följe deraf, tillkommande friheter och rättighe-
»ter, utan ock efter föregången Öfverläggning med
»landets församlade ständer, tillförordnat en särskilt
»styrelse, som, under namn af War Regerings-Con-
»seil, sammansatt af Finska män, hittills i Wart
»namn besörjt landets civila förvaltning och rättvi-
»sans skipande i sista instans, oberoende af all an-
»nan makt än lagarneg, och den Wi, såsom Regent,
»i följe af dem sjelfva utofve. Det är på sådant
»sätt Wi velat både ådagalägga de tänkesätt, som
»ledt och framgent skola leda Oss, i hänseende till
»Wåra Finska undersåitare, och tillika för evärdeliga
»tider, befästa den försäkran de af Oss emottagit,
»angående bibehållandet af deras särskildta författ-
»ning under Wår och Wåra efterträdares spira.»
Hans Majestät Kejsar Nicolai garanterade, likasom
Kejiar Alexander, Finlands Statsförfattning genom
Manifest af den 12 (24) December 1825 med följan-
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de ord: »Sedan Wi genom Försynens skickelse
»kommit tilKärftlig besittning af Storfurstendömet
»Finland, så hafva vi härmedelst velat bekräfta lan-
»dets Religion och Grundlagar, såsom ock de pri-
»vilegier och rättigheter, som hvarje stånd i sagde
»Storfurstendöme isynnerhet och alla invånare i ge-
»men, så af högre som ringare stånd, hafva åtnjutit
»enligt grundförfattningen, och lofva vi, att fast
»och oförkränkt hålla alla dessa lagar och rättighe-
»ter i sin fulla kraft.»

Såsom Storfurste till Finland utöfvar' Kejsaren
den högsta verkställande magten, och i ceconomi-
ska och administrativa mål äfven den högsta lagstif-
tande ; han utnämner till embeten och värdigheter;
domar som gälla lif och lefverne skola underställas
hans pröfning; han utöfvar benådningsrätt, samman-
kallar Ständerna och öfverlernnar till deras öfver-
läggning de ärender, öfver hvilka han vill inhämta
deras åsigt. Intet af Ständernas beslut erhåller laga
kraft utan Kejsarens stadfästelse. Frågor som röra
förändring af Grundlagarne, af de Finlands invånare
i gemen tillförsäkrade rättigheter, af de särskilt .1

Ståndens privilegier; antagandet af en ny civil- eller
criminal-lag; påläggandet af nya utlagor och förän-
dringar rörande utskrifning till krigstjenst öfverlern-
nar Kejsaren till Ständernas bepröfvande, och kunna
Grundlagar och Privilegier endast då förändras, när
alla fyra Stånden äro eniga, och deras beslut af
Kejsaren stadfästas. Uti andra frågor är trenne
Stånds samstämmighet och Kejsarens stadfästelse
nog. Andra frågor, än de hvilka af Kejsaren före-
läggas dem, kunna Ständerna i ingen annan afsigé
taga i öfvervägande, än för att i petitions-väg fram-
ställa sina Önskningar för Monarken.
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Finlands vapen är ett upprättstående krönt Te-
jon, omgifvet af rosetter, i rödt fält. I den högra
framtass en håller lejonet ett uppåt vändt blankt
svärd, i den vänstra en nedåt vänd sabel, på hvilken
den stiger med baktassarna. De särskilta landska-
p_rna hafva sina egna vapen.

Forvaltiiiiig»

<_sfuier*Central*s_toontctei\
Efter Finlands förening med Ryssland tillsattes

af Kejsar Alexander, den 25 October (G November)
1811, en Comitée for de Finska ärenderna i S:t
Petersburg, hvilken skulle bestå af minst tre Leda-
damöter, deribland Ordföranden inberäknad. Den-
na Comitée var förpligtad, att enligt landets lagar
till föredrag hos Hans Majestät Kejsaren förbereda
de ärender, hvilka berodde på hans afgörande, och
att, åtföljde af Comiteens betänkande genom den i
förbindelse med densamma stående Stats-Secretera-
ren för Finland, allemna dem till Kejsarens afgö-
rande. Sedan Hans Majestät Kejsar Nicolai uppsti-
git på thronen, blef Coinitéen för de Finska ären-
derna i S:t Petersburg »i betraktande deraf att,
sedan organisationen af de inrättningar och embets>-
verk, som afFinlands förening med Ryska riket på-
kallades, blifvit fulländad och Hans Majestät ansett
de ärender, hvilka i afseende å landets civila admi-
nistration till Kejsaren inkomma, vara af den be-
skaffenhet, det någon ytterligare granskning och be-
redning af dem, än den som i Senaten föregår icke
erfordras, icke vore af nöden,» upplöst, genom ett
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den \7 Mars 1826 utgifvet Manifest, men Stats-
Secreterare-embetet för Storfurstendömet Finland
bibehållet.

Finlands angelägenheter ombesörjas numera vid
Rysslands thron af en Stats-Secreterare eller, som
han sedan den 6 (IS) December 1834 kallas, af en
Minister-Stats-Secreterare. Han är Chef för Hans
Majestät Kejsarens Cancelli för Finland och har till
sitt biträde en Adjoint, som har närmaste uppsigten
öfver cancelliet, sex Expeditions-Secreterare och er-
forderlige Cancellie-betjente. Till Minister-Stats-
Secreteraren insändas alla Finska ärender, som be-
ro på Kejsarens afgörande. Han uppbryter och fö-
relägger dem för Monarken, i fall det tillägg icke
uttryckligen sfär på couvertet: »Att omedelbart e-
mottagas af Hans Majestät Kejsaren.» Alla vigti-
gare angelägenheter, såsom Kejserliga Manifester,
hvilka skola komma till allmänhetens kännedom,
den årliga Stats-budgeten, Reglementariska förord-
ningar, större penningeanslag, utnämningar till hö-
gre embeten o. s. v. underskrifvas af Kejsaren och
contrasigneras af Minister-Stats-Secreteraren. I al-
la andra fall underrättar Minister-Stats-Secreteraren
General-Gouverneuren om Kejsarens beslut och be-
fallningar, och tillkommer det denne, att, efter sa-
kens natur, antingen sjelf befordra dem till verkstäl-
lighet eller Öfverlemna dem till Senaten. Om Mi-
nister-Stats-Secreteraren är hindrad att förvalta sitt
embete, så träder Adjointen hos Minister-Stats-Se-
creteraren i hans ställe.

I spetsen för Finlands förvaltning står General-
Gouverneuren. Enligt Kejsarens Instruction af den
12 Februari 1812 tillkommer det General-Gouver-



90

neuren att vaka öfver lugnet och säkerheten i lan-
det, att tillse det de Kejserliga förordningarne och
befallningarne noga efterlefvas och verkställas, att
invånarne åtnjuta lagarnes skydd och bibehållas vid
sina privilegier och rättigheter. General-Gouverneu-
ren har högsta uppsigten öfver Polisen i städerne
och på landet, öfver Post- Tull- och Landtmäteri-
väsendet, Milisen, Kammar- och Beskattnings-väsen-
det, Magasiner, Fattigförsörjnings-anstalter, och bör
i allmänhet beflita sig om Landtbrukets, Industrien»
och Handeln» förkofran. Vid förefallande behof
vidtager han,, rörande dessa angelägenheter, i sam-
råd med Senatens Öconomi-departement,, sådana
nödvändiga mått ocd steg, som äro överensstäm-
mande med gällande lagar. Skulle tiden icke med-
gifva en communication med Senaten, sa utfärdar
General-Gouverneuren omedelbart sina befallningar,
men underrättar Senaten om de åtgärder han vidta-
git. Deremot har General-Gouverneuren icke att
blanda sig i lagskipningen vidare, än att han hänvi-
ser den, som klagar öfver liden orättvisa, till behö-
rigt forum, och,, då han finner vårdslöshet och o-
ordning hos emhetsmän och domare, anbefaller Pro-
curatorn, att lagligen undersöka och afdöma för-
hållandet. Han afger icke sina befallningar omedel-
bart till de lägre embetsverken och tjenstemännen,
utan genom deras Öfver-auctoriteter. För att lära
känna landets tillstånd och behof genomreser han
det årligen. Tid efter annan affemnar han berättel-
se om landet täl Kejsaren. General-Gouverneuren
Ur äfven Ordförande uti Kejserliga Senaten för Fin-
land. Såsom sådan har han uppsigt öfver rättvisans
skyndsamma och lagliga skipande. Så ofta andra
cmbctsåligganden icke hindra honom förer han oidet
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i Senatens Plenar-Sessioner och uti Öconomie-de-
partementet, men endast vid vigtigare fall, såsom
criminal-frågor och befordringar, uti Jusfitie-Depar-
tementet. Om General-Gouverneuren år af annan
tanke än Senaten, så tages hans utlåtande till pro-
töcollet, och han eger att bifoga sitt särskilta be-
tänkande vid de mål som afgå till Kejsaren. Uti de
mål som bero på Senatens afgörande, verkställas
dennas beslut, äfven om General-Gouverneuren är af
annan mening. Alla ifrån Kejaaren till Senaten
ankommande och från Senaten till Kejsaren afgåen-
de mål gå genom General-Gouverneuren, och det
står honom i alla fall fritt, att för Kejsaren hem-
ställa sitt särskilta betänkande. På bestämda tider
erhåller General-Gouverneuren berättelse öfver Se*
natens arbeten.

Då med de begge sednaste General-Gouverneu-
rerne det fall inträffat, att de tillika varit Ryska
Ministrar, och derföre icke uteslutande kunnat egna
sig åtFinlands angelägenheter samt blott tidtals varit
i tillfälle alt uppehålla sig i landet, har General-Gou.-
verneuren till sitt biträde sedan den 12 (24) April 1833
erhållit en Adjoint, hvilken med de General-Gouver-
neuren tillkommande åligganden och rättigheter fo-
rer presidium i Senaten; likväl sålunda, att General-
Gouverneuren fortfar , att för Kejsaren framlägga
sina betänkanden vid Senatens beslut, och att med-
dela Senaten Kejsarens befallningar, samt att i all-
mänhet behandla vigtigare angelägenheter. Gene-
ral-Gouverneurens brefväxling med Senaten, Mini-
ster-Stats-Secreteraren, Gonvcrneurerne och landets:
öfriga nuetoriteter och domstolar i saker som röra
verkställighet af redan fattade beslut, penningeremis-
ser, infordra» af nödige upplysningar o. g. v. b°sör-
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jes af Adjointen. AVen förer han correspondancen
med auctoriteterna i Ryssland, utom med Ministrar-
ne och öfver-central-auctoriteterna, med hvilka sist-
nämnda General-Gouverneuren sjelf fortfar att cor-
respondera. Vidare företager Adjointen de General-
Gouverneuren föreskrifna inspectionsresorna och vid-
tager mått och steg till missbruks afskaffande och
befordrandet af allmänt väl, hvarvid han dock anmä-
ler de vigtigare angelägenheterna hos General-Gou-
verneuren och lemnar dem till hans vidare åtgärd.
Äfven berättar och föreslår Adjointen för General-
Gouverneuren allt, hvad han anser vara nödigt och
nyttigt för landet. Om General-Guverneuren genom
längre aflägsnande är hindrad att sköta sitt embete,
så inträder Adjointen i alla hans rättigheter; men
så snart General-Gouverneuren är närvarande i lan-
det, så upphör deremot Adjointens function.

General-Gouvernements-cancelliet i Helsingfors,
som består af en Cancelli-chef, två Expeditions-che-
fer och nödig Cancelli-personal, besörjer så väl Ge-
neral-Gouverneurens som Adjointens correspondance.

Såsom landets högsta lagskipande och styrande
collegium inrättades af Kejsar Alexander den 6 (18)
Augusti 1809, en Regerings-Conseil för Storfursten-
dömet Finland, hvilken den 3 derpå följande Octo-
ber trädde i verksamhet. Den bestod af 14 ledamöter,
valda af Kejsaren på 3 år, med bihehallande af sina
förra embeten, till hälften af adelnoch till hälften af de
andra stånden. Sedan Wiborgs län d. 11 (23) Dec. 1811
blifvit med det öfriga Finland förenadt, Ökades leda-
möternas antal med tvänne, bland iuvånarne i den-
na provins valde medlemmar, och den 9 (21) Fe-
bruari 1816 erhöll Re^eiings-Conseillen namn af
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Kejerlig Senat for Finland. Senaten utöfvar sin
mvndighct i Kejsarens namn. Alla Senatens beslut
affattas och offentliggöras derföre i Kejsarens namn,
och alla till Senaten ingående akter och böneskrif-
ter styliseras så, som om de vora ställda till Kejsa-
ren sjelf. Senaten behandlar alla till dess handled-
ning hörande mål, antingen i allmän sammankomst, in
pleno, eller iendera af debeggeDepartementerna: Ju-
stitie- eller Öconomie-Departementet. Hvarje depar-
tement består af en Vice Ordförande och 7 Leda-
möter. Justitie-Departementet tillkommer rättvisans
skipande i högsta instans, och Öconomie-Departe-
mentet högsta förvaltningen af Statshushållningen
och landefs öconomie. Ifrån Senatens handläggning
äro endast sadane ärender undantagna, hvilkas ome-
delbara afgörande Regenten sig sjelf förbehållit. Till
behandling upptager Senaten dels genom berättelser
af Gouverneurerne och andra auctoriteter, dels ge-
nom appelation och böneskrifter inkomna frågor,
äfvensom sådana mål hvilka antingen af General-
Gouverneuren eller på Hans Majestät Kejsarens be-
fallning framläggas till dess pröfning. Senaten har
icke någon lagstiftande magt, och måste inskränka
sina beslut inom förut bestående lagar: den kan h>
ke utskrifva nya skatter eller göra någon förän-
dring i Budgeten.

Det tillkommer Justitie-departemenfet att i hög-
sta instancen afgöra alla civil- och criminal-processer,
egendomstvister, lurendrejerimål, frågor om försnill-
ning af tullinkomster, tjenstefel hos embetsmänner-
na vid Tull-, Lots- och Postverken, Landtmätare o.
s. v. Justitie-Departementet dömmer efter landets
lagar, utan att man äger klaga öfver dess dom.
Dock skall ingen dödsdom gå i verkställighet, in-
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nan den blifvit öfverlemnad till Kejsarens pröfning
och af honom stadfästad. Blott genom böneskrifter
till Kejsaren, kan man i de vigtigaste fall vinna
ändring i Justitie-Departementets utslag. Nådean-
sökningar om befrielse ifrån ådömdt straff, eller
mildring deraf, inlemnas till Departementet, och
insändas, jemte dess betänkanden, derifrån till Kej-
saren. Detsamma gäller äfven om alla andra nåde-
ansökningar, hvilkas afgörande enligt lagarne till-
kommer Kejsaren. Vid afgörandet af mål som rö-
ra lif och ära måste minst 7 ledamöter vara närva-
rande. I andra fall utgöra 5 domfördt antal.

Öconomie - Departementet afgör alla ärender
som röra statshushållningen och administrationen,
och delar sig, efter de olika föremålen för dess
verksamhet, i 4 Expeditioner, nemligen: 1) Cancel-
lie-, 2) Finans-, 3) Kammar och Räkenskaps-, och
4)Ecclesiastik-Expeditionen. Cuncellk -Expeditionen
vakar öfver allmän ordning, lugn och säkerhet, öf-
ver Censuren och Bokhandeln, Postväsendet, bryg-
gor och landsvägar, samt har uppsigten öfver de pu-
blika byggnaderna, militärens inqvartering, fattig-
försörjnings- och välgörenhets-anstalter, öfver tukt-
och spinnhus, allmänna fängelserna, sjukvården, öf-
ver mått, mål och vigt, öfver den lagenliga bearbet-
ningen af guld, silfver och tenn. Finanee-E.ipeditio-
nen upprättar nogranna förteckningar öfver inkom-
sterne, uppgör förslag till den ärliga Stats-Budge-
ten, har uppsigten öfver Kronans jord och all annan
egendom, Charta Sigillata, Tull- och Landtmäteri-
väsendet, landtchartedepoten, åkerbruket, handeln,
sjöfarten, manufacturerne, bergverken och alla an-
dra föremål för national-industrien* Kammar- ochRä-
kenskaps-Expeditionen har uppsigt Öfver skatternas
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indrifvande, öfver Statsräkenskaperna, Skattlängder-
na och Folkberäkningen, samt förer äfven räkningar-
ne öfver Senatens utgifter. Ecclesiasttik-Expedilio-
nen behandlar de mål och ärender som röra Kyr-
kan, Skolverket och Undervisningsanstalterne; med
undantag dock af Universitetet, som har sin särskil-
da styrelse.

1 spetsen för hvarje Expeditlon står en Leda-
mot af Öconomie-departementet såsom Chef. Ho-
nom tillkommer det att låta förbereda de till expe-
ditionens handläggning hörande mål till föredrag-
ning i Departementet, och att hafva närmaste uppsig-
ten öfver arbetet inom expeditionen.

Vid Öconomie-departementets öfverläggningar
böra uti vigtigare frågor t. ex. befordringar, minst
fem ledamöter vara tillstädes; vid mindre vigtiga
kunna äfven tre afgöra frågan, om du äro eniga.
Men om skilda meningar visa sig, skola minst fem
Ledamöter sammanträda.

Alla de mål som höra till Senatens handlägg-
ning, och icke äro något särskildt Departement för-
behållne, behandlas vid begge Departementernes ge-
mensamma sammanträde eller i Senatens allmänna
session. Dit höra flere af Kejsaren åt Senaten öf-
verlemnade, egentligen Majestätet tillkommande rät-
tigheter, såsom afgörandet af ansökningar om gif-
termål i förbjuden led, af ansökningar att ingå äk-
tenskap före den i lag bestämda tiden, af 21 år för
mannen och fyllda 15 för qvinnan, att besluta öfver
äktenskapskillnad, upphäfvandet af trolofvade perso-
ners förbindelse, öfver lagligen skilda personers an-
sökan att i nytt äktenskap ingå, och öfver adliga
tnkors och jungfrurs, att få behålla sina adeliga rät-



96

tighetcr då de träda i gifte med ofrälse man; vida-
re att myndige förklara omyndige personer, att dis-
-pcnscra från examina, fastställda för inträde i Sta-
tens tjenst. Senaten besluter äfven in Pleno om
delningen afPastorater och Domsagor; beviljar nåd-
år åt prest- och skollärare-enkor och barn. Uti de
allmänna sammankomsterna skall Senaten äfven yt-
tra sig, då Kejsaren lemnar någon angelägenhet till
dess särskilda pröfning, eller om Kejsaren skulle
infordra dess förklaring öfver ordaförståndet af nå-
goi dunkelt ställe i gällande lagar, o. s. v.

Rösternas absoluta pluralitct afgör vid alla Se-
natens öfverläggningar.

Enligt officiel redogörelse hade Senaten under
sednare hälften af år 1841 afgjort 3,250 mal och
ärender, nemligen 117 i Senatens plenum, 700 i Ju-
stitise-Deparfementet, ocb de öfriga i Öconomie-
Departementet, hvaraf 499 i Cnncellie-, 1,549 i Fi-
nance-, 349 i Kammar- och Räkenskaps-, samt 36
i Ecclesiastik-Expeditionen. 113 mål berodde på
Kejsarens decision, 437 på förklaringar och upplys-
ningar och 132 på föredragning eller annan åtgärd.
Summan af mål som på berörde tid varit i Senaten
anhängiga utgjorde 3,926.

Till Senatens personal hör en allmän Referen-
darie-Secreterare för Pleni-Sessionerna, fyra Referen-
ter för Justiti*- och fem för Öconomie-Departemen-
fet; vidare nödige Protocollssecreterare och lägre
betjente. Referenten for Ecclesiastik-Expeditionen
måste vara prestvigd.

I omedelbar förbindelse med Senaten står Pro-
enratorn. Honom åligger det, enligt Inutruction af
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den 12 Febr. 1812, att bistå General-Gouverneuren
i uppsigten öfver rättvisans handhafvande, att tillse
.det lagar, förordningar, instructioner och privilegi-
»er behörigen följas och vårdas af alla embetsmän
»och auctoriteter, att hvarje statens tjenare redligen
»uppfyller sin pligt, så att ingen, förnäm eller rin-
»ga, rik eller fattig må kränkas i de honom till—-
»kommande rättigheter.** Procuratorn har endast
att emotraga befallningar af General-Gouverneuren;
han skall vaka öfver ärendernas lagliga gäng i Se-
naten, och, så ofta andra pligter det tillåta, bivista
dess sessioner, genomläsa och granska dess proto-
coller, och, utan att ega röst i dess rådslag, är det
honom tillåtet, att, då han icke billigar Senatens
beslut, till protocollet andraga sin särskilta mening.
Dock kan han icke genom sin protestation hindra
verkställigheten af ett beslut. Men om Procuratorn
finner, att antingen General-Gouverneuren i utöf-
ningen af sitt embete, eller Senaten i sina be-
slut öfverskrida lagarne, så är han förpligfad att
göra föreställningar deremot och att uppgifva det
lagstridiga i förfarandet. Skulle hans föreställnin-
gar icke aktas, så står det honom fiitt att omedel-
barligen inberätta saken till Kejsaren. Äfvenså är
Procuratorn förpligfad att lagligen låta undersöka de
mål, som af General-Gouverneuren, Senaten eller
andra auctoriteter öfverlemnas till hans behandling,
eller dit inkomma genom suplikanter, hvilka klaga
öfver liden orättvisa. Vidare äger han att pröfva
Hofrätternes berättelser öfver lagskipningen i landet
och att fordra räkenskap af felande domare; att va-
ka öfver fängelserna, att tillse det ordning och lag-
lighet råder i fångarnes bevakning och behandling,

9
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och att de icke längre qvarhållas i fängelse, än som
för laglig behandling nödigt är. Alla krono-ombuds-
man och fiskaler lyda under honom. Till sitt biträ-
de har han en Substitut, hvilken, då han sjelf är
hindrad, träder i hans rätt och åligganden. Procu-
ratorns Cancelli utgör en egen expedition i Se-
naten.

Senaten nmebelfiart tmöcrlrjttanöe Central**
SCttctariteter i _Qclftngfarg.

1) Öfner-CensurSlyrelsen består lagligen af
universitetets Vice Canceller såsom Ordförande, Pro-
curatorn och Chefen för Senatens Cancelli-expedi-
tion såsom Ledamöter. \ Under den står den af Ord-
förande och 4 Ledamöter sammansatta Censur-comi-
tén i Helsingfors och fem tillförordnade Censo-
rer i städerne Äbo, Wiborg, Wasa, Uleåborg och
Borgå.

2) Medicinalstyrelsen handhafves af en Gene-
ral-Directeur. Honom ensam tillkommer administra-
tionen af hälsovården, men vid pröfningen af blifvan-
de Läkare, Chirurger, Apothekare, Provisorer och
Barnmorskor biträdes han af Collegium Medicum,
sammansatt af de tre Medicine-professorerne vid uni-
versitetet, Professoren i Zoologie och Botanik samt
Chemie Professorn, under General-Directeurens prse-
sidium. Collegium Medicum äger ock att afgifva si-
na betänkanden i medicolegala fall.

3) Växel-Depositions- och Läne-Banken, stiftad
den 30 November (12 December) 1811 under be-
nämning af Växel- Låne- och Depositions-Contoir,
och betecknad med sitt nuvarande namn den 30 Maj
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1817 samt sednast försedd med ny Instruction den
18 November 1840, har för ändamål att »för pen-
ningerörelsens i landet utvidgande, dels upplåna
fruktlöst liggande capitaler, dels genom vanliga Bank-
operationer och lånebidrag till landets invånare, af-
hjelpa enskildes penningebehof, understödja och be-
fordra jordbrukets, handelns, fabrikers och näringars
uppkomst och förkofran, samt för menigheter och
associationer underlätta företag af allmänna byggna-
der och andra nyttiga anläggningar, äfvensom att bere-
da enhet och säkerhet i landets penningeväsende. » Ban-
ken bildades ursprungligen på två millionerRubelBan-
co Assignationer, besparade af Stats-inkomsterne, och
dess credit berodde derföre på Banco Assignationernes.
Af Bankens capital var en särskild Hypotheks-summa
bildad för de af densamma i omlopp satte 2Rubels, 1
Rubels, 75, 50 och2o kopeks sedlar. Ändamålet med
utgifvandet af detta Finska pappersmynt var, att un-
derlätta tillgängen på circulerande skiljemynt i lan-
det. Vid slutet af år 1826 steg Bankens Grundca-
pital eller den såkallade Primitiva Fonden till 1,704,941
Rubel 46 kopek, och Hypotheks-fonden för det cir-
culerande Finska pappersmyntet till 1,631,102 Rubel
87 kopek Banco Assignationer. Inom Bår till slu-
tet af 1834, hade primitiva fondenvuxit till 2,263,558
Rubel 63 kopek, men pappersmyntets Hypotheks-
fond var förminskad till 1,287,102 Rubel 86 kopek.
Derföre var ock summan för det circulerande pap-
persmyntet nedbragt ifrån i ,396,462 Rubel, som den
var 1826, till 997,673 Rubel vid slutet af 1836. Så-
lunda hade primitiva fonden under dessa år vunnit
639,452 Rubel 31 kopek och Hypotheks-fonden
170,432 Rubel 75 kopek B:co Ass. Af dessa be-
sparingar hade Banken under de 8 åren förskjutit
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420,000 Rubel till Statens behof. 1837 utgjordes
primitiva fonden af 2,376,303 Rubel 97 kopek och
var likväl, sedan under året 26,074 Rub. 92 kop. af-
gatt till Äkerbruks-fondens förstärkning, vid årets
slut, ökt till 2,434,394 Rubel 80 kopek. Hypo-
theks-fonden för det circulerande pappersmyntet steg
vid samma tid till 1,502,888 Rubel 56 kopek, och
vinsten för året till 38,238 Rubel. Deremot stego
Bankens utgifter, hvilka bestridas ur denna fond, till
42,225 Rubel 9 kopek. Utgifterna öfverstego såle-
des fondens vinst med 3,987 Rubel 9 kopek. Ar
1840 den 21 April anbefalltes, till följe af den,
i likhet med Ryssland, äfven i Finland påbjud-
na mynt-realisation, omsättning afBankens capitaler
i silfver, med beräkning af 3 Rubel 50 kopek Ban-
co Assignationer på en Rubel verkligt silfver, äfven-
som att med vidare utgifvande af Bankens småsed-
lar skulle upphöra, desamma efterhand ur allmänna
rörelsen dragas och förstöras, samt med klingande
mynt, hvilket genom utväxling skulle bringas i om-
lopp, ersättas. På samma sätt borde ock de i lan-
det än i stor myckenhet circulerande Svenska sed-
larne mot inhemskt mynt inväxla», och i utbyte mot
klingande mynt till Sverige öfversändas. Till un-
derlättande af större penninge transactioner och re-
misser tilläts äfven Banken, att, under Öfverhetens
garanti, emot nedsättning i silfver, utgifva Dewosi-
tions-sedlar å 3, 5, 10 och 25 Rubel silfver, hvilka
vid uppteende till inväxling, utan något afdrag föi;
deposition och inväxling, borde till sitt fulla belopp
mot silfver inlösas. Banken befullmäktigades äfven,
att hos enskilde personer upptaga lan, emot fyra
procent, med ränta på ränta, till ett belopp af 700,000
Silfver Rubel, samt att å de upptagna länen utgifva
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löpande och i hvar mans hand gällande förskrifningaf
af ett hundrade, tre hundrade och nio hundrade silf-
ver Rubel, hvilka Banken är pligtig att, jemte upp-
lupen ränta, sednast tre dagar efter företeendet in-
lösa. — Sedan myntrealisationen med 1841 trädt i
verksamhet, befanns, vid, i början af 1842, iBanken
verkställd granskning, uti dess Hypotheks-fond för
utgifna Depositions-sedlar 1) i klingande mynt, be-
stående dels af Ryskt silfver^ dels af Svenskt och
annat utländskt silfver, dels af Ryskt guld och kop-
parmynt, tillsammans 1,131,461; 2) i räntebärande
Stats-papper 722,835; och 3) utestående lån i landet
208,540, eller tillsammans 2,062,836 Rubel allt silf-
ver. 740,000 Rubel Ryskt silfvermynt nedlades så-
som Hypotbek förseglade i Bankens hvalf. Vid fö-
renämnde granskning utgjorde primitiva eller grund-
fonden 696,650 Rubel och den såkallada Småsedels-
eller Hypotheks-fonden för de ännu utelöpande små-
sedlarne 782,541 Rubel silfver. — Utom dessa ca-
pitaler disponerar Banken en fond för tillämnade
fattig- och arbetshus-inrättningar i landet, hvilken
vid 1842 års början uppgick till 399,030 Rubel, vi-
dare en såkallad Jordbrukslåne- och en Manufactur-
låne-fond, uppgående på samma tid den förra till
64,793 och den sednare till 61,128 Rubel allt silf-
ver, hvilka äro bestämde till understöd för Åkerbru-
kare och Manufacturister. Genom kungörelse afde»
22 Juni 1842 är jemväl förordnadt, att Krigsmans-
hus- och Militiae-boställs-cassornes medel den l No-
vember 1842 afBanken skulle till förvaltning öfver-
tagas. Till regeringens disposition nedsättes dessu-
tom uti Banken alla Finlands stats-inkomster, sedan
uti hvarje Landt-Ränteri qvarhållits, hvad till Lä- '
nets stat och sårskilta utgifter finnes anslaget. Ban-
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ken förvaltas af tre Directeurer, biträdde af en Om-
budsman och nödig tjenstemannapersonal, och har
Växelcontoir i Äbo, Wasa, Kuopio, Wiborg och
Uleåborg, af hvilka de tre förstnämnde förestås af
Banco-Directeurer och de begge sednare af Banco-
Commissarier.

4) Post-Directionen består af en Post-Directeur,
som, biträdd af en Adjoi^t, leder hela förvaltningen
af po&tväsendet, ett Post>cancelli, hvilket ombesör-
jer verkets brefväxling, och ett Post-kammarcontoir,
som förvaltar Post-cassan, pröfvar de underordnade
tjenstjemännens räkenskaper och förer hufvudräk-
ningarne.

5) General-Tull-Direclionen är sammansatt af
en Öfver-Directeur och två Ledamöter, ibland hvilka
den äldre tillika är Öfver-Directeurens Adjoint. Den
har öfveruppsigten öfver alla Sjö- och Gräns-tullar,
(i det inre af landet finnas inga sådana), öfver han-
delsförhållanderne och dem rörande angelägenheter,
och biträdes i förvaltningen af en Secreterare för
brefväxlingen, en Kamererare för räkenskaper ne, en
Advokatfiskal för deras lagförande, hvilka öfverträ-
da tullagarne, samt af nödige lägre tjenstemän.

6) General-Landlmäteri-Conloiret ntgöres af en
Öfver-Directeur, en Öfver-Inspecteur och fyra Inge-
neurer. Öfver-Directeuren tillkommer högsta förvalt-
ningen af landtmäteriet och uppsigten öfver mått,
mål och vigt i landet. Öfver-Inspecteuren har när-
maste uppsigten öfver Contoiret och Charte-depoten.
Ingeneurerne revidera de af Landtmätarne i hela lan-
det insände kartor och arbeten.

7) Intendenls-Conioiret , sammansatt af en In-
tendent och tre Conducteurer, har att förfärdiga pla-
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ner och ritningar till publika byggnader och att fö-
ra uppsigten öfver de publika byggnadernes uppfö-
rande. Det är äfven tillåtet för privata personer att
sökaIntendents-Contoirets biträde vid uppförandet af
sina byggnader.

8) Lots-Verket vakar öfver lotsväsendet och bå-
karne, och har till Chef en Inspecteur med nödig
cancelli-personal. Under Inspecteuren står en Lots-
Major och 4 Lots-Löjtnanter öfver de 4 löts-di-
strikterne.

9) Bergbruks-Slyrelsen har uppsigten öfver berg-
verken i landet, samt bearbetning af ädla metaller
och tenn. I spetsen står en Öfver-Intendent och
under honom en Bergmästare, en Masmästare, en
Geschworner, en Commisarie o. s. v.

10) Revisions-Rätten med det derunder lydande
Revisions-Conloiret. Det sednare granskar alla auc-
toriteters i landet räkningar och den förra dömer
öfver behörigheten af de anmärkningar, som af Re-
visions-Contoiret blifvit gjorda emot räkningarne.
Revisions-Rätten består af en Öfver-revisions-com-
missarie, såsom Ordförande och 2 Assessorer jemte
nödig Cancelli-Betjening; Contoiret af 1 Revisions-
Commissarie och 9 Revisorer.

11) Charl&SigiUala-Contoiret har att göra
med det stämplade papperets förfärdigande, fördelning
och försändnitig till de särskilta auctoritcterne, och
försäljning, samt bokföring deröfver. Det består af
2 tjenstemän.

12) Direclionen för Strömrensningen och Ka-
nal-arbetena består af GeneraJ-gouvemeuren såsom
Ordförande, en Vice Ordförande och fyra Ledamö-
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ter. Underordnad under denna är Slrömrensnings.-
Corpsen, hvilken utom Chefen, som tillika är Le-
damot i Directionen, utgöres af S Ingeneurer. Inge-
neurerna erhålla sin bildning vid Väg- och Vattu-
communications-corpsen i Ryssland, der de under-
hållas på Finska Stats-kassans bekostnad.

13) Mamifactur-Directionen står närmast under
ledning af Chefen för Senatens Finance-Expedition,
såsom Ordförande, och utgöres utom honom af tre
Ledamöter.

_[jags_ki]miiigeii»
Näst Senatens Justitie-Departement stå de tre

Hofrätterna i landet: den i Äbo, stiftad af Konung
Gustaf II Adolph 1623, den i Wasa, stiftad af Ko-
nung Gustaf 111 1776 och den i Wiborg, som stif-
tades af Hans Majestät Kejsar Nicolai, genom
Manifest af den 7 (19) Juni 1839. De utgöra lan-
dets högsta domstolar, och de lägre Rätterne äro
dem underordnade.

Hofrätten i Äbo består af en President, en Vice
President, 6 Hofrätts-råd, 7 Assessorer, en Secre-
terare, en Advokat-fiskal och nödig underbetjening.
Ifrån början af år 1826 till medlet af 1835 hade
Hofrätten i Abo afgjort 14,201 serskilta mal; deri-
bland 3675 brottmål; Hofrätten i Wasa består af en
President, 3 Hofrätts-råd, 4 Assessorer och vanlig
tjenstemannapersonal. Af den blefvo 6167 mål af-
gjorda ifrån 1826 till medlet af 1835, och deribland
2078 brottmål; Hofrätten i Wiborg är sammansatt
af en President, 4 Hofrätts-råd, 6 Assessorer och
nödig tjenstemannapersonal. Den trädde i verksam-
het den 1 October 1839. Enligt officiella redogörel-
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ser för Ilof-rätternes verksamhet under sednare hälf-
ten af år 1841, hade af Åbo Hof-rätt blifvit si ut eli-
gen afgjorda 603 serskilta mål, deribland 114 hcm-
ställta brottmål, af Wasa Hof-rätt 450, däribland
58 brottmål, samt af Wiborgs Hof-rätt 604 mål och
deribland 108 brottmål.

Alla Under-rätter, så väl på landet som i stä-
derna, stå närmast under Hof-rätterna, till hvilka
målen inkomma, dels genom besvärs anförande af
den sakfällda, dels genom hemställan af domstolen.
Dessa äro äfven förpligtade att till llof-rätternas
piöfning insända sina domböcker, och åligger det
Hof-rätten, att genom sin Advokat-fiskal draga den
skyldige till rätta, om uti Domarens åtgärder funnits
lagstridigheter eller oordningar. Hela landet är in-
deladt i tre Ilof-rätts jurisdictioner. Till Abo Hof-
rätts jurisdiction höra de vestligast belägna länen :

Äbo, Nyland och Tavastehus, till Wiborgs de östra
S:t Michel, Kuopio och Wiborgs län, och de bägge
nordliga Wasa och Uleåborg lyda under Ilof-rätten
i Wasa.

I hänseende till lagskipningen på landet, är det-
samma deladt iså kallade Lagsagor. Hvarje Lag-
saga förestås af en Lagman. Lagmansrätten är när-
mast Hof-rätten och behandlar endast civila mal,
hvilka genom besvär, ifrån lägre instance inkomma.
Lagmansting hålles en gång årligen på bestämda or-
ter inom districtet. I Lagmansrätten sitta 12 nämn-
demän eller bisittare, valda af districtets bönder.
Strider Lagmannens mening' vid besluts fattande
emot hela Nämndens, så segrar den sednares mening,
men om Lagmannen blott jhar en Bisittare på sin
sida, så blir hans mening beslut.
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Häradsrätten är den lägsta instancen på lan-
det, och förvaltas af en Häradshöfding. • I följe
häraf är landet indeladt i så kallade Domsagor
eller Härader. Till hvarje domsaga hör ett antal
socknar, och i hvarje socken hålles vanligen två
gånger om året Häradsting. Om socknarne äro små
kunna äfven tvenne förenas till ett Tingslag. Om
groVa brott hafva blifvit föröfvade, eller andra mål
finnas att afgöra, som icke tåla något uppskof, så
sammanträder Häradsrätten tijl extra sammankomst,
till Urtima ting. Häradshöfdingen har en Nämnd,
bestående af 12 Bisittare, och deras inflytande på
fattandet af Häradsrättens beslut är detsamma, som
vid Lagmansrätten. Häradsrätten, behandlar civila
och brottmål i första instancen, och hemställer grÖf-
re brottmål, sedan den undersökt och dömt i dem,
omedelbart till Hofrättens pröfning. De civila må-
len komma, med få undantag, genom besvär till
Lagmansrätten.

Uti städerne skipas rättvisan af Rådstufvurätter-
ne, hvilka äro sammansatta af en eller två Borg-
mästare och ett efter stadens storlek proportioneradt
antal Rådmän, valda af Borgerskapet. Ifrån dem
anföras besvär i Hofrätten. Uti större städer finnes
det äfven Underdomstolar eller så kallade Kämners-
rätter, ifrån hvilka målen besvärsvis eller genom
hemställan komma till Rådstufvurätten. Hvarje
Kämners-rätt, består af enDomare, kallad Kämners-
Praeses, och några af Borgerskapet ur deras stånd
valda bisittare. De minsta städerna hafva i stället
för Borgmästare och Rådstugurätt en Ordningsman,
samt stå i öfrigt under närmaste Häradsrätt.

De öfriffe domstolarne äro sålunda delade under
landets trenne Hofrätter, att till Äbo Hofrätts ju-
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risdiction höra: 2 Lagsagor och sydligare delen af
en tredje, nemligen Abo och Björneborgs, Nylands
och Tavastehfis, samt södra delen af Kymmene
Lagsaga, 18 Domsagor eller Härader; 11 Rådstugu-
rätter och 4 Kämnersrätter; till Wasa Hofrätts ju-
risdiction likaledes 2 Lagsagor, nemligen Wasa och
Uleåborgs, 10 Domsagor, i 0Rådstugurätter, 3 Käm-
nersrätter och 1 Ordningsrätt; till Wiborgs Hof-
rätts jurisdiction 2 Lagsagor, och nordligare delen
af en tredje, nemligen Wiborgs, Karelens och norra
delen af Kymmene; 19 Domsagor, 6 Rådstugurät-
ter, 2 Kämnersrätter och 3 Ordningsrätter. Det
finnes således i Finland inalles 7 Lagsagor, 47 Hä-
rader eller Domsagor, 27 Rådstugurätter, 9 Käm-
nersrätter och 4 Ordningsrätter. Af Lagsagorna
är dock den, som nu är delad mellan Hofrätterne i
Äbo och Wiborg, bestämd att, efter nuvarande in-
nehafvarens död, fördelas på de närmast belägna Lag-
sagorna; och kommer deras antal sålunda att fram-
deles endast utgöra sex. Särskilta Domstolar äro
vidare en såkallad Ägodelnings-rätt, hvilken uti
Wiborgs län har att döma öfver den derstädes7 an-
befallda nya mätningen och fördelningen af jorden,
och Bergsrätten, som dömer i saker rörande berg-
verken i landet.

Den af Ryska regeringen för] Finland såsom
norm fastställda lag för civil- och criminal-mål är
den, som år 1734, under Konung Fredrik I, på Riks-
dagen blef antagen som gällande lag för Sverige.
En systematisk samling af alla sedan, dess utgifna,
och ännu laga kraft egande författningar, utkom på
Svenska Regeringens föranstaltande år 1807, Alla
sedan föreningen med Ryssland för Finland utgifna
lagar och förordningar äro småningom samlade uti
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fhronologisk ordning. Denna samling blir årligen
Ökad med ett band. På en systematisk samman-
ställning af alla beståndande lagar arbetar sedan ar
1835 en i Helsingfors nedsatt Lag-commission, un-
der Procuratorns presidium.

Straffen bestå uti Penningeböter, Tukthusarbe-
te, Fängelse vid vanlig kost, Fängelse vid vatten
och bröd, kyrkoplikt, förlust af borgerliga rättighe-
ter och ära. kropps- och dödsstraff. På följande
brott är dödsstraff i lagen utsatt: uppsåtlig llädelse
mot Gud, Trolldom, hvarigenom en annans lif eller
egendom skadas, Förräderi, Smädelse emot Kejsa-
ren, Kejsarinnan eller Thronföljaren, Myteri och
Uppror, Myntförfalskning, Bigami, Sodomiteri,
Mord och Dråp. Men numera verkställas döds-
domar endast då, när någon hotar Statens lugn,
Thronens säkerhet eller bryter emot Majestätets o-
antastclighct. I hvarje annat fall skall, till följe af
lians Majestät Kejsar Nicolais förklaring af den 21
April 1826, Kejsaren begagna sig af den honom till-

kommande benådningsrätt, och låta afs.inda alla
gröfre förbrytare af manliga könet till lifstids arbe-
te i Siberiens bergverk, sedan de undergått kropps-
straff, kyrkoplikt och ljutit borgerlig död. Gröfre
förbryterskor insättas deremot för lifstid på tukthus,
för att der arbeta i enslighet, skiljda från andra.
Äfvenså hållas ock de gröfre förbrytare, som icke
afsändas till Siberien, till arbete i landets tukthus.
Till följe af denna Kejserliga förordning har seder-
mera ingen dödsdom gått i verkställighet, men der-
emot blefvo ifrån år 1826 till medlet af ar 1835, 178
manliga förbrytare dömde att deporteras till Siberi-
en. Af dessa blefvo 11 befriade derifrån genom
Kejserlig nad, och insatta på fästningsarbete, 6 do-
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go före afsändningen och 157 blefvo verkligen de-
porterade till Siberiens grufvor. Under samma tid
hade endast 7 qvinnor blifvit dömda till strängaste
graden af Tukthus-arbete på Willmanstrands spinn-
hus. Sålunda hade ett antal af 181 individer under
nära tio års tid ådragit sig den strängaste bestraff-
ning. Under samma tid blefvo dessutom 144 indi-
vider dömda till lifstidsfängelse, och 791 till fängel-
se på kortare tid. Till tukthusarbete på kortare
tid dömdes 651 för stöld, 1910 för lösdrifveri o. s.
v. Hela antalet af lagligen dömda och i fängelse
inmanade steg till 3,873 individer. Under år 1837
sutto uti alla Finlands fängelser tillsammans icke
mindre än 8,440 personer, nemligen 6,573 af man-
och 1,867 af qvinno-könet. Deribland voro dock
2,977 landstrykare och lösdrifvare, samt 3,281 in-
satte för mindre brott, att genom fästningsarbete
utplåna de penningeböter, hvartill de blifvit dömde,
men hvilka de varit oförmögne att betala. Antalet
af de för egentliga brott, dels till fängelsestraff döm-
de, dels under ransakning< stående, reducerade sig
således till 2,182. Af dessa voro 851 dömde för
stöld, 124 för mord och dråp, 65 för rån, 46 for
misshandling af föräldrar och husbönder, 39 för bar-
namord, 11 för myteri och 8 för myntförfalskning.
Då nu Finlands befolkning vid samma tid steg till
1,410,394 personer, så befann sig således en af
646 uti fängsligt förvar för begångna brott.

Enligt Procnrators-Embetets årsberättelse för
1839, voro för nämnde år 6,583 brottmål anhängiga
vid Finlands domstolar, ibland dem 1,934 af svåra-
re beskaffenhet, och resten eller 4,649 lättare för-
seelser, såsom öfverträdelser af Polis-stadganden o.

10
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d. och voro for grofva brott tilltalade 2,891 personer,
således,' Finlands befolkning antagen till 1,430,000,
1 ibland 494. Men som ibland dem hvilkas mål al-
laredan hunnit utageras, omkring [befunnits oskyl-
diga och blifvit frikände, och man således äfven om
de öfriga ännu under ransakning stående per analo-
giam kunde sluta till samma resultater, torde man
komma det verkliga förhallandet närmast, om man
minskar de anklagades antal med en fjerdedel. De
grofva brottslingarnes antal skulle således uppgå till
2,168 eller 1 ibland 659 eller 660. För mindre för-
seclser och lagbrott voro samma år tilltalade 6,326
personer. Gröfre brott voro ide skiljda länen be-
gångna följande:

-Provincial-FörvaUiiiiig.
I spetsen för förvaltningen af hvarje utaf Fin

lands 8 län står en Landshöfding, eller, som han
sedan den 10 April 1837 kallas, Gouverneur. Läne

st yi elsen grundar sig på Landshöfdinge-Instruction
af den 4 Nov. 1734, och fortfar derföre att likna
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den Svenska. Till följe af denna Instruction till-
kommer Gouverneuren den högsta ceconomiska och
politiska förvaltningen ogh executiva magten i lä-
net , han vakar i hvarje hänseende öfver kro-
nans rätt och tillser derjemte, att hvar och en
må åtnjuta sina lagliga rättigheter men derjemte
ock idka lagligt näringsfång. Han låter kungö-
ra regeringens förordningar och vakar öfver att de
blifva följda. I afseende på landets ce.onomi,
har han uppsigten öfver kronans jord, och efterser
att densamma af innehafvaren tillbörligen odlas och
i ordning hålles. Honom tillkommer det, att genom
utfärdad fullmagt eller immission sätta en kronobon-
de i besittning af kronojord, hvarvid han dock bör
hafva afseende på den förre innehafvarens slägtin-
gar; äfven kan han fråntaga en vårdslös brukare den
jord han innehar. Vidare har han rättighet att be-
stämma i huru många delar ett kronohemman får
delas. Han låter incassera kronans directa inkom-
ster och tillser att de lagligen förvaltas och efter
föreskrift! användas. Slutligen stå äfven tukthus
och fängelser under hans vård; likaså magasiner,
vägar och broar. Uti lagskipningen har Gouverneu-
ren icke att omedelbarligen blanda sig, men han
skall vaka öfver att rättegång hålles på lagligen fö-
reskrifna tider, och att »ordentligen och väl vid dom-
stolarne tillgår och undersåtarene njuta lag, stadgar
och förordningar till godo.« Tror han sig förmär-
ka oordning, så har han att derom inlemna berät-
telse till Hofrätten. Om sådana brott föröfvas, som
fordra en skyndsam behandling, eller om ceconomi-
ska besigtningar skola anställas, så underrättar Gou-
verneuren Häradets domare derom, och denne är för-
pligfad att så fort som möjligt hörsamma Gouver-
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neurens anmaning. Icke heller öfver prestcrskapet
i länet har Gouverneuren omedelbar auctoritct, dock
bör han »för all ting befrämja Guds ära och den
rätta Gudstjensten,» och spörjer han att något mot
kyrkolagen och förordningar förelöper, eller eljest
något förargeligt och oskickeligt förefaller, så bör
han gifva det Biskopen och Capitlet tillkänna, på
det sådant må blifva hindrat och ifrat, efter Kyrc-
kio-Ordningen, räckandes dem handen til alt det,
som til befordran af en god ordning och rättKyrc-
kio-Disciplin skattas nödigt och tjenligt. Lika-
så böra Gouverneurerne, i händelse de hos andra
i deras län stationerade, centralauctorifeterne under-
lydande tjenstemän förmärka försummelse eller tjen-
stefel, derorn inberätta till behörig auctoritet. Gou-
verneurerne stå omedelbart under General-Gouver-
neurens och Senatens Öconomie-Departement.

I likhet med förhållandet i Sverige biträdes
Gouverneuren af enLands-Secreterare med ettLands-
cancelli, en Lands-Kamrerare med ett Lands-contoir
och en Landt-Räntmästare. Länen fortfara att i
politiskt och ceconomiskt hänseende delas i härader
eller fögderier, med en Kronofogde i spetsen, hvil-
ken har uppsigt öfver polis och ordning, öVer lan-
dets oeconomie, utöfvar den executiva magten, in-
casserar, efter de af Häradsbokhallaren uppgjorda
räkningarne, de ordinarie skatterne till kronan, af-
lemnar dem till Landträntmästaren, och har Läns-
mannen, såsom lägsta polis- och executions-tjenste-
man vanligen 1 i hvarje socken, sig till subordineradt
hiträde. Nylands länärdeladt i 4, Åbo i 10, Tavaste-
hus 15, Wiborgs i 8, S:tMicheli i 4,Kuopio i 5, Wa-
sa i 5, Uleåborgs län i 5, och hela landet således i
46 Härader eller Fögderier. Dessa öfverensstämma
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ofta ehuru icke alltid till sina gränsor nied Domsa-
gorner Hela landet är indeladt i 221 Länsmans-
distrikter.

Uti städerna står likaledes Polis- och Okono-
mie-förvaltningen under Gouverneurens högsta led-
ning. Närmast handhafvas dock dessa angelägenhe-
ter af en Borgmästare; \ de mindre städerna af sam-
ma Borgmästare, som ombesörjer lagskipningen.
Uti Helsingfors, Åbo och Wiborg är lagskipningen
öfverlemnad åt en och oeconomien och polisen åt en
annan Borgmästare. I bägge fallen har Borgmä-
staren, så väl för .ekonomi och poli-j, som för la^-
skipning ett antal Rådmän tjjl sitt biträde. Uti de
tre ofvannämnde staderne finnes dessutom en sär-
skild Polismästare.

Så väl i städerna som på landet finnas Fiskaler
hvilka det i allmänhet, åligger att tillse det ordning
och laglikmätighet må herrska, och att lagligen till-
tala öfverträdaren deraf.

I afseende på helsovården är landet deladt i 24
distrikter, af hvilka hvart och ett är anförtrodt åt
en Provincial-läkare, Gouverneuren kan vid påkom-
mande fall taga Provincial-läkarens verksamhet i
anspråk, likaså väl, som Domarens, utan att likväl
kunna anses för läkarens förman. Vidare finnes
det 12 Stadsläkare, 12 Slotts- och Fånghus-läkare,
8 Läkare vid Läne-Lasaretter och Kurhus, 6 Mili-
tär-läkare, 1 Dårhus-läkare, 2 Spinnhus- 1 Correcr
tionshus- och 3 Extra-ordinarie läkare > att vid före-
fallande behof disponeras af Medicinal-öfverstyrelsen.
Är 1835 fanns det 37 privilegierade Apothek i lan-
det. För vaccinationer ges det en vaccin-depot i
hvarje Gouverneurs-residens. Hvarje Provincial-lä-
kare skall tillse, att vaccinationen behörigen verk-
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ställes, och den förrättas af 75 examinerade Vacci-
nateurér hvar och en i sitt distrikt. Ifrån 1826
till 1836 blefvo 318,456 individer vaccinerade i lan-
det. År 1841 uppgick de vaccinerades antal till
35,872. Till vaccinationens befrämjande voro 1842
anslagne 7,185 Rub. 30 kop. Silfver. Offentliga
Sjukhus i landet äro: det med universitetet förena-
de Kliniska Institutet och Accouchementshuset; de
så kallade Läne-Lazaretterne, ett i hvarje af de 8
Gouverneurs-Residenserne, af hvilka det i Helsing-
fors tills vidare är förenadt med Kliniska institutet,
men om hvars skiljande allaredan förordning utgått;
dessutom 14 Lazaretter vid de 14fängelserna i lan-
det och 1 vid Correctionshuset i Wiborg. För vår-
dande af sinnessjuka finnas, utom den läkarevård
sådana sjuka vid Läne-Lazaretterne åtnjuta, tvenne
särskilta inrättningar, den ena å Lappviken nära
Helsingfors, den andra å Skjälö i Nagu Socken, i
Åbo Skärgård. Den sednare är bestämd att till vår-
dande emottaga sådana sinnessvaga, hvilka, efter un-
dergången cur i den förra, befunnits obotliga. Ifrån
1826 till 1834 vårdades i samtlige ordinarie sjukhu-
sen i landet, utom Kliniska Institutet, tillsammans
24,051 sjuka. Af dessa utgingo 20,281 som friska,
1,406 förbättrade, 656 obotliga och 1,225 hade med
döden afgått. De öfrige qvarstannade på Sjukhusen
till följande året. 1836 vårdades i hela landet uti
de offentliga kuranstalterna, inberäknadt Kliniska
Institutet, tillsammans 5,009 personer. Deraf utgin-
go 3,755 som friska, 320 som förbättrade, 96 be-
funnos obotliga och 274 hade med döden afgått;
qvarstodo således 564 till följande året. 1837 voro
tillsammans 5,168 sjuka vårdade, af hvilka 3,735
utgingo friska, 330 förbättrade, 128 befunnos obot-
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liga och 207 hade aflidit; således qvarblefvo i^Sjuk-
husen till 1838 ett antal af 768 personer. År 1841
utgjorde de å landets allmänna [sjukhus vårdades
antal 7,851 personer, af dem utskrefvos under a.
rets lopp som friske 6,149, som förbättrade 351,
som obotlige 136, som döde 326, och 889 qvarstad-
nade till följande året. Afdrager man deras antal,
hvilka blifvit qvarliggande å sjukhusen till följande
året ifrån summan af de vårdade, så finner man att
de dödas antal för år 1836 utgjort något mer än 6
procent af deras, som undergått fullständig cur, men
1837 och 1841 emellan 4 och 5 procent. De full-
komligen tillfrisknades antal åter utgjorde för åren
1836 och 1837 i det närmaste 85, och för 1841 nå-
got mera än 88 procent af de finaliter vårdades.
Vid inträffande epidemiska sjukdomar äro de en-
skildta socknarne förpligtade, ?itt till sitt behof in-
rätta och underhålla cur anstalter; likväl har äfven
kronan i sådana fall användt stora kostnader. Då
Choleran dels hemsökte, dels hotade Finland under
åren 1831 till 1834, använde Regeringen 161,900
Rubel för att afhålla den; och på hämmandet af an-
dra epidemiska sjukdomar, af hvilka isynnerhetröd-
sot och nervfeber herrskade i nordliga länen, under
åren 1832 och 1833, använde Regeringen en summa
af 126,186 Rub. B:co.'Å 1842 års statsförslag fin-
nas till farsoters hemmande förslagsvis 7,000, och
till Hospitalers, Lazaretters och curhusens underhåll
44,347 Rub. Silfver anslagne.

Uti de län, der storskiftet redan framgått, och
de derpå grundade skatterna äro fastställde, är an-
talet af Landtmätare mindre, men större der det
motsatta fallet äger rum. Uti hela landet finnes det
i>3 ordinarie Landtmätare, nemligen 5 i Nylands län
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Ö i Åbo, 7 i Tavastehns, 16 i Wiborg, 11 i S:t
Michel, 11 i Kuopio, 14 i Wasa och 10 iUleåborgs
län. Uti Wiborgs län 'åt en särskild inspection öfver
Landtmäteriet inrättad, hvilken dock äfven står un-
der General-Landtmäteri-Contoret i Helsingfors. Un-
gefär nio tiondedelar af Jandet voro enligt uppgift
183S uppmätte till den definitiva beskattningens be-
hof. Uti hvarje län har ett antal, vanligen till
Landtmäteriet hörande persoher controllen öfver mått,
mål och vigt under Landtmäteri-öfver-directeurens
högsta ledning.

Uti hvarje Gouverneurs Residens förestår en
Post-Inspector Postkontoret och har tillika uppsigt
öfver samtlige Postcontor, Postmästare och postbön-
der i länet. Uti hela landet finnes det 36 Postcon-
tor, nemligen i landets 31 städer, samt på Eckerö
och Skarpans på Äland, Karis i Nyland, Jorois i
S:t Michel och Tohmajärvi i Kuopio län.

Under General-Tull-Directionen stå 22Tullkam-
rar, (20 uti landets sjöstäder och 2 på Äland: i Ec-
kerö och Degerby) med deras tjenstemän samt Di-
stricts-Cheferne för landets begge Tulldistricter med
underlydande personal. Tre, Finska Statsverket till-
hörande, Ångfartyg deltaga i tullbevakningen vid ku-
stetne. De Finska Handels-agenterne i S:t Peters-
burg, Reval och Riga stå omedelbart under Mini-
ster-Stats-Secreteraren.

Välgörenhets-Anstalter.
Enligt lag är hvarje socken förpligfad att dra-

ga försorg för sina fattigas underhåll; uppsigten
deröfver tillkommer församlingens Pastor, Uti sta-

derne finnas större Fattigförsörjnings-anstalter. Der-
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ibland en i Åbo, hvarest 150 fattiga underhållas på
stadens bekostnad. I förening med den står en fri-
villig arbets-inrättning, der 100 fattiga erhålla ar-
bete emot underhåll och betalning, äfvensom en
tvångs-arbetsinrättning, der tiggare och lösdrifvare
hållas till arbete emot undfående af näring och klä-
der. På fattighuset i Uleåborg sysselsättas 80—100
personer med passande arbete. I förbindelse medFat-
tighuset i Helsingfors står en skola för fattiga gossar,
en Söndags-skolaför handtverkslärlingar, en småbarns-
skola och en i sednare tider rikt donerad undervis-
nings-anstalt för fattiga flickor. Äfvenså äro tven-
ne skol-inrätfningar för fattiga barn förenade med
fattighuset i Wasa. En först genom privata bidrag
uppkommen, och sedan genom allmänna medel un-
derstödd Arbets- och Correktions-inrättning i nejden
af Wiborg, har till ändamål att vänja vanartade
personer till arbete, och att befordra deras morali-
ska förbättring. I förening med den står äfven en
undervisnings-anstalt för fattiga barn.

Till understöd för de hjelpbehöfvande, vid in-
fallande missväxt, äro de af Regeringen ilandet in-
rättade offentliga magasinerna isynnerhet bestämda.
Af dem finnes det 15 i landet och deras grundfond
stiger till 21,066 tunnor råg. Ur dem försäljes
spanmal till de behöfvande, dels till utsäde, dels till
underhåll, till billiga priser, och de derför influtna
penningarne skola användas till uppköp af ny span-
mal. För de 4 nordliga länen finnes dessutom
16,320 tunnor spanmal anslagna till låne-fond, och
denna qvantitet är sedermera ökad med 5000 tun-
nor för hvarje län. Dessutom hafva enskilda soc-
nar anlagt Låne-magasiner. Alla dessa vanliga fat-
tigförsörjnings-anstalter voro dock otillräckliga un-
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der de svåra missväxtåren i början på 1830 talet,
ocn Regeringen vinlade sig om, att genom stora
uppoffringar afhjelpa bristen. Dels till understöd
för de genom missväxt lidande , dels till återupp-
byggandet af nedbrända städer hade Regeringen i-
från 1826 till 1835 dels lånat, dels skänkt 106,709
tunnor råg, 118,937 tunnor korn, 3,812 tunnor haf-
ra, 3,743 tschctvert rågmjöl och 3,061,350 Rubel
Banco Assignationer.

Förafskadade embets- och tjenstemän äro berätti-
gade till pensioner, i förhållande till längden af sin tjen-
stetid. Pensionscassor äro inrättade för ei^kor och o-
försörjda barn efter civil- och militär-embetsmän, äf-
vensom efter Universitets-personalen, dels genom
af Regeringen anslagna summor, dels genom) bi-
drag af delägarene. Till utdelningtåt behöfvande
prest-enkor och barn har Kejsaren 1837 årligen an-
slagit 10,000 Rubel Banco Assignationer, och till bil-
dande af en pensions-cassa för ecclesiastiske tjenste-
mäns (med undantag af Universitets-personalens) fa-
miljer, äro 1842 10,000 Rubel silfv. årligen anslagne
att il2år ur stats-cassan utgå, hvarufom presterska-
pet, på sistlidet år hållna Synodal-möten förbundit
sig, att för samma ändamål, med omkring 13,000
Rubel silfver årligen bidraga.

Finaiicc-JFtirvaltningen»
Finlands Stats-inkomster inflyta dels ur directa,

dels indirecta skatter. De förra utgå antingen ur
jorden, eller ur förädlingsverk, eller äro de perso-
nella. De sednare eller indirecta skatterne utgöras
förnämligast af Tull- Post- och Chartai-Sigillat».-
medlen, samt bränvins-afgiften, förutan tillfälliga
intrader, ibland hvilka krono-sakören. Anda till
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och med 1840 förvaltades och bokfördes skildt i-
från de öfriga stats-inkomsterne den såkallade Mili-
tie-fonden, hvars inkomster inflöto ur boställs-, lö-
nings- och kneckte-hemmans etc. medel,* vacance-
afgiften, boställs-arrenden, lots- och båk-afgifter m.
m., och användes densamma förnämligast till militä-
ra behof, under det att styrelsens öfriga utgifter
borde af Stats-cassan bestridas.

Under de nio åren ifrån 1826 till och med 1834
stego Stats-fondens inkomster sammanräknade till
29,390,252 Rubel 1 kopek Banco Assignationer, så-
ledes till 3,265,583 Rubel 56 kopek ärligen, och
utgifterna till 29,473,553 Rubel 43 kopek, samman-
räknadt för alla nio åren eller till 3,274,839 Rubel
27 kopek årligen. Således steg det deficit hvarmed
Stats-cassans utgifter öfverstego inkomsterne under
t» år till 83,301 Rubel 42 kopek och årligen
till 9,255 Rubel 72 kopek. Deremot stego Militie-
fondeus inkomster ifrån 1826 till och med 1834
till 15,716,246 Rubel 82 kopek, eller årligen
till 1,746,249 Rubel 65 kopek, och utgifterna till
15,194,884 Rubel 89 kopek eller årligen till 1,688,320
Rubel 55 kopek. Inkomsternas öfverskott öfver ut-
gifterna steg således för alla 9 åren till 521,361
Rubel 93 kopek eller till 57,929 Rubel 10 kopek
årligen. Dermed kunde Regeringen icke allenast
betäcka statscassans deficit, utan hade dessutom en
årlig besparing af 48,673 Rubel 38 kopek. Enligt
Statsförslaget för 1835 var Stats-cassans inkomst
3,389,074 Rubel 14kopek; utgifterne 3,384,009 Ru-
bel 6 kopek och öfverskottet således 5,065 Rubel
8 kopek; 1836 inkomsten 3,419,392 Rub. 53 kop.;
utgifterne 3,415,236 Rub. 33 kop. och öfverskottet
4,156 Rub. 20 kop. Militie-cassan hade 1835 en
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inkomst af 1,640,543 Rubel 28 kopek och en utgift
af 1,588,872 Rub. 56 kop.; således ett öfverskott
51,670 Rub. 72 kop. 1836 steg dess inkomst till
1,552,543 Rub. 28 kop., utgiften till 1,530,627 Ru-
bel 80 kop. och öfverskottet till 21,916 Rubel 8
kopek.

Enligt Statsförslaget för 1837 var Statscassans
inkomst beräknad till 3,505,903 Rubel 38 kopek
Banco Assignationer. Deraf steg ordinarie Jorde-
boks-räntan till 1,009,700 Rubel; den kronan till-
fallande andelen af tionde till 147,000 Rubel, Per-
sonella utskylderna till 602,000 Rubel; Tull-inkom-
sterna till 660,000 Rubel; Post-inkomsterna till
150,000 Rubel, Chart_e-Sigillat_e inkomsten till
106,500, Bränvins-brännings-afgiften till 423,000,
Lagmans- och Häradshöfdinge-räntan, som betalas
af egendomarne för lagskipningens underhåll, till
100,000 Rub., Kronans andel uti sakören till 69,000

Rubel o. s. v. Deremot voro Stats-cassans utgifter
beräknade till 3,499,978 Rub. 65 kop. Inkomster-
nas öfverskott öfver utgifterna steg således till 5,824
Rub. 75 kop. För Militie-cassan var inkomsten be-
räknad till 1,702,808 Rub. 97 kop. för år 1837,
och utgifterne till 1,702,207 Rub. 63 kop.; öfver-
skottet steg således till 207 Rub. 34 kop. Ibland
Militie-cassans inkomst-rubriker steg Vacance-afgif-
ten eller afgiften för befrielsen ifrån att uppställa sol-
dater, till 837,604 Rub. 80 kop.; arrendet för Mi-
litie-boställen till 121,800 Rub. och andra ifrån Mili-
tie-hemman inflytande inkomster till 570,575 Rub.
75 kop.; den Militie-fonden tillfallande andelen af ti-
onde till 87,239 Rubel 31 kopek Banco Assigna-
tioner.
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Medelst Kejserl. Manifest af den 28 Martii
(9 April) 1840 stadgades, att som allaredan d. 17
(29) December 1809 Ryska Silfverrubeln blifvit
fastställd såsom landets hufvud- och grundmynt, de
för myntrealisationen inom Kejsaredömet upptagne
grunder, så vidt Finlands särskilta beskattnings^ erk
och hittills bestående penningeförhållanden medgif-
va, äfven borde tillämpas på Finland, hvarföre: 1)
Silfver Rubel n äfven framgent komme att utgöra
den lagliga och oföränderliga mattstocken för alla
uti landet i omlopp varande myntslag, och alla, till
allmänna rörelsens underlättande, under öfverhelens
garanti, dels utgifne dels framdeles utgifvande å silf-
ver Rubel ställde sedlar borde gälla lika med Silf-
vermynt, hvaremot Banco Assignationerne, så länge
de i rörelsen qvarsta, skulle beräknas efter en curs
af tre Rubel femtio kopek för en Silfver Rubel; 2)
Ryskt Guld och kopparmynt skulle i allmänna cas-
sor i Finland emottagas och utbetalas, det förra med
tre procents förhöjning i dess nominella värde, samt
det sednare efter fastställd curs af 3^ kopek för en
kopek silfver; 3) myntrealisationen borde träda i
verksamhet ifrån och med år 1841, ifrån hvilken tid
de 1809 fastställde grunder för skatternas utgöran-
de i Ryskt gångbart mynt skulle tjena till efterrät-
telse. Men som genom realisationen någon förhöj-
minguti vissa grundskatter uppkom, beviljades derjem-
te innehafvarene af krono- och skatte-hemman, för
hvilka tillökningen isynnerhet blefve kännbar, den
förmån, att räknadt ifrån och med 1841 tills vidare
njuta eftergift af passevolance-afgiften för vacancen
af Soldatrotarne och Reservmanskapet vid de förra,
indelta Infanteri-regementerne äfvensom afBåtsmans-

Il
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rotorne, tillika med den såkallade kneckte-frihets-
afgiften i Österbotten. Angående sättet att verk-
ställa myntrealisationen stadgades den 21 derpå följ-
de April att: \) alla innan början af 1841 icke full-
gjorda förbindelser till kronan, hvarvid betalningen
blifvit beräknad efter en curs af tre Rubel Banco
Assignationer för en Rubel Silfver, skulle omsättas i
silfvermynt med den förminskning i beloppet, som
svarade emot silfvrets förändrade curs; 2) de i Ban-
co Assignationer bestämda förbindelser till kronan
borde 1 ill silfver förvandlas efter den fastställda cur-
sen af 3 Rub. 50 kop. för en Silfver Rubel; 3) alla
innan realisationen med kronan ingångna arrenden
för kungsgårdar, boställen, kronofisken, ni. m. skul-
le, till den del de blifvit i silfver bestämde, omsät-
tas till silfvermynt enligt den i l:sta punkten upplag-
ne beräkningsgrund; likaså skulle, 4) &, 5) omsätt-
ning ske af skulder till publika cassor och enskilde
personer, derest, hvad de sednare beträffar, desam-
ma icke före realisationens vidtagande sig derom an-
norlunda förenat; enligt samma grund borde 6) alla
utestående proprie balancer och restantier, inbetalnin-
gar i följd af gjorda anmärkningar, samt i kronans
cassor skedda depositioner omsättas; 7) en förändrad
ntgiftsstat för Storfurstendömet uppgöras; och 8)
alla taxor för expeditionslösen m. m. till efterlefnad
å nyo omarbetas. Vidare påbjöds den 6 Maj 1840
i öfvervågande deraf, att den dittills iakttagna
fördelningen af kronans inkomster i Stats- och Mili-
tie-fond gjorde räkenskaperna invecklade, begge fon-
dernas sammanslående under den gemensamma be-
nämningen af Finlands Stats-inkomster, att ifrån och
med 1841 gå i verkställighet; dock med iakttagande
deraf att deinilitäia behoVen uti statsför&lagen upp-
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tagas till en summa, svarande mot lnad för militär-
verket åtgått, och att denna summa framdeles årli-
gen skulle tillökas med de å militärstaten uppkom-
mande indragningar och besparingar.

Till följe af dessa öfverhetliga stadganden, och
enligt den 9 (21) Januari 1841 för räkenskapernes
uppgörande utfärdadt nyttj formulär, beräknades
1842 års statsförslag' under fem hufvudtitlar till föl-
jande belopp:
1) Skatter af jord och lägenheter

å landet, ibland hvilka såsom
de förnämsta intraderne ingingo:
jordeboks-räntan , kronotionde-
spanmaln, kungsgårdars, bostäl-
lens och andra lägenheters samt
fiskeverks-arrenden och medel,
vacance-afgift för rusthåll samt Silfver
kneckte- och batsmants-rotor . 1,142,247

2) Skaller afförädlings-verk. deri-
bland förnämligast såg-räntor .

45,868

3) Personella ulskylder. hvaribland
Mantals- och Poduschnie-pen-
ningar, Lagmans- och Ilärads-
höfdinge-ränta, Slottsbyggnads-
hjelp m. m 266,0 40

4) Indirecla skaller och ulskyJder,
såsom Tull- Post- och Charta.-
Sigilla._e-n_edel, bränvinsbrän-
nings-afgift ra. m 495,172

5) Tillfälliga intrader, såsom kron«.-
sakören, lots- och båk-afgifter,
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inbetalningar och räntor å be-
viljade statslån 60,067: —

Summa påräknade statsinkomster 2,009,403.

I grund af författningarne och särskilda tillfäl-
liga eftergifter beräknades å ofvan uppgifne intrader
en afkortning af 395,173 Rub. 79 kop. silfver, uppkom-
mande denna afarrenderade kungsgårdars, boställens,
m. m. jordeboks-räntor, på frihet upptagna hemmans
räntor, rusträntor för rusthallen, skatter för döde
och utfattiga samt priviligierade personer, den skat-
te- och krono-hemmans innehafvare genom Manifest
af den 28 Martii (9 April) 1840 beviljade eftergift
af passevolans-afgiften ni. m.

Den återstående summan, utgörande 1,614,229
Rub. 21 kop. fördelades, till bestridande af statens
behof, under följande nio utgifts-titlar
1) Slyreheverkpu, däri Hin_ Ma-

jestät Kejsarens Dispositions-
medel, General-Gouverneuren ,

Adjointen hos General-Gouver-
neuren , Kejserliga Senaten,
Stats-Secretariatet och Gouver- Silfver.
nements-Cancelliet inbegripne . 170,275: 60.

2) Juslitie-staten, Hof-Rätterne och
öfrige Rättegångsverk . . . 82,435: 37.

3) Allmänna Mililie-slalen, Finska-
Cadet-corpsen, Lots- och Bak-
staten samt Navigations-skolor-
ne jemväl inbegripne, . . . 432,445: 55

4) Allmänna Civilstaten . .
. 325,225: 75

5) Clerecie-staten, Läroverk och Ve-
lenskaperne 165,230; 34
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6) Milda stiftelser, allmän ordning
och hälsovård • 122,869: 10.

7) Allmänna extra utgifter, deri-
bland General - Gouverneurers,
Senatens, och Gouverneurernes
dispositions-medel, samt repara-
tions-kostnader, såsom de betyd-
ligaste posterne 72,609: 84.

8) Åkerbruket, handeln och närin-
garne, deri inbegripne anslagen
för vatten - communicationer ,

strömrensnings - kostnader och
hushållnings - sällskapet, samt
ref- och skattläggnings-kostna-
der 85,370: 73.

9) Donationer och allmänna under-
stöd, hvari pensioner för utur
tjenst gångne embets- och tjen-
stemän vid civil-staten såsom
den betydligaste post ingår . . 113,873: 87.

Summa Stats-cassans utgifter 1,570,336: 15.
Hvilka utgifter afdragna ifrån ofvanuppgifna

inkomstsumma, lemna en påräknad behållning af
43,893 Rubel 6 kopek silfver för året.
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