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vändt såsom benämning endast på viken norr om Kesä-
mönsaari öar. Vattnet söderom dessa öar kallas Ko-
konsélkä och mera åt sydost Wäistönselkä. Sistnämnda
fjärd står åter åt nordost i förening med det för sitt
utmärkt klara och hälsobringande ansedda vatten bepri-
sade Puruvesi, midt öfver hvars fjärd Laukansaari ö
med det natursköna Punkaharju sträcker sig såsom en
grön bro. Tvenne sund Tuunansalmi i norr och Punka-
salmi i söder förbinda vattnen på ömse sidor om denna
ås. Från inre delen af Puruvesi slipper man med båt
genom en redan under förra seklet gräfd mindre kanal,
Baikuvan kanava in i Orivesi.

Sydvest om Kokonselkä bestå vattnen på en sträcka
af 4 till 5 mil för det mesta af långsmala fjärdar {Le-
pistönselkä, Tolvanselkä, Haapavesi o. a.), hvilka kring-
flyta Viljäkansaari ö, men för öfrigt, oaktadt sina djupa
vikar och inskärningar i de omgifvande stränderna, icke
dana någon arkipelag, utan ställvis inklämmas i ett enda
trångt sund. Särskildt märkeligt är i sådant afseende
Puumala sund, invid Puumala kyrka, der hela det ofvan-
före beskrifna ofantliga vattendraget framflyter såsom en
endast 160 famnar bred och 5 till 6 famnar djup ström-
fåra. Under förlidet århundrade genomskuros medelst
små kanaler de smala näsen vid Käyhkä och Kukontai-
pale, hvarigenom halfön öster om Puumala sund förvand-
lats till en ö. Någon betydelse för samfärdseln ha dock*
dessa endast i strategiskt afseende anlagda kanaler icke
längre.

Från Puumala sund kommer man in i det egentliga
Saima, hvilket likt ett örikt, vackert innanhaf utbreder
sig åt] alla sidor. Dess blåa, klara vatten, omgifvet af
skogbeklädda stränder, å hvilka här och der boningar
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och odlade fält framskymta, företer under den vackra
årstiden en liflig anblick. Ångfartyg, vanligen med långa
rader af pråmar i släp, genomkorsa farvattnen i alla
rigtningar, och talrika fiskarbåtar röras fram längs strän-
derna. Genom Kyläniemi halfö delas Saima i två de-
lar, deraf den nordliga, som på kartan företer den mest
förvirrande sammanblandning af land och vatten, bildar
emellan sina otaliga större och mindre öar följande mera
betydande fjärdar: Yövesi, Latvavesi, Luonteri samt det
2% mil långa men endast 1 å 3 verst breda Louhivesi.
Sistnämnda fjärd har, sedan näsen vid Warkaantaipale
och Kirkontaipale blifvit genomgräfda, försatts i direkt
förbindelse med Yövesi. Farleden till S:t Michel, som
upprensats och kanaliserats till 30 fots bottenbredd och
7 fots djup under Saima's lägsta vattenstånd, går ge-
nom kanalerna vid nyssnämnda näs till Louhivesi, der-
ifrån genom Pyöräsalmi sund till Päähkeenselkä fjärd och
sedan genom Siikasalmi och Surmasalmi sund till Sa-
vonlahti vik, vid hvars strand sagde stad är belägen.
Den södra delen af Saima består af en par mil lång
och bred öppen fjärd, som åt vester medelst Lappvesi
vik omsluter Taipalsaari halfö och åt öster skiljes från
fasta landet af ett bredt bälte stora öar (Mietinsaari,
Äitsaari, Salonsaari m. fl.) och sund.

Egentliga Saima upptager med sina inre vikar och
•fjärdar nästan hela hörnet emellan Savonselkä och Sal-
pausselkä. Något rum för större tillflöden kan följaktli-
gen icke finnas der, hvarest vattnet i ett sammanhang
och med jemn yta lägrat sig öfver alla fördjupningar
och der torra marken knappast består af annat än land-
tungor, uddar, näs och öar. De i egentliga Saima in-
flytande vattendragen äro derföre mindre betydliga. Un-
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dantag härifrån bildar endast den tre mil långa sjön
Kuolimoinjärvi, emellan Savitaipale och Suomenniemi,
som emottager tillflöden från Korpijärvi m. fl. sjöar och
genom Partokoski och Kärnänkoski forsar utrinner i en
vestlig vik af Saima.

Bottnet i Saima sjöarna är i allmänhet ojemnt. Det
största djup, som anträffats, är 32 famnar i det egent-
liga Saima, i farleden emellan Kylänniemi och Jänkösalo.
I Pihlajavesi finnas djup af ända till 25 famnar, i Hau-
kivesi till 28 famnar, i Orivesi till 22 och i Pyhäselkä
till 25. Sådana ställen äro dock enstaka undantag.
Det vanliga djupet i de nämnda fjärdarna är emellan 5
och 15 famnar, stundom mer, stundom mindre. I egent-
liga Saima är djupet närmare stränderna emellan 2 och 6
famnar, men midt i fjärden för det mesta emellan 20
och 30 famnar. De anförda måtten ådagalägga emel-
lertid att hela det Savo-Karelska sjösystemet skulle full-
komligt uttorka, ifall åt dess vatten bereddes ett till-
räckligt djupt aflopp i hafvet.

De inom norra Savolaks belägna insjöarna äro i
allmänhet icke fiskrika. Vida bättre äro i detta afseende
de sydligare fjärdarna, särdeles Haukivesi och egentliga
Saima. I Jorois, Rantasalmi och Sääminki socknar, hvilka
stöta till den förra sjön, uppgafs år 1881 fångsten ha
utgjort omkring 738 tunnor muikka och 7,400 lispund
annan fisk, och i socknarna kring egentliga Saima, S:t
Michels socken och Klemi undantagne, angafs den samma
år till 1,030 tunnor muikka och 10,400 lispund annan
fisk. Att dessa uppgifter dock endast äro approxima-
tiva samt antagligen understiga verkliga förhållandet,
torde väl knappast behöfva särskildt påpekas.

Innan vi följa Saima vattnens naturliga utlopp ut-
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för Wuoksen, skola vi först egna en blick åt den kanal
som sätter dessa vatten i segelbar förbindelse med haf-
vet. Saima kanal, den största och förnämsta af alla
Finlands konstgjorda sjökommunikationsleder, utfördes
åren 1845—1858 för en kostnad af 12,381,800 mark.
Den begynner vid Lauritsala ungefär en half mil öster om
Willmanstrand och sträcker sig derifrån i en längd af
22 verst åt sydost till Nuijamaajärvi sjö. Från nämnda
sjös södra strand fortgår den sedan i samma rigtning,
förenande med hvarandra de små sjöarna Lietjärvi, Bätti-
järvi, Särkijärvi och Parvilainen, till dess den når Juus-
tilanjokis utlopp och följande detsamma längs Lavolan-
salmi förenas med Wiborgska vikens innersta hörn Suo-
menvedenpohja. Kanalens hela längd är 55V2 verst,
deraf 30 verst äro gräfda och resten utgöres af natur-
liga sjöar. Dess bredd är på bottnet 40 fot och djup
9 fot. Tjuguåtta slussar med sidor af huggen granit
föra fartygen 76 meter ner eller upp, alltefter den rigt-
ning hvartåt de färdas, och 13 broar förena kanalsträn-
derna. Färden en vacker sommardag här är en af de
mest tjusande man kan göra. Få ställen ha natur och
konst i förening skapat sä sköna, som dessa kanalsträn-
der, der talrika, vackra villor skymta fram i rödt och
hvitt emellan grönskande parker och der hela trakten,
i följd af den vård och ans, som röjer sig öfverallt,
framträder liksom i helgdagsskrud.

Trafiken på kanalen varar årligen omkring 180
dagar. År 1877 räckte den 205 dagar, men år
1879 endast 164 dagar. Antalet passerade farkoster
utgjorde:

år 1877 — 3,770
„ 1878 — 3,370





Imatra,
Sid. 300.
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år 1879 — 2,416
„ 1880 — 3,191
„ 1881 — 2,930
„ 1882 — 3,566
„ 1883 — 3,555.

Kanalafgifterna uppgingo förstnämnda år till 821,019
mark och år 1879, då de voro lägst, till 537,611 mark.
Dessa siffror torde redan ge ett begrepp om hvilken
stor ekonomisk betydelse denna kommunikationsled har
för hela östra delen af vårt land.

Tre mil öster om kanalens mynning vid Lauritsala
har Saima sjö sitt utlopp i Wuoksen. Vattnet, som här
genombryter Salpausselkä, strömmar i stridt lopp nerför
Wuoksenniska, det väldiga Tainionkoski, äfven kalladt
lilla Imatra, samt fyra smärre forsar till dess strömfåran,
hvars bredd efterhand vuxit till 190 famnar, plötsligt
finner sig hopklämd emellan endast 23 famnar från hvar-
andra aflägsna höga klippväggar. Här uppstår Imatra
verldsberömda fall, eller rättare ström. Fallet är icke
synnerligen högt, icke fullt 19 meter (63 fot) på en
längd af ungefär % verst, men vattenmassan, som för-
vandlad i hvitt skum här störtar fram öfver det af klip-
por och stenar uppfyllda ojemna bottnet med ett dån,
hörbart inom 6 versts afstånd, är desto väldigare. Den
består, enligt gjord beräkning, af 677,628,000 kannor
vatten i timmen, eller 188,230 kannor i sekunden.
Stockar, som släppas ner för fallet, söndersplittras i små
stycken och sjelfva de på stränderna uppkastade ste-
narna se ut såsom om de bearbetats i en svarfstol. Ne-
danför Imatra är Wuoksen ännu under par mils lopp
ytterst strid och besväras af flere forsar {Kyyrönkoski
o. a.), men öfvergår på andra sidan om Jääskis kyrka
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småningom till ett lugnvatten, som i S:t Andreae socken
hopat sig till en på sina ställen milsbred insjö. Vid
Paakolankoski afsmalnar floden åter, men endast för en
kort sträcka. Dess nedra lopp inom Muola, Walkjärvi,
Räisälä, Kaukola och Keksholms socknar liknar mera
en rad af sammanhängande sjöar än en flod. På ömse
sidor om den ö, på hvilken Keksholms stad och gamla
fästning äro belägna 1), utfaller Wuoksen genom två nu-
mera betydligt förminskade utloppsarmar i Ladoga. Det
är också endast en mindre del af flodens vatten, som
utflyter på denna gamla väg. Hufvudströmmen går, så-
som redan förut omtalats, med häftig, ilande fart genom
det år 1857 gräfda Kivisalmi sund in i Suvanto sjö och
derifrån vid Taipale ut i Ladoga. Flodens längd från
Saima till utloppet vid Keksholm är 15, 2 mil och till
Taipale omkring 14 mil. Af vatten, som från sidorna
hit inströmma, märka'vi från venster: Wirrasjoki från
Immalanjärvi, Hyppälänjoki från Mertajärvi och Jääs-
kijärvi, Kirvmjoki eller Helisevänjoki, som kommer från
Torsanjärvi norr om Salpausselkä och genomflyter flere
smärre sjöar, samt Wirranjoki från Hiitolanjärvi; äfven-
som från höger: genom Puratsinsalmi sund Äyräpään-
järvi, i hvilken dessförinnan Punnusjärvi, Kirkkojärvi,
Yksjärvi och Muolajärvi afbördat sina vatten, vidare
det i sitt öfra lopp såsom gränsflod mot Ingermanland
kända Saijajoki eller Sadejoki, det likaledes till en liten
del på gränsen flytande Wiisijoki och slutligen från det
numera kringflutna området emellan Keksholm och Tai-

1) Staden och den såkallade gamla fästningen voro fordom på
skilda öar, men efter Wuoksens fällning ha ådrorna till större delen
igentorkat.
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påle Konnitsanjoki från Yläjärvi, Pyhäjärvi och Kiima-
järvi sjöar.

Wuoksen är under största delen af sitt nedre lopp
segelbar. Året efter det Kivisalmi sund öppnat den
sydliga utloppsarmen for redan en ångbåt från S:t Pe-
tersburg upp för floden ända till Rouhiala fors ofvanom
Jääskis kyrka 1). Någon regelbunden ångbåtskommuni-
kation har likväl icke kommit till stånd derstädes, san-
nolikt emedan de fattiga landsorterna icke ansetts kunna
uppbära en sådan.

I äldre tider och innan Wuoksen fälldes var lax-
fisket vid Keksholm mycket gifvande. I en år 1615 ut-
gifven beskrifning öfver Ryssland heter det härom: „Uti
Wuoksen som löper kringom Keksholm tages öfverflödigt
mycken fisk, synnerligen lax, derföre och Storfursten
plägar årligen der hålla sina fiskare, som insalta all den
lax, som der tages, och föres till Moskva till hans eget
behof; ty det fås ingen lax annorstädes utöfver hela
landet så skön och fet som den" 2). Den varietet af
lax, „walkea-lohi", (Trutta relicta Malmgr.), som förekom-
mer i Wuoksen och i Ladoga, är i sjelfva verket ovan-
ligt fet och god, ehuru den sällan uppnår en vigt af
mer än 10 a 16 skålpund. Sedan Wuoksen 1857 fäll-
des, har laxfisket vid Keksholm nedsjunkit till en obe-
tydlighet och i dess ställe dragit sig till Taipale. Der-
ifrån slipper fisken numera upp ända till Imatra, så att
i Ruokolaks och Jääskis socknar under enskilda år fån-
gats ända till 1,300 k 1,400 lispund lax. I nedersta

x) G. Rein. Berättelse öfver Storfurstendömet Finlands förvalt-
ning från 1855 m 4862, sid. 68.

2) P. Petrejus Kegni Muschovitici Sciographia. Första boken,
sid. 65.
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loppet i Taipale utloppsarmen har fångsten under senare
år varierat emellan 2,700 och 4,000 lispund.

2. Kokkolanjoki, upprinner i hörnet emellan Kuo-
pio, S:t Michels och Wiborgs län, flyter sedan genom
den 4 mil långa sjön Simpele, vid hvars strand Parik-
kala kyrka ligger, och bryter sig derifrån vid Uudensil-
lankoski väg genom Salpausselkä. Den utfaller vid Asila
gård i Ladoga. Dess längd är 84 verst.

3. Ihalanjoki (45 verst lång) från lijärvi, flyter
genom romantiskt vackra trakter söder om Jaakimvaara
kyrka ut i Ladoga. Här har redan i äldre tider idkats
perlfiske.

4. Kiteenjoki, kommande från de medelst det
smala sundet vid det förut omtalade Pajarinmäki för-
enade Kiteenjärvi och Hyypiinjärvi sjöar samt utrin-
nande efter ett lopp af 7 mil i nedersta loppet af föl-
jande flod.

5. Tohmajoki från Tohmajärvi sjö, upptar tillflö-
den från Pälkjärvi och andra mindre sjöar samt utfaller
efter ett lopp af 8 mil nordost om Sortavala stad i La-
doga. I detta vattendrag finnes bland annat Byymän-
koski 30 fot höga, tvärbranta vattenfall inom Ruskeala
socken.

6. Jänisjoki upprinner i nordligaste hörnet af Sal-
pausselkä ur lilla och stora Sonkajärvi sjöar samt flyter
sedan in i Loitimojärvi, der tVenne tillflöden från ven-
ster, Eimisjoki ur Eimisjärvi och öllölänjoki, hemtande
vatten från Korpijärvi, tillstöta. Sydligare upptager Jä-
nisjoki bland andra bifloder Juvanjoki, vid hvilket Wärt-
silä bruk är anlagdt, och strömmar derpå in i det an-
senliga Jänisjärvi (3 mil lång, iy2 mil bred och 3 f~\
mil eller 343 □ kilometer vid) från hvars södra strand
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det åter utflyter för att efter ett lopp af 13,8 mil ut-
tömma sig i Ladoga. Några verst ofvanom utloppet fin-
nes i Jänisjoki ett sedan äldre tider bekant, rikligt sik-
fiske. Här, likasom i de flesta andra af de i Ladoga
utrinnande floderna, fas dessutom äfven perlmusslor.

7. Uuksunjoki, 10 mil lång, flyter genom de öd-
sliga östra delarna af Suistamo socken samt sedan ut i
Ladoga ungefär en mil söder om Pitkäranta grufva.

8. Tulomajoki har sina källor till en del inom
Finlands område, ehuru den sedan i sitt öfra lopp och,
då den genomflyter Tulomajärvi sjö, är inom Ryssland.
Tre mil från utloppet kommer den åter inom vårt land,
och utfaller ett litet stycke nedanom Salmis kyrka.

9. Miinalanjoki utfaller helt nära till föregående,
efter att under sitt krokiga lopp ha på smärre sträckor
tjenstgjort såsom gräns mot Ryssland.

Förutom ofvannämnda i Ladoga utströmmande vat-
tendrag ha vi ännu på Finlands sydöstra sluttning att
märka:

10. Suo-oja eller Sehujajoki, upprinner öster om
Salpausselkä ur flere små sjöar, hvilka samla sina vat-
ten i de medelst Karatsalmi fors förenade sjöarna Ba-
lonjärvi och Suojärvi. Från den sistnämnda strömmar
ån derpå åt öster och upptager, just då den lemnar lan-
dets gräns, från venster Irstanjoki med dess biflod To-
rasjoki. Efter att under halfannan mil ha gått genom
Ryssland, når Suooja åter vårt lands gräns, är under
närmare en mil gränsskilnad, på så sätt att ryska territoriet
ligger vester och finska öster om floden, samt flyter
derefter under ytterligare två mil helt och hållet inom
finskt område till dess det ett litet stycke nedanom Ti-
mola by lemnar Finland med allone. Efter ett lopp af yt-
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terligare nio mil genom Olonezka guvernementet, derun-
der det bland annat upptagit tillflöde från Säämijärvi
stora sjö, faller Suo-oja norr om Petrosavodsk stad in i
Onega. Suo-oja är besvärad af flere starka forsar och
har i allmänhet ett mera stridt lopp. Den del af Fin-
land, som omfattas af dess flodområde, är fattig och
ödslig. Emellan byarne finnas för det mesta ännu en-
dast gångstigar, på hvilka man ej färdas fram annorlunda
än till fots eller ridande. Man skulle i mycket kunna
förlikna dessa ortsförhållanden med kulturtillståndet i öf-
riga Finland för par sekel tillbaka.

Den öfversigt, som vi nu egnat Finlands inre vat-
tendrag, ådagalägger, hvad vi också redan förut fram-
hållit, att insjöarna i allmänhet icke upptaga några syn-
nerligen betydande fördjupningar på landets yta. Öfver-
hufvudtaget står insjöarnes djup i samband med ett lands
vertikala förhållanden i öfrigt. Så är t. ex. Vierwald-
stättersjön 146, Geneversjön 175, Lago Maggiore 210
och Comosjön 228 famnar djup, under det att på Ost-
Europas slätter Peipus endast har ett djup af 8 fam-
nar, Plattensjön 6% famnar och Neusiedlersjön icke fullt
■2y8 famnar. Likasom Finland i allmänhet intager ett
medelrum emellan bergland och slätt, likaså stå dess
sjöar hvad djupleken beträffar äfven midt emellan nu
anförda ytterligheter.

Vårt lands flod- och insjövatten är för det mesta
rent och klart; dock har det mångenstädes utaf upplösta
humusämnen från kringliggande kärr och mossar erhållit
en färgskiftning i brunt. Dess ringa djup gör det mycket
känsligt för temperaturväxlingar, hvarföre det också en-
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dast undantagsvis användes såsom dricksvatten. På så-
dant lider emellertid ingen del af landet brist. Endast
inom det ringa område, som hittills (1883) blifvit geo-
logiskt undersökt och hvilket omfattar Nylands län (med
undantag af dess nordöstra hörn och en liten sträcka
vid Kymmene elf) jemte angränsande smärre stycken af
Åbo och Tavastehus län, ha omkring 2,000 naturliga
källor påträffats. Af dessa ha 1,922 blifvit bestämda
till sin sommartemperatur samt befunnits egal):

En stor mängd källor äro så kallade mineralkällor
och innehålla ett vatten, som emottagit beståndsdelar af
de bergarter, med hvilka det i jordens inre kommit i
beröring. Af dylika för det mesta jernhaltiga mineral-
källor ha flera sedan äldre tider haft namn om sig så-

*) „Dessa bestämningar äro dock icke af särdeles vigt, emedan
temperaturen hos en och samma källa varierar ganska betydligt un-
der loppet af dygnet, hufvudsakligast beroende deraf, om den är ut-
satt för solljuset eller icke". K. A. Moberg, Finlands Geologiska Un-
dersökning. Beskrifning till kartbladet N:o 6, sid. 55. —Då här emel-
lertid icke är fråga om enskilda källor, utan om källvattnet i all-
mänhet, anse vi Herr Mobergs talrika observationer ur denna synpunkt
ganska värdefulla.

,ntal kall
29

Hor. temperatur.
. 3—4° Cels.

121 . 4-5 „

336 . 5-6 „

349 . 6-7
336 . 7-8 „

209 . 8-9
169 . 9-10 „

149 . 10-11 „

82 . 11-12
„

142 . öfver 12° „
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som helsobrunnar. Under förlidet århundrade och del-
vis äfven under detta voro bland andra följande helso-
brunnar anlitade:

I Nylands län: Lovisa, Borgå, Esbo, Lojo och
Ekenäs, i Åbo och Björneborgs län: Kuppis invid Åbo,
begynte enligt läkares föreskrift anlitas redan 1690, Nå-
dendal, Männäis nära Nystad, Vias i Wehmo, Baumo, Ta-
vastkyro, Sund och Hammarland, iTavastehus län:Kangas-
ala och Orivesi, i Kuopio län: Likolahti eller Vilhelmsdal i
Kiuruvesi, i Wasa län: Kristinestad, Wasa, Wörå, Ny-
karleby, Gamla Karleby, Wirdois och Kauhajoki, samt
i Uleåborgs län: Uleåborgs stads. Numera ha de flesta
af dessa, sedan tron på deras helsobringande vatten upp-
hört, öfvergifvits och råkat i glömska. Långt tidigare
än den medicinska vetenskapen begynte använda mineral-
källorna i sin tjenst, voro de emellertid kända af den
sedan urminnes tider fortlefvande naturläkekonsten hos
folket. I skilda delar af landet anträffas så kallade offer-
källor, af hvilka många i all tysthet än i dag anlitas,
såsom de dit offrade mynten och andra föremål nogsamt
vittna 1).

Till kapitlet om Finlands inre vattendrag höra ännu
dess kärr och mossar. Insjöar och kärr äro endast olika
utvecklingsstadier i landets småningom försiggående torr-
läggning. Otaliga insjöar ha under tidernas lopp blifvit
igenvuxna med mossa, andra hålla som bäst på att göra
det. Under färder i landet kan man träffa på snart

*) Se bland andra W. Carlssons skildring af Uhrilähde i Jämi-
järvi. Pitäjänkertomuksia IV sid. 11 och 12. En annan dylik offer-
källa i Halikko socken i Tauvola by på Mikko hemmans egor beskrif-
ves i Uusi Suometar för år 1876. Jemför J. W. Murman, Några
upplysningar om Finnarnes fordna vidskepliga bruk och trollkonster.
Suomi 1854, sid. 303.
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sagdt alla grader af denna utaf det organiska lifvets ut-
veckling åstadkomna tillandningsprocess. I en sjö stöter
endast det innersta hörnet af någon vik till ett moss-
bevuxet kärrland, en annan omgifves af dylika kärrländer
på alla sidor, så att blott i midten ett litet öppet vatten
synes, en tredje är slutligen helt och hållet öfvervuxen
af mossa, som likt ett mjukt täcke lagt sig öfver dess
vatten. I detta för dagen oåtkomliga vatten trifvas, un-
derbart nog, ännu fiskar. Så t. ex. berättas om Iso-
järvi sjö i Mäntsälä att fiskarene der pläga ofta utlägga
sina fiskbragder i hål, som de utskära i den gungande
och på par alnars djupt vatten belägna torfmossan*).
I Storkyro har författaren sjelf varit vittne dertill att,
då man trampat i en våt mosse, små mörkfärgade gäd-
dor kommit i dagen jemte det frambrytande vattnet.

Det huvudsakligaste materialet, hvaraf kärr och
mossar danas 2), är en mossart, Sphagnum, som har den
egenskapen att fortväxa i höjden, ehuru dess nedra de-
lar redan dött ut. Sålunda hopa sig ständigt nya växt-
hvarf på de gamla och bilda* under århundradens lopp
lager af par tre, ofta flere fots tjocklek. Under sina
forskningar vid Åbo—Tammerfors jernvägsbyggnad fann
A. M. Jernström i Humppila torflager af 40 och 45
fots, och i Urdiala af ända till 60 fots mägtighet 3).
Så länge vatten i riklig mängd finnes qvar i mossan,
fördröjes de nedre delarnes förruttnelse, men befordras

x) K. A. Moberg, Finlands geologiska undersökning VI, sid. 13.
2) En sumpig mark bevuxen med klen granskog kallas kärr

(korpi); en vattensjuk, skoglös och med hvitmossa öfvertäckt trakt,
mosse (suo, neva); samt en mosse, der dessutom växer små tallar och
ris, odon, pors m. m., myra (räme).

*) Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk XX, sid. 73.
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torrläggningen genom diken och kanaler, sker denna för-
ruttnelse snart. De multnade växtdelarne öfvergå då
efterhand till en mörkbrun homogen massa, som kallas
mosstorf, så länge växtpartierna ännu kunna der tydligt
urskiljas, men torfdy, då förmultningen redan uppnått
det stadium att sådant icke längre är möjligt 1). Mos-
sarnes ekonomiska betydelse likasom äfven deras infly-
tande på klimatet skall i de följande kapitlen framhållas.

Beklagligtvis ha vi för närvarande ingen säker kän-
nedom om kärrens och mossarnas vidd i vårt fosterland.
De uppgifter, som i detta afseende förefinnas, grunda
sig icke på någon samtidigt öfver hela landet utförd
mätning, utan endast på de under halftannat sekels för-
lopp tillkomna kartabeskrifningarna öfver enskilda skif-
teslag, byar och lägenheter. Dessa beskrifhingar äro
naturligtvis till stor del numera föråldrade och passa
icke in på närvarande förhållanden. De summor, som
ur dem kunna härledas, äro följaktligen också nog sväf-
vande. Vi meddela dem emellertid här, tilläggande för
hvarje län derjemte medelåret för mätningarna, eller, med
andra ord, det år, hvars förhållanden efterföljande upp-
gifter mathematiskt afse 2).

x) K. A. Moberg, 1. c. 11, sid. 56 följ.
2) Bidrag tffl Finlands officiela statistik 111. Helsingfors år 1869

Kärr. Mossar.
Tunnland. Tunnland.

Nylands
Åbo och Björneborgs
Tavastehus
Wiborgs
S:t Michels

län

77

(1787)
(1796)
(1796)
(1834)
(1811)

70,096
150,192
219,418
844,996
604,954

75,810
507,393
201,781
902,586
232,951
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Största delen af Uleåborgs län är icke geometriskt
uppmätt. De för länet angifna summorna ha erhållits
sålunda att kärren och mossarna i den omätta delen an-
tagits proportionsvis lika vidsträckta som i den uppmätta.
För öfrigt afse samtliga tal länen, sådana de voro år
1869. Sedan dess ha några läns, särskildt Tavastehus
läns, gränser undergått förändringar, hvilka, om dessa
tagas med i beräkningen, göra att fördelningen af ofvan-
angifna vattensjuka mark på de skilda länen absolut och
relativt blefve:

Då man fäster afseende vid de tider, hvilkas för-
hållanden förestående siffertal egentligen belysa, inses
lätt att kärrens och mossarnas areal för närvarande an-

x) oberäknadt Ladoga.

uopio län (1814) 1,210,400 1,395,556

leåborgs
77

7?

(1803)
(1828)

734,967
3,200,000

2,246,143
8,500,000

éla, Finland (1813) 7,035,0237,035,023 14,062,220.14,062,220

Kärr och mossar
motsvarande

tnnnland. i qvadrat
kilometer.

£=w 2.TJ 5'.»Sa a *
°=

SsrS gg"
t-g* g, £»0

»825s»»-

Ma I

Nylands län 145,906 720,25
Åbo o. Björneborgs „ 607,165 2,997,20

6,i% 6,2%
12,2% 4,3/0

o
12,3°/0 .

16,5%.
Tavastehus „ 471,619 2,328,io
Wiborgs „ 1,747,582 8,626,76
S:t Mi^chels „ 837,905 4,136,23
Kuopio „ 2,605,956 12,864,04

10,5% 16,8%
24,i0/0 i) 10,50/0
18^% 24,40/0

28,7o/0 16,40/o

27,3%.
34,6%.
42,5 o/0 .

45,i0/0.

Wasa „ 2,981,110 14,715,95
Uleåborgs „ 11,700,000 57,755,88

35,3o/0 8,2o/0
34,7% 5,2%

43,5%.
39,9%.

!ela Finland 21,097,243 104,144,41 28,1% 11,2% 39,3%.
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tagligen måste understiga de uppgifna summorna. Under
den långa tid, som förflutit sedan ofvannämnda medelår,
har utan tvifvel de vattensjuka markernas af mennisko-
arbetet understödda torrläggning icke så obetydligt fort-
skridit. Yid jordbruksenquéten i Nylands län år 1876
befanns arealen af länets oodlade kärr och mossar ut-
göra endast 48,700 tunnland eller 240,4 qvadrat kilo-
meter, d. v. s. blott en tredjedel af 1787 års summa.
I andra län, särdeles i Åbo och Björneborgs, Wasa samt
Tavastehus län, är minskningen äfven sannolikt betydlig.
På grund af allt detta ha vi redan i det föregående ("sid.
147) antagit kärren och mossarna i vårt fosterland nu-

förtiden upptaga vidpass en femtedel eller 20 % af dess
yta. Enligt denna, måhända hellre för låga än för höga
beräkning, skulle våra kärrs och mossars sammanlagda
ytvidd ännu öfverstiga 74,000 qvadrat kilometer och så-
ledes omfatta ett betydligt större område än Belgien och
Holland tillsammans, i det närmaste två gånger så stort
som Danmark samt vid pass lika stort som Bayern. De
eröfringar, som inom Finland återstå att göras från det
våta elementet, äro följaktligen till vidden ännu jemför-
liga med många konungariken.
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Klimat.

Luftlagren, som utbreda sig öfver vårt land, inne-
hålla en vida större värmeqvantitet, än hvad de med af-
seende å solens ställning och värmeutstrålning i en så
nordlig region egentligen borde ega. Våra sydvestligaste
trakter, Åland och Hangöudd beröras af, eller ligga åt-
minstone helt nära till isothermen (linien, som utvisar
samma årsvärme) -|-50 Cels., medan vår kallaste zon
kring Inari sjö omslutes af isothermen —2° O. Emel-
lan dessa temperaturgränser faller alltså årets normala
medelvärme å samtliga orter i Finland. Efterse vi nu
hvilket klimat andra länder under samma nordliga bredd-
grader, d. v. s. emellan 60:de och 70:de paralelcirk-
larna åtnjuta, finna vi snart huru synnerligen förmånliga
för oss nämnda temperaturgränser äro. Litet östligare,
ungefär vid Wologdas och Arkangels meridian nås nord-
liga Ryssland vid 60:de breddgraden af isothermen -{-2%°
och redan vid polcirkeln, som här sammanfaller med hafs-
stranden, af isothermen —2°; vid Uralbergen har landet
under förra breddgraden en årsmedeltemperatur nedanom
fryspunkten och under 70:de breddgraden af —10°; vid
Jenisei floden under 60:de breddgraden —3° och under
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70:de —13°; vid Lena sjunker årstemperaturen vid förra
polhöjden till —7° och vid senare till —17°; på Kamt-
schatka är den —4° och —12°; å Nord-Amerikas vest-
kust 0° och —10°, samt å Grönlands ostkust 0° och
—s°. Endast Skandinaviska halfön har en högre me-
deltemperatur. Denna stiger nemligen på halföns vest-
kust under den förra af anförda breddgrader till -|-60

om året, och under den senare till -|-20. Med undan-
tag af det sistnämnda, ha således alla andra länder på
jorden under enahanda nordliga polhöjd som Finland ett
mycket strängare klimat, ja i de flesta af dem kan man
ännu vid samma breddgrad som Hangöudd icke ens få
njuta af den ringa värmeqvantitet om året, som kommer
vår Lappmarks ödsliga fjälltrakter till godo.

Orsakerna till detta för Finland gynsamma förhål-
lande ha redan i det föregående blifvit antydda. De
äro tveggehanda, dels sådana, hvaraf Europas klimat i
allmänhet betingas, dels lokala, beroende af vårt lands
geografiska läge, fysiska beskaffenhet och höjd öfver haf-
vet. Bland de förra är inflytandet af Golfströmmen utan
tvifvel det mest beaktansvärda. Denna väldiga, på vär-
mefördelningen öfver jordklotet, likasom äfven på men-
niskoslägtets utbredning och kulturförhållanden så vä-
sendtligen inverkande hafsström, som från det inre af
Mexikanska viken genom sundet emellan Cuba och Flo-
rida sänder en varm vattenmassa af omkring 40,000,000
kubik meter eller 1,550 millioner kubik fot i sekunden
ut i Atlantiska oceanen, flyter med en medelhastighet af
vid pass 38 kilometer i dygnet öfver denna samt når
med sin nordliga hufvudgrens ljumma vågor Norges vest-
kust. Man har beräknat att den värmeqvantitet, som
finnes i Golfströmmen, skulle, i fall den koncentrerades
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på ett ställe, vara i stånd att uppsmälta hela berg af
jern samt dana en flod af hvitglödande flytande metall,
lika väldig som Missisippi 1). Tusen mil från sitt ur-
sprung samt förtunnad och utvidgad till en bredd af öf-
ver 100 mil, medför strömmen ännu den värme åt Ir-
land att myrtenträdet der växer på en breddgrad, vid
hvilken i Labrador polarklimatet är herrskande, omhöljer
Storbritannien i dimmor såsom „i ett ofantligt ångbad",
samt bibehåller hafsvattnet vid Norge vid så hög tem-
peratur att det aldrig, icke ens utanför Nordkap, tillfry-
ser. Men äfven i östligare belägna länder, hvilka icke
omedelbart nås af Golfströmmens vågor, gör sig dess in-
flytande tydligen förnimbart. Äfven öfver dessa utbreda
sig Atlantens varma luftlager, visserligen förtunnade, men
dock tillräckligt mägtiga att i väsendtlig mån mildra kli-
matets stränghet samt att der framskjuta växtlifvets grän-
ser långt utom de zoner, som det astronomiska läget
ensamt för sig skulle betinga. Man kan säga att alla
Europas länder ha på detta sätt och i mån af sitt när-
mare eller fjarmare läge större eller mindre känning af
Golfströmmen. Finland hör till de länder, der denna,
så att säga medelbara känning af sagde ström är störst.

De mera lokala förhållanden, som inverka på vårt
klimat, äro landets omslutning af Östersjön, dess ringa
höjd i allmänhet, samt det skydd som berg och hög-
lända trakter bereda mot Ishafvets vindar. Vi ha redan
i det föregående (pagg. 75, 90, 144 m. fl.) egnat vår
uppmärksamhet åt dessa omständigheter och behöfva der-
före icke vidare uppehålla oss dervid. Att de emeller-
tid, och främst läget vid Östersjön, äro lika vigtiga fak-

x) Élisée Reclus, La Terre 11. Troisiéme edition, sid. 86.
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torer i Finlands klimat som sjelfva Golfströmmen, torde
kunna antagas som gifvet.

Nu anförda orsaker, hvarföre temperaturförhållan-
dena härstädes äro relativt så gynsamma, kunna dock
ingalunda helt och hållet förtaga från dessa senare den
verkan, de röna af landets närhet till polen. Norr om
60:de latitudsgraden måste klimatet alltid vara strängt.
Man kan jemföra det med andra länders under samma
polhöjd och då finna det mildt, men i och för sig är
det det icke. Sjelfva jemförelsen leder också till ett
helt annat resultat, ifall den utsträckes, icke till mer
eller mindre öde trakter, utan oberoende af nordligare
eller sydligare breddgrader till länder, der mensklig kul-
tur och odling gjort sig hemmastadde. Ibland dessa
sistnämnda är utan tvifvel vårt finska fosterland i kli-
matiskt hänseende ett af de minst lyckligt lottade.

Resultaterna af de temperaturobservationer, som un-
der längre eller kortare tider blifvit anställda på skilda
orter i Finland, upptagas i efterföljande tabell. För flere
orter grunda sig medeltalen endast på några få års
uppgifter, hvarföre de icke kunna anses fullt exakta.
Detsamma gäller naturligtvis i ännu högre grad de i de
begge sista kolumnerna intagna maxima och minima för
årsmedeltemperaturen, hvilka dessutom icke ens alltid
hänföra sig till samma tidsperioder. Talen äro efter
Celsii skala.
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Bland orter i andra länder, der medeltemperaturen
för året i det närmaste är densamma, som i någon af
nyssuppräknade finska stationer, kunna exempelvis an-
föras: Stockholm (—}—5,23), Vesterås (-(-5,0i), Riga och
"Tula, hvilka ha ungefär lika årsvärme som Mariehamn;
Trondhjem (-j-4, 49), Upsala (-|~4,65 ), Gefle (-j-4, 47) och Dor-
pat (4, 60), hvilka i samma afseende äro att jemföras medÅbo;
Reykjavik (—(-4?11), Moskva (4, u), Pensa och Wladivostok
jemförliga med Helsingfors; Falun (—|—3 j72) med Tammer-

*) Uppgifterna om medeltemperatureu stöda sig på fleråriga
observationer; maxima- och minima-talen äro deremot tagna för Åbo
ur F. V. Societetens n Observations météorologiques" för åren 1873—

1880 samt för Helsingfors ur Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societe-
tens förhandlingar åren 1872—1879.

Meteorologiska
stationens

Longitud
öster från

Ferro.

5-|>
gS&
-»< «*>

_** ?

Medel-
temperatur.

Högsta
medel-

temperatur
för ett ar.

L&gBta
medel-

temperatur
för ett år.

Latitud.
namn.

Mariehamn 60°,e 37°,37 7 + 5,06 + 6,30 +3,72
Hangö 59,4-» 40,37 7 +4,94 +6,24 +3,50
Åbo 60,27 39,52 •) + 4,61 +5,84 +2,83
Helsingfors 60,9 42,37 *) +4,11 +5,68 + 1,88
Tammerfors 61,30 41,25 6 +3,86 +4,91 + 2,16
Wiborg 60,43 46,26 3 +3,46 +4,98 + 1,85
Wörå 63,9 39,40 25 +3,46 +5,91 +2,22
Lampi 61,6 42,43 6 +3,35 + 4,50 +1,*6
Otava 61,39 44,42 4 +2,70 +3,21 +2,06
Sordavala 61,42 48,22 7 + 2,69 + 3,77 + 1,02
Kuopio 62,54 45,20 4 + 2,24 +3,21 + 1,31
Karlö 65,0 42,35 20 + 2,37 +5,51 +0,09
Uleåborg 65,1 43,8 15 +2,09 + 3,90

+2,70
—0,20

Kajana 64,13 45,22 4 + 1,90 + 1,20
Piippola 64.li 43,38 4 + 1,52 +3,33 -0,44
Torneå 65,51 41,29 16 +0,99 +2,40 — 1,70
Sodankylä 67,25 44,16 6 0,80 +0,40 —2,80
Muonioniska 67,59 41,20 7 — 2,60 1,40 —4,50
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fors; Orenburg (-1-3,^) med Wiborg och Lampi; Kasan
(-f-2,75) med Sordavala och S:t Michel; Hammerfest
(—j—l, Bo) med Uleåborg och Kajana; Irkutsk (—0,5) och
Tomsk (—0,5) med Sodankylä; samt Kola, Nertschinsk
och Nikolaiewsk med Muonioniska.

Till det nordiska klimatets allmänna karaktär höra
stora och hastiga temperaturvexlingar. Vid eqvatorn är

skilnaden i normal medeltemperatur emellan årets var-
maste och kallaste månad endast 1,5°, vid 20° nordlig
bredd 6,7 , vid 40° nordlig bredd 17,9 , vid 50° n. br.
23,8 , vid 60° nordl. bredd 29,3 och vid 70° n. br. 31, 6

°.

Ju mera man närmar sig polcirkeln, desto större blifva
alltså värmevariationerna uti hvarje trakt och följaktligen
äfven desto större olikheterna emellan derstädes rådande
medeltemperatur för år och temperaturen under enskilda
månader och dagar. Följande tabell utvisar medeltem-
peraturen under hvarje månad å nedanstående orter
Finland:

[Helsingfors] Kuopio. | •Wör&v I Kajana. I Torneå.

Januari -6,7 — 10,7 — 9,3 — 12,5 — 12,9
Februari -7,9 —9,2 -8,i —9,9 —12,1
Mars 3,9 5,6 -4,5 -4,9 6,9
April + 1,2 + 1,2

+8,8
+1,7 —0,3 -1,6

Maj +7,7 +8,7 +5,9 + 1,9
Juni + 13,8 + 14,4 +14,3 + 14,3 + 13,1
Juli + 16,8 + 17,6 +17,5 +17,7 + 17,0
Augusti + 16,1 + 15,6 + 15,5 + 14,4 + 13,5
September + 10,7 + 9,8 + 9,9 +8,0 +7,5
Oktober + 5,6 + 3,9 4-4,0 +3,1 + 1,7
November -0,1 —3,2 -1,9 -5,4 — 5,5
December —3,9 -6,1 -6,7 -8,1 -9,7
Skilnad emellan var-

maste och kallaste
24,7 28,3 26,8 30,2 29,9månad
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Förestående tal vidhandengifva att differenserna emel-
lan årets högsta och lägsta månadstemperatur i Finland
visserligen äro stora, men dock märkbart mindre än
hvad de enligt nyss angifna normalförhållanden på mot-
svarande nordliga breddgrader borde vara. För att ännu
mera förtydliga detta införa vi här den af Döve beräk-
nade normala månadstemperaturen under 60:de bredd-
graden, och jemföra den med ofvanföre meddelade på 21
års observationer grundade uppgifter för Helsingfors*).

Vi finna alltså att temperaturen i Helsingfors alla
månader är betydligt högre, än hvad den under normala
förhållanden vid en så nordlig breddgrad egentligen

x) Angående fördelningen af den normala värmen i norra half-
klotet se G. A. v. Kloeden, Handbuch der Physischen Geographie,
Dritte Auflage, sid. 867.

Normal tempera-
tur under 60°
nordl. bredd.

Temperatur i
Helsingfors.

Skilnad eller antal
grader „Isattomaler'-

yarmare i Hel-
singfors.

Januari —lo* —6,7 9
Februari -13,5 —7,9 •5,6
Mars —8,6 —3,9 4,7
April
Maj

.

Juni
Juli
Augusti
September
Oktober

-1,6
+5,4
+10,7
+13,5
+11,4
+7,1
+0,8

+1,2*
+7,7
+13,8
+16,8
+16,!
+10,7
+5,6

2,8
2,3
3,1
3,3
4, 7

3,6
4,8

November 8,0 -0,1 7,9
December —13,5 3,9 9,6

Hela året -1,0 .-K» 5,!
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borde vara, samt att olikheten bjertast gör sig förnimbar
särskildt om vintern. Det är också på temperaturen under
denna årstid, som såväl Golfströmmen som Östersjön huf-
vudsakligast inverka. Då mildra derifrån kommande ljumma
vindar esomoftast köldens bisterhet samt fördröja vatt-
nens isbeläggning och markens tillfrysande flera veckor.
Finland har att tacka sina i förhållande till landets nord-
liga läge milda vintrar icke blott derför att klimatet
Öfverhufvudtaget är mindre strängt, utan äfven derför att
detsamma icke röner inverkan af så starka temperatur-
variationer, som annars. Med ett ord, Finlands klimat
närmar sig till ett hafsklimat och företer till någon del
de egenheter, som utmärka ett sådant.

Det kan vara af intresse att jemföra temperaturför-
hållandena i Finland med dem i länder, der ett verkligt
kontinental klimat är rådande. I detta afseende erbju-
der en meteorologisk karta den bästa vägledning 1). Å
en sådan finna vi att isothermerna för Maj och Juni
öfverhufvudtaget äro i Finland ungefär desamma, som i
norra Ryssland och Sibirien under lika breddgrader samt
att de för Juli och Augusti äro hos oss till och med
ännu lägre. I Juli njuter man t. ex. vid Lena flodens
stränder norr om polcirkeln af en lika hög medeltempe-
ratur, som i Helsingfors, och i Jakutsk är värmen betyd-
ligt större än här (närmare 20°). Deremot ändrar sig
förhållandet snart då man kommer till höst- och vinter-
månaderna. I September har Helsingfors samma medel-
temperatur som Kasan, i Oktober som Tambow och Sa-
ratow, i November som vid norra stranden af Aralsjön,

x) Vi ha i det följande, likasom äfven tidigare, hufvudsakligast
användt H. WttdSs Atlas till Die Temperatur- Verhåltnisse des Russi-
schen Reiches. S:t Petersburg 1881.
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och i December beröres det af samma isotherm, som
Reval, Wilna, Poltava, Novotscherkask, Astrachan och
Kinas hufvudstad, det 20 grader sydligare belägna Pe-
king. I Januari och Februari håller sig medeltempera-
turen i Helsingfors och Astrachan ännu fortfarande vid
samma gradtal, men derefter stiger den i de sydligare
trakterna med större fart. I Mars har man ännu i vår
hufvudstad likastor värme som tio grader sydligare vid
Wolga, men i April upphör det vestligare läget vid hafs-
kusten att i detta afseende skänka något företräde och
isothermerna närma sig åter paralelkretsarna. Anförda
exempel ådagalägga, hvad som också redan af det geo-
grafiska läget kan slutas, att ytterligheterna i köld och
värme måste i nu nämnda östligare belägna orter vara
större än i Helsingfors. Huru stora dessa ytterligheter
äro, äfvensom hvilken olikhet i detta afseende råder
emellan ett hafs- och ett kontinental klimat, derom kunna
vi redan bilda oss en föreställning, då vi' erfara att
skilnaden emellan årets högsta och lägsta månadsmedel-
temperatur är i Dublin 12 grader, i London 14, i Kö-
penhamn 16,5 , i Kristiania 21, i Helsingfors 24,7, i S:t
Petersburg 274 , i Moskva 30, i Astrachan 32, i Kasan
33, i Orenburg 36, i Tobolsk 38 och i Jakutsk 62 gra-
der. Utan att ha lika jemn temperatur, som de orter
hvilka njuta af ett rent hafsklimat, kan Helsingfors dock
sålunda med hänsyn till värmens fördelning under året
anses jemförelsevis lyckligt lottadt.

En blick på den tabell öfver medeltemperaturen un-
der hvarje månad å fem orter i Finland, som vi ofvan-
före meddelat, öfvertygar oss snart att samma orsaker,
som i stort influera på hela landets klimat, äfven äro
verksamma att framkalla olikheter i detta afseende emel-
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lan dess skilda delar. Dessa olikheter äro veterligen
ingenstädes så stora att de skulle förtaga intrycket af
den allmänna karaktär, som utmärker våra temperaturför-
hållanden, då de i sin helhet jemföras med andra länders;
men äro dock å andra sidan nog märkbara för att låta
oss i inskränkt betydelse och inom egna gränser sär-
skilja emellan ett kust- och ett inlands-klimat. Det
förra, som röner ett omedelbart inflytande af hafstempe-
raturen, är mera modereradt än det senare, har en jem-
förelsevis varm höst, en mild vinter, men en sval vår och
sommar. I Helsingfors t. ex., som har 2 grader högre
medelvärme om året än Kuopio, är årets varmaste må-
nad i medeltal närmare en grad svalare, men deremot
dess kallaste månad 3 grader varmare än i sistnämnda
stad. Störst är temperaturolikheten emellan hvardera
orterna i November, December och Januari, under hvilka
månader Finska vikens vatten vanligen ännu ickp hunnit
afkylas, utan fortfarande sänder varma luftlager öfver
den förra orten, medan deremot den senare redan är
omgifven af isbelagda insjöar. Om våren åter inträffar
ett motsatt förhållande. Hafvet, hvilket lika långsamt
uppvärmes, som det afkyles, utgör då en reservoir för
kall luft, som hindrar temperaturen vid kusten att stiga.
Oaktadt sitt nordligare läge har Kuopio derföre redan i
Maj en högre lufttemperatur än Helsingfors. Ingenstä-
des är dock temperaturolikheten emellan kust- och in-
landsklimatet större än i nordligaste delen af landet.
Den isotherm, som betecknar 0° medeltemperatur om
året, går i närheten af Kuusamo, Tervola och Öfver-
torneå kyrkor samt sedan in i Skandinaviska halfön,
men följer derefter dennas kust på par mils afstånd, till
dess den för andra gången, söder om Karasjokis inflöde



321KLIMAT.

i Tana elf, öfvergår Finlands gräns och afskär dess
nordligaste hörn. Kustländerna på ömse sidor om denna
kroklinie, såväl vid Bottenviken som vid Ishafvet, ha
alltså en högre medeltemperatur än o°, medan åter det
inre höglandet inom denna linie har en lägre. I Muo-
nioniska, Enontekis samt i trakterna kring Suoloselkä
och Inari sjö sjunker medeltemperaturen till och med under
—2°, och kanske mera. Utsjoki har följaktligen en högre
årsmedeltemperatur än de 3% grader sydligare belägna
Rovaniemi och Kemijärvi samt ungefär en lika hög som
det 4 grader sydligare belägna Torneå; men så röner
Utsjoki också ett mera direkt inflytande af Golfströmen
och af närheten till ett Öppet verldshaf, än någon af de
andra orterna.

I det'; föregående har endast varit tal om medel-
temperaturen för år eller månader. Att variationerna
för enskilda dagar och timmar icke inrymmas inom grän-
serna för dessa medeltal behöfver icke särskildt betonas.
Inom en och samma månad, ja under ett enda dygn in-
träffa ofta betydliga temperaturvexlingar. En värme af
+30° likasom en köld af —30° äro i Helsingfors vis-
serligen mycket sällsynta, men dock ingalunda oerhörda
företeelser, och i många trakter af det inre landet åter-
komma sådana företeelser nästan hvarje år. Under åren
1873—1880 var den högsta observerade temperatur för
dagen i Hangö +28°, i Uleåborg 29, i Torneå 29;5

och i Kuopio 29, 6 , medan deremot den lägsta var på först-
nämnda ort —24, i Uleåborg —37,5 ,

i Torneå —38
och i Kuopio —40,5 . I Sodankylä observerades den
25:te Januari 1873 kl. 7 på morgonen—44,5, och i
Kittilä den 22 Januari 1875 kl. 9 på aftonen —48°.
I begge dessa nordliga trakter stiger sommarvärmen
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stundom öfver +30°. Fleråriga observationer skola san-
nolikt framskjuta nu anförda maxima och minima ännu
längre *). De ådagalägga emellertid att temperaturskil-
naden emellan årets kallaste och varmaste dagar uppgår
hos oss stundom till 60 k 70 grader och i trakterna
norr om polcirkeln till ännu mera.

Af stort intresse vore att för skilda orter kunna
angifva den tid, då luftvärmen i medeltal är öfver 0°
och jorden ofrusen redan kl. 6 om morgonen. Det är
denna tid af året, då jorden är öppen för vegetationen
och då det växtlif, som den framalstrar, skall hinna ut-
veckla sig. Härom ha dock ännu så godt som inga
beräkningar blifvit anställda. G. G. Hällström uppgifver
att jorden i medeltal är ofrusen i Karlö emellan den 20
April och den 25 Oktober samt i Wörå emellan den
19 April " och 26 Oktober, således i den förra orten
188 och i den senare 190 dygn om året. Förhållandet
är i Helsingfors ungefär detsamma 2). För andra orter
förefinnas veterligen icke några sådana beräkningar.
Beträffande åter vinterns längd ha vi, med ledning af
Adolf Mobergs meteorologiska anteckningar3), sökt be-
lysa densamma genom följande data rörande islossningen
och isläggningen i nedanstående vattendrag.

x) År 1860 skall kölden i Lappland ha stigit till — 52°.
2) Acta Soc. Scient. Fennicae. Tom. 11, pagg. 129 och 142.
3) Klimatologiska lakttagelser i Finland. Första delen 11, Me-

teorologiska anteckningar. Helsingfors 1871.
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Observationerna, som legat till grund för förestå-
ende medeltal, äro, såsom synes, i de flesta fall nog få-
taliga. De anförda data ha derföre också icke anspråk
på annat än ett relativt värde. Emellertid framgår dock
redan af dem att skilnaden i vinterns längd i norra
och södra delarna af landet är ganska betydlig. De
nordligaste i Bottenviken utfallande floderna Kemi och
Torneå ligga hvarje år 50 å 60 dagar längre tid isbe-
lagda än Kumo elf och åarna, som utmynna i Finska
viken, och Inari stora sjö afkastar sitt istäcke först
närmare midsommartiden.

Ett icke oväsendtligt bidrag till belysning af kli-
matförhållandena lemna de rikhaltiga iakttagelser af djur-

ossning. is:läggning.
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. 10 12 22 Nov. 206
Borgå å 10 25 „ 4 24 „ 213
lumo elf .... 10 24 „ 11 28 „ 218
'yhäjärvi vid Birkkala 7 15 Maj 7 2 Dec. 201
5aima (Lappvesi) . . 9 14 „ 9 22 Nov. 192
Sallavesi 7 20 „ 7 24 „ 188
£eitele 9 22 „ 10 25 „ 187
Uajärvi (Wasa län) .

Puolankajärvi . . .

9 2 „ 9 12 „ 194
8 21 „ 12 30 Okt. 162

K.emi elf 9 19 „ 13 23 „ 157
forneå elf .... 10 18 „ 12 28 „ 163
Suusamojärvi . . . 5 8 Juni 4 11 Nov. 156
.nari siö 4 17 „

? ?
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och växtlifvets fenomener, som på Finska Vetenskaps-
Societetens försorg under en längre följd af år anteck-
nats och insamlats. Tiderna, då flyttfoglarna ankommit
och bortflyttat, då växter blommat och bildat frukter,
då träden fällt sina löf o. s. v., stå i regeln i nära sam-
band med orternas öfriga klimatiska förhållanden och
utgöra synbara intyg om dessa. Genom en sammanställ-
ning af resultaterna utaf flere nästan samtidigt inträf-
fande såbeskaffade fenomener har A. Moberg uträknat
vissa så kallade korresponderande data, utvisande den
relativa tidslängd, som det organiska lifvet behöfver på
skilda orter i Finland för att ernå samma grad af ut-
veckling 1). Dessa data vidhandengifva att skilnaden uti
vårens framskridande emellan den sydligaste delen af
landet å ena sidan samt Uleåborg och Kuopio å den
andra är i senare hälften af Mars 17 dagar, under hela
April och förra hälften af Maj 12 dagar samt i senare
hälften af Maj 6 dagar; eller med andra ord att våren

o
i medeltal är lika framskriden i Abo den 28 Mars, som
i Kuopio den 12 April och i Uleåborg den 14 April;
den 21 April å förstnämnda ort lika som den 2 och 5
Maj å de sistnämnda; den 23 Maj å förra orten som
den 30 Maj och 2 Juni å de senare o. s. v. Somma-
ren åter står, med hänsyn till sin utveckling, under förra
hälften af Juni i Uleåborg 11 och i Kuopio 5 dagar
efter, i jemförelse med hvad den framskridit i Åbo; un-
der senare hälften af samma månad respektive 8 och 9
dagar; under förra hälften af Juli 4 och 12 dagar och
under senare hälften 4 och 3 dagar, samt under Au-
gusti 9 och 12 dagar. Emellan sydligaste Finland och

x) Bidrag till Finlands Naturkännedom, Etnografi och Statistik.
2:dra häftet, sid. 110 följ.
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Utsjoki äro differenserna under April, Maj och förra
hälften af Juni ungefär en månad, i senare hälften af
Juni 23 dagar, i förra hälften af Juli 27 och i senare
hälften 18 dagar samt i förra hälften af Augusti 29 dagar.

Ju kortare sommaren är i våra nordliga bygder,
desto längre äro sommardagarna. Denna omständighet
bidrager i väsendtlig mån att minska olikheterna i värme-
fördelningen. Under färre, men i dess ställe längre da-
gar erhålla växterna i trakterna kring Uleåborg i det
närmaste samma qvantitet solljus och solvärme, som ett
större antal kortare dagar förlänar åt vegetationen i södra
Finland. Till den förra orten kommer våren senare, men
framskrider, sedan den engång kommit, med desto hasti-
gare steg. Detta är orsaken hvarföre tidsolikheterna
emellan dessa orter blifva i anfördt afseende allt mindre,
ju mera man närmar sig högsommaren.

Såsom ett exempel på växtligheten i skilda trakter
vilja vi tillägga att man beräknat den tid, räknad ifrån
såningsdagen, som kornet behöfver för sin mognad vara i

De hastiga temperaturvexlingarna hemta åt jordbru-
karen en farlig fiende uti nattfrosterna. Dessa inträffa

1) J. Fellman. Sammandrag af Skörde- Observationer i Finland.
Suomi 1845, sid. 174 följ.

Jomala 116 .dygn. Paldamo 93 <dygn.
Hauho 111 T> Kalajoki 92 »

Euraåminne 103 n Pudasjärvi 90 «

Tammela 103 i» Sodankylä 90 v>

Halikko 99 Wiitasaari 90 »

Borgå 98 » Tohmajärvi 88 n
Sagu 96 » Kuusamo 85 n

Inari 96 n Ijo 83
Limingo 95 n Kemi 82 n
Ilmola 94 n Ilomants 75 » *)
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vanligen i medlet af Juni och i början på Augusti, eller
under tider, då sädesväxterna begynna framskjuta ax och
blomma samt äro känsligast för kölden. En varm sommar-
dag efterföljes ofta af en lugn och klar natt, hvarunder
luften efterhand af brist på solvärme afkyles och dess ångor
i form af små vattendroppar sätta sig på växterna. Vid
den tilltagande kölden stelna vattendropparna till is, men
växterna bibehålla sig ännu inom detta ishölje friska och
oskadade. Först följande morgon, då solen åter begyn-
ner skina och smälter isdropparna, borttaga dessa under
öfvergången till ånga en del af den härtill erforderliga
värmen från växterna, så att dessa dö. Ingenting är
sorgligare än anblicken af ett sålunda af nattfrosten för-
härjadt sädesfält. Den långa raden af tegar med vissnade
ax utgör en gripande kontrast till den vackra sommar-
dagen ; det är såsom om armodets och hungersnödens bleka
vålnad skulle smugit sig in midt i naturens blomstersal.

Nattfrosterna i Finland uppkomma förnämligast af
tvenne orsaker, nemligen af snö- och issmältning samt
af vattenutdunstning från mossar, kärr och grunda, stilla-
stående träsk. Den förra orsaken är isynnerhet verk-
sam i början af sommaren, i Juni, då de simmande is-
styckena i Bottniska viken smälta och kalla, nordvest-
liga vindar blåsa öfver landet. Det är dock vanligen
endast kusttrakterna som lida häraf. Från dem tager
hafvet i främsta rummet de värmeqvantiteter, som åtgå
för att förvandla ismassorna till vatten, och öfver dem
utgjuta sig äfven omedelbart hafvets kalla luftlager. Be-
träffande åter det senare slaget af nattfroster, eller de
som härflyta af utdunstningen från vattensjuka trakter i
det inre, sträcka sig verkningarna deraf öfverallt, hvar-
est sådana trakter finnas, följaktligen till alla delar af
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o o
Finland, Åland och ö-socknarna kring Abo måhända undan-
tagne. Dessa Augusti-frostnätter äro den finska landtman-
nens värsta gissel. Att förekomma dem finnes emellertid
ingen annan utväg än mossarnas och kärrens torrläggning.
Hvilken oerhörd massa värme, dessa mossar beröfva vårt
land, inser man lätt då man vet att ångan af 20° varmt
vatten har en temperatur af — 47,6°, samt att vatten-
ångan i allmänhet, för att vara lika varm som vattnet,
röfvar åt sig en värmeqvantitet, som vore tillräcklig att
höja detta sistnämndas temperatur med 93 grader. Man
har beräknat att från en enda qvadratmil mosse utdun-
star i dygnet 142,002,720 kannor vatten, samt att ut-
dunstningen från alla våra mossar tillsammans vore i
stånd att på en natt ifrån 12° till 0° afkyla den luft som
till 8 fots höjd betäcker hela Finland 1). Kölden, som
dessa utdunstningar åstadkomma, ökas ännu deraf, att
mossarna i sitt inre ofta gömma stora lager af is, som
icke ens den hetaste sommar hinner uppsmälta. Så t.
ex. stötte man ännu den 5 September år 1852 i Par-
kano vid dikesgräfning i en mosse en aln under jord-
ytan på is af den fasthet att man icke utan jernstör var
i stånd att få diket 6 qvarter djupt 2), och liknande för-
hållanden har man äfven hört uppgifvas från andra delar
af landet. Med sådana fakta för ögonen kan man inga-
lunda förvåna sig öfver att nattfroster inträffa i vårt
land, tvärtom vore man böjd att förvåna sig öfver att
de icke inträffa oftare. Lyckligtvis förekommes detta
dock deraf att atmosferen, som omgifver Finland, för det
mesta är stadd i stark rörelse. Hvarje blåst blandar

l) G. G. Hällström: Om nattfroster iFinland, Helsingfors, 1851,
sid. 14, 25, 34 m. fl.

2) W. Carlsson. Entinen Ikalinen, sid. 3.
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luftlagren med hvarandra och föranleder härigenom en
jemnare fördelning af värme. Det behöfves icke mer
än att luften till tio gånger större höjd, än det lager,
som nås af utdunstningen från mossarna, är försatt i rö-
relse under blåst, för att den till 0° bragta temperaturen
i sistnämnda nedre lager skall genom blandning med en 12°
varm luft från de öfre hvarfven stiga 10 grader 1). Vin-
darne skydda mot frost emellertid endast om sommaren.
Sent om hösten och tidigt på våren, då luften i allmänhet
är afkyld, göra de tvärtom skada. Då fördröja, såsom
redan anfördes, kalla hafsvindar vegetationen och hemta ofta
med sig froster, hvaraf särskildt kusttrakterna hemsökas.

De herrskande vindarne i Finland äro sunnan och
sydvest; dernäst följa i ordningen nord-, vest-, syd-
ost-, nordvest-, ost- och nordostvinden. Enligt af G. G.
Hällström anställda beräkningar blåsa i medeltal af 1,000
vindar följande från nedanstående väderstreck 2):

--) G. G. Hällström, 1. c. pagg. 55 följ.
-te) De directionibus ventorum in Finlandia spiraniium. Acta

Societ. Scient. Pen. Tom. I, pagg. 571 — 626.

• !

I Åland . .
.

. 143 75 24 110 131 273 55 189
„ Lemo .

.
. .

»Åbo
86

127
70

131
87
82

116
102

180
166

258
189

89
96

114
107

„ Halikko . .
. 133 77 67 71 201 145 172 134

„ Helsingfors .

„ Tammela . .

132
96

96
78

77
89

89
122

186
150

230
245

86
114

104
106

„ Wirdois . . . 176 56 87 173
112

249 79 112 68
„ Laukas . .

. 143 105 80 180 182 73 125
„ Storkyro . .

„ Ilmola . . .

127 89 148
233

147 95 134 174 86
182 35 36 148 78 232 56

„ Wörå .
. . . 124 41 100 226 162 101 88 158

„ Kalajoki . .

„ Uleåborg .
.

192 97 122 88 262 129 68 42
142 96 123 123 194 134 106 82

„ Paldamo. . . 67 60 ! 97 120 257 124 180 95
Hela Finland 133 79 101 117 183 164 | 118 | 105
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I händelse alla från nordliga väderstreck (N., NO.
och NV.) kommande vindar sammanslås till ett och stäl-
las i proportion till sydliga (S., SV. och SO.) befinnes
alltså, att af 1,000 vindar, som blåsa i Finland, gemen-
ligen 317 äro nordliga och 464 sydliga. På lika sätt
äro härstädes 297 vindar af 1,000 ostliga (0., NO.,
SO.) och 387 vestliga (V., NV., SV.) De nordliga vin-
darna förhålla sig med hänsyn till sin freqvens till de
sydliga således såsom 1: 1,46 , och de ostliga till de vest-
liga såsom 1: 1,30. För jemförelse skull intaga vi här
följande sammanställning rörande förhållandena i några
andra Europeiska länder.

Af 1,000 vindar äro i nedanstående länder

Nederbörden år i Finland under skilda år mycket
olika. I allmänhet är den dock ymnig, och landtmannen
hos oss har derföre äfven större skäl att befara olägen-
heter af för mycken väta, än af för mycken torka. En-

Nordliga Sydliga Proportion.
(N., NO., NV.) (S., SO., SV.)

Ryssland . 371 482 1: 1,30
Finland .

. 317 464 1 : 1 ,46

Tyskland. . 314 369 1: 1,17
England .

. 313 417 1 '• 1 ,33

Sverige .
. 312 448 1: 1,«

Östliga Vestliga Proportion.
(0., NO., SO.) (V, NV.,,SV).

Ryssland . 402 501 1' ljS.4
Tyskland. . 304 515 1: 1,69

Finland . . 297 . 387 1: 1,30

Sverige . . 294 475 1: l,ei
England . . 291 516 1: 1,77
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ligt anställda observationer inträffar i Helsingfors neder-
börd af regn eller snö under i medeltal 162 dagar om
året 1). Den qvantitet, som här faller under samma tid,
har beräknats utgöra 20 engelska tum eller 522 milli-
meter. I Wiborg har enligt tioåriga observationer ne-
derbörden för året utgjort 642 millimeter, i Orimattila
699, i Kides 524 och i Kisko 631 2). Dessa qvantite-
ter fördelade på antalet regn- och snödagar under året
ådagalägga att den vattenmängd som under hvarje sådan
<lag i medeltal nerfaller icke är synnerligen stor. I Hel-
singfors utgör t. ex. medelnederbörden på en regn- eller
snöfallsdag litet mer än en linie eller circa 3 milli-
meter. Dessa förhållanden synas äfven i sin mån be-
styrka den på meteorologiska iakttagelser stödda satsen,
att under nordliga breddgrader inträffa i Europa öfver-
hufvudtaget flere regndagar om året än under sydliga,
men att regnen i dessa sistnämnda trakter i dess ställe
äro så mycket häftigare 3). I nära samband härmed stå
äfven de observationer, som anstalts rörande antalet åsk-
väder på skilda orter. Medan sådana nästan dagligen
förekomma under eqvatorn, aftager deras antal i samma
mån man aflägsnar sig derifrån till dess de i polartrak-
terna så godt som helt och hållet upphöra. Vid hafs-
kusterna äro de derjemte mera sällsynta än i de inre
trakterna af en kontinent. Sålunda räknar man i me-
deltal om året på Java 97 åskvädersdagar, på Sumatra
86, i Hindostan 56, i Rio Janeiro 51, i Italien 38, i

x) G. Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland,
sid. 49.

2) Uppgifterna hemtade ur de årliga öfversigfcerna af Finska
Vetenskaps-Societetens förhandlingar.

3) G. A. v. Kloeden, 1. c. sid. 751.
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Vestindien 36, i Kanada 23, i Österrike 23, i Ungern
22, i Bajern 21, i Holland 18, i Frankrike 16, i Lill-
Ryssland 9, i Irkutsk 9, i Sverige 8, i Finland 8, i Eng-
land 7 och i Norge 4. De anförda talen utvisa alltså,
att vårt land i högre grad än de flesta andra länder är
befriadt från oväder. Tilläggas kan äfven att dessa ovä-
der hos oss vanligen på långt när icke uppnå den styrka,
som i Europas sydligare länder.

En fråga af stort intresse att utreda är i hvad mon
Finlands klimat öfverhufvudtaget under den historiska
tiden förändrats. I de flesta af Europas länder har man
under senare århundraden trott sig förmärka ett lång-
samt aftagande i luftens värme, eller att klimatet blifvit
kallare. Sockerröret, som fordom var hemmastadt i Pro-
vence, trifves der nu icke mera; vinodlingen har upp-
hört i Flandern och Bretagne; snö- och ismassorna på
Alpernas toppar ha tillväxt i omfång o. s. v. Att af
dessa och liknande fakta sluta till en, om också endast
under sekler förnimbar allmän afkylning af den Euro-
peiska kontinenten, torde emellertid ännu vara förhastadt.
Hvad Finland beträffar ha vi inga säkra meteorologiska
observationer från äldre tider, som skulle gifva stöd åt
det ena eller andra antagandet. Den omständigheten att
islossningen i Aura och Kumo nu inträffar 3 å 4 dygn
tidigare, än för ett århundrade sedan, har väl blifvit
åberopad såsom intyg på att klimatet här mildrats, men
synes likaväl kunna förklaras ur andra omständigheter
och bevisar derföre ännu intet. Deremot ha vi skäl
att antaga att det seklerlånga, ihärdiga arbetet härstädes
på jordens uppodling, i följd hvaraf vidsträckta djupa
skogsmarker och vattendränkta mossar omdanats till folk-
rika, sädesproducerande bygder, utöfvat ett väsendtligt
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inflytande på fördelningen såväl af värme och köld, som
på regn och torka. Säkert är åtminstone att gränsen
för sädesväxternas odling härstädes med snart sagdt
hvarje sekel framskjutits längre mot norr, samt att denna
odling derjemte, så vidt man af i behåll varande hand-
lingar och anteckningar kan döma, nuförtiden mindre än
förut synes vara utsatt för ett oblidt klimats hemsökel-
ser. I hvad förhållande detta stått till en möjlig steg-
ring af luftens årliga medeltemperatur, kan väl ej afgö-
ras, men att klimatet öfverhufvudtaget härigenom blifvit
mera modereradt, mera lämpadt för åkerbruk och mera
helsosamt för menniskor, lärer icke kunna bestridas.
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Naturbeskaffenheten, jordmånen och klimatet betinga
rikedomen och mångfalden af det organiska lifvets före-
teelser i hvarje land. Det är en allmän lag att väx-
terna framträda i flere och yppigare former i sydliga
länder, än i nordliga. Särskildt gäller detta de högre
växtarterna, fanerogamerna, eller växter med tydliga
blommor, äfven kallade hjertbladsväxter, emedan de gro
med så kallade hjertblad. Ju sydligare ett land är be-
läget, desto rikhaltigare är i regeln dess flora och i
desto större proportion utgöres densamma af faneroga-
mernas högre och praktfullare arter, dicotyledoner, d. v. s.
växter, som gro med minst två hjertblad, medan om-
vändt ett nordligare land har färre växtarter och deri-
bland en relativt större mängd hörande till de i allmän-
het fattigare monocotyledonerna, som gro med endast ett
blad, äfvensom till de lägre stående kryptogamerna, eller
växter utan tydliga blomdelar. Sålunda räknar man,
för att anföra ett exempel, på Sicilien 2,550 arter fane-
rogamer, deraf 80;1% dicotyledoner och 19 9,% monoco-
tyledoner, medan på det fyra gånger större Island en-
dast anträffas 385 arter fanerogamer och deribland 68 31%
dicotyledoner och 31, 9% monocotyledoner. Att för öf-
rigt nu anförda allmänna lag i enskilda fall väsendtligt
modifieras af hvarje lands fysiska beskaffenhet torde
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knappast behöfva framhållas. Ett bergland har naturli-
gen en större artrikedom än en slätt, emedan der sam-
manstöta inom ett jemförelsevis trångt rum flere växt-
zoner, ända från den eviga snögränsen på bergens top-
par till den yppiga vegetationen i de varma dalarna.

Yårt lands klimat, nordliga läge och små höjdför-
hållanden förutsätta redan att floran härstädes hvarken
kan vara yppig, ej heller synnerligen mångfaldig och
omskiftande. Af de omkring 120,000 kärlväxter, som
för närvarande äro kända på jorden, ha 1,072 eller 712
dicotyledoner, 315 monocotyledoner och 49 filices, eller
ormbunkar, anträffats inom Finlands naturhistoriska om-
råde. Detta område är emellertid, såsom också tidigare
(sid. 50) antyddes, icke detsamma, som det politiska,
utan sträcker sig utöfver det sistnämndas gränser i norr
till Warangerfjord och Ishafvet samt i öster till Hvita
hafvet och de djupa skogstrakter, som ligga emellan
detta haf och Ladoga. Det är med andra ord hela den
finska granit- och sjöplatån, hvars egendomliga fysiska
beskaffenhet bildar underlaget för ett eget växtområde.

De allmänna kännetecknen på den nordeuropeiska
floran, dess dunkelgröna skogar af coniferer, dess sam-
manhängande gräsmattor och dess med olika arter af
sphagnum öfvervuxna sumpmarker återfinnas här. Na-
turen är endast fattigare än i mellersta Europa och i
södra Skandinavien. Skogarna, hvilka blifva allt glesare
bevuxna ju längre man kommer mot norden, äro icke
heller så omvexlande af skilda trädslag, och de natur-
liga ängarna icke så frodiga, som i nyssnämnda länder;
äfven artrikedomen af växter är, såsom redan anfördes,
vida mindre. De angränsande delarne af norra Ryss-
land skilja sig från Finlands växtområde genom åtskil-
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liga olikheter i vegetationen, hvilka till en del anses
framkallade af den i förstnämnda trakter på kalk rikare
jordmånen. Sumpmarkerna äro der vanligen icke öfver-
vuxna med hvitmossa, såsom hos oss, utan bestå för det
mesta af gungfly, sparsamt bevuxen med starrgräs. Mot
norra Skandinavien har Finland deremot i botaniskt hän-
seende ingen naturlig gräns. Dess flora sammanslås der-
före också vanligen i allmänna botaniska arbeten med
Skandinaviens.

I naturvetenskapligt afseende indelar man Finlands
växtområde i följande 22 distrikter: 1 Ålands, 2 Åbo-r
3 Satakuntas-, 4 Syd-Tavastlands-, 5 Nylands-, 6 Wi-
borgs-, 7 Syd-Karelens-, 8 Sordavala-, 9 Olonetzska-, 10
Nordliga Onega- 1), 11 Nord-Karelens-, 12 Nord-Savolaks'-,
13 Syd-Savolaks'-, 14 Nord-Tavästlands-, 15 Syd-Öster-
bottens-, 16 Nord-Österbottens-, 17 Kajana-, 18Kuusamo-,
19 Kemi Lappmarks-, 20 Inari Lappmarks-, 21 Ryska
Lappmarkens 2) och 22 Ryska Karelens distrikt. Man
kunde till dessa ännu tillägga ett 23 distrikt, eller Enon-
tekis; men detta räknas af naturforskarne till Skandina-
vien. De skilda distrikternas storlek och större eller
mindre rikedom på kärlväxter (fanerogamer och ormbun-
kar) åskådliggöres å bifogade karta 3). En blick på den-
samma utvisar att om än olikheterna i sistberörda af-
seende emellan skilda landsdelar icke träda så bjert i
dagen, som i länder, der jordytans fysiska beskaffenhet
företer en större omvexling af hög- och lågländer, så

x) Af nyare botanister deladt i två distrikt.
2) Likaledes af senare författare deladt i två distrikt: Lapponia

nrarmannica och Lapponia Imandrae.
3) Upprättad af lektor A. H. Hjelt och benäget ställd till förf.

disposition.
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äro dessa olikheter dock i följd af Finlands stora ut-
sträckning i söder och norr samt orternas närmare eller
fjermare belägenhet till hafvet icke obetydliga. Medan
det lilla Åland räknar 709 kända arter kärlväxter 1) och
Egentliga Finland ungefär lika många, finnas i nordliga
Tavastland emellan 500 och 600 kärlväxter, i den del
af Karelen, som ligger emellan Salpausselkä och Finska
viken, emellan 400 och 500, i Kajana härad och i Kuu-
samo emellan 350 och 400 arter samt i Inari Lapp-
mark, med undantag af kuststräckan vid Warangerfjord,
på ett område af 140 Q mil, endast 329 kärlväxter,
deraf 303 embryophyter, 3 gymnospermer och 23 orm-
bunkar 2). I följande öfversigt dela vi Finlands vigti-
gare växter främst med hänsyn till deras ekonomiska
betydenhet och förekomst i nedanstående grupper 3).

1. Inhemska trädslag, som bilda skogar af betydlig
utsträckning:

Tall (Pinus sylvestris), Finlands vigtigaste och all-
männaste trädslag, bildar största delen af dess skogar
och förekommer från Finska vikens stränder ända upp
till landets nordligaste trakter, der skogsbestånd af detta
trädslag upphöra vid vestra gränsen i nejden af Kelotti-
järvi (68°30

' lat.) samt vid östra gränsen något norr

x) Nemligen 673 arter embryophyter, 4 gymnospermer och 32
ormbunkar, förutom förvildade växter samt sådana, hvilkas förekomst
ej på fullt tillförlitligt sätt blifvit utredd.

2) O. Kihlman, Anteckningar om Floran i Inari Lappmark,
sid. 42.

3) Den efterföljande framställningen stöder sig till största delen
på skriftliga anteckningar af lektorn vid Evois forstinstitut J. E. Fu-
ruhjelm, för hvars väuskapsfulla hjelp vid utarbetandet af detta kapi-
tel förf. utber sig att här få offentligen betyga sin tacksamhet.
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om Inari sjö (69°30
' lat.) Uti elfdalarna uppstiger tallen

dock ännu något nordligare ända till Utsjokis inflöde i
Tana elf (69V lat.), men är här mycket klenväxt och
finnes spridd bland björk. Annars uppnår tallen vanli-
gen en höjd af 60 till 110 fot. Den växer mycket lång-
samt. Stammen behöfver på de bördigaste orter i södra
Finland (söder om 61V lat.) 60 år för att uppnå den
storlek att den kan användas till byggnadstimmer, på
medelgoda trakter 80 år och på sämre skogsmarker 90
å 100 år. Innan den blifver tjenlig till sågtimmer er-
fordrar den i samma landsdelar en växttid, beroende af
ståndortens bördighet, från 110 till 160 år. I mellersta
Finland (till 64° lat.) kan omloppstiden för erhållande af
byggnadstimmer jemte vedskog utsättas från 80 till 120
år och för moget sågtimmer från 140 till 180 år, samt
i nordliga Finland omloppstiden för byggnadstimmer från
120 till 180 år och för sågtimmer från 180 till 230
år 1). Furor af ganska hög ålder förekomma ännu här
och der i landet, ehuru icke så ofta, som fordom. Så
t. ex. anträffades år 1868 i Kolari, vid 67° ls', en fura,
som var 435 år gammal, och året förut förevisades vid
verldsexpositionen i Paris sektioner af en 518 år gam-
mal fura, som blifvit fälld å Mustiala landtbruksinstituts
ägor. Emedan de bördigare markerna nästan öfverallt
blifvit inkräktade af granen, har tallen fått åtnöja sig
med sandjorden. På våra ödsliga moar är den oftast
ensamt herrskande 2).

') A. G. Blomqvist: Tabeller framställande utvecklingen af jemn-
driga och slutna skogsbestånd af tall, gran och björk. Helsingfors 1872,
pagg. 18-20.

x) Ypperliga monografier öfver tallen och granen författade af
A. G. Blomqvist ingå i tredje bandet af Finska forstföreningens med'
delanden.



338 ÅTTONDB KAPITLET.

Gran. Af detta trädslag anträffas 2:ne former. Den
vanligare hufvudformen (Abies excelsa B. G.) öfverens-
stämmer med den i mellersta Europa rådande granen;
den andra formen åter {Abies excelsa, var. obovata) an-
ses för en varietet, som bildar öfvergång till de former,
hvilka bli rådande mera österut i Europeiska Ryssland
och i Sibirien. Granen är mycket allmän och bildar
söder om polcirkeln vidsträckta skogar. Norr derom
förekomma smärre granskogar ända till närheten af Ou-
nastunturi (68V lat.) och Kyrö by vid Ivalojoki (68V
lat.) Sistnämnda flod bildar i Inari lappmark granregio-
nens nordliga gränslinie, ehuru enstaka, förkrympta gra-
nar anträffas här och der vida nordligare, ännu vid 69°
lat.1) Granen behöfver i södra och mellersta Finland för
sin utveckling icke fullt samma växttid som tallen, men
i nordligare delar af landet blir dess tillväxt trögare.
Dock anses omloppstiden i allmänhet kunna utsättas lika
som för tall 2). Ehuru af stor betydelse, har granen
dock icke samma ekonomiska värde, som tallen.

Björk (Betula alba), består af tvenne till utseende
ganska öfverensstämmande arter, Betula verrucosa, Ehrh.
och Betula glutinosa, Wallr., hvilka vanligen icke åt-
skiljas. De förekomma mycket allmänt och bilda, isyn-
nerhet i trakter, der svedjebruket florerat, skogar af be-
tydligt omfång. Betula verrucosas nordliga växtgräns
sammanfaller i vestra delen af landet ungefär med gran-
skogens, på östra sidan har denna art hittills ej blifvit
iakttagen nordligare än vid 66V lat. Systerarten an-

1) O. KiMman, Anteckningar om Floran i Ihari Lappmark, i
Meddel. af Soc. pro fauna et flora fennica 1884.

2) A. G. Blomqvist, Tabeller pagg. 20, 21.
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träffas ännu i Finlands nordligaste hörn, längre norrut
än tallen.

Al eller grå al (Alnus incana), förekommer ganska
allmänt, utom i nordligaste delen af landet. Vanligen
uppträder den spridd bland andra trädslag, men bildar
dock ställvis äfven ensam skogar af icke obetydlig ut-
sträckning, isynnerhet i Savolaks på vidsträckta, gamla
svedjeländer, samt jemväl i Karelen och Tavastland.

2. Inhemska trädslag, som oftast anträffas spridda bland
andra och endast undantagsvis bilda egna skogsbestånd

på smärre arealer.

Asp (Populus tremula) är ganska allmän, om man
undantager nordligaste delen af landet, der den blir säll-
syntare.

Klibbal (Alnus glutinosa) anträffas i södra delen af
landet samt norrut till ungefår 64° lat.

Ek (Quercus pedunculata, Ehrh.) förekommer endast
i landets sydligaste del, längs kuststräckan af finska vi-
ken, vanligen mycket glest spridd bland andra trädslag.
På ön Runsala, utanför Åbo, bildar den dock en skog
af några versts utsträckning. I äldre tider synes eken,
att döma af en mängd ortsnamn, såsom Tammela, Tam-
miniemi, o. s. v., varit mera utbredd mot norden och
allmännare. Ännu i slutet af 1740-talet skall exempel-
vis vester om Helsingfors ha funnits „en vidsträckt skog,
blandad med flere tusende unga, växande ekar", men
skogen nedhöggs för att erhålla kol och virke till Svea-
borgs fästnings byggnad*). Att eken numera icke fin-
nes så talrikt som fordom, torde måhända till icke ringa

J) Tunelds geografi. Stockholm 1794. Tredje bandet, sid. 429.
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del vara en följd af det sätt, hvarpå lagen sökte frid-
lysa detta trädslag och derigenom i sjelfva verket undan-
drog detsamma skyddet af den privata eganderätten.
De nordligaste orter, der eken nuförtiden anträffats vildt
växande, äro Kivimaa eller Gustafs socken (60° 30

' lat.),
Lojo (60°16

' lat.), Sandnäs, i närheten af Borgå (60V)>
och S:t Johannes (600

35 '). Enstaka, möjligen förvildade
exemplar förekomma i närheten af Björneborg och Ta-
vastehus. Planterad trifves eken vida nordligare längs
vestkusten (t. ex. i trakten af Wasa 63° lat.).

3. Inhemska trädslag, som endast förekomma spridda
bland andra.

Sälg (Salix caprea) vanlig öfver hela landet
Bonn (Sorbus aucupariä) och
Hägg (Prunus padus), lika allmänna.
Lind (Tilia parvifolia, Ehrh.) är söder om 63:dje

breddgraden icke sällsynt och anträffas norrut ända till
63V lat. Planterad är linden mycket vanlig i södra
delarna af landet. Enstaka dvergartade exemplar före-
komma ännu i Kajana, Uleåborg och Torneå.

Lönn (Acer platanoides) är likaledes icke synnerli-
gen sällsynt söder om 62:dra breddgraden. Planterad
trifves den ännu en grad nordligare. Såsom sådan är
den likasom linden mycket vanlig i sydliga Finland.

Alm, hvaraf tvenne arter, vanlig alm (Ulmus mon-
tana) och vres-alm (Ulmus effusa) förekomma i landet,
är i allmänhet sällsynt och växer vild i de vestra de-
larne till 61°80

' samt ide östra till Ruskeala (62V).
Vresalmen stiger dock i sistnämnda delar ej högre norrut
än till Sakkola (60%' lat.). Planterade förekomma al-
mar ända till 63:dje breddgraden.
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Ask (Fraxinus excelsior) sällsynt. Förekommer
mest på Åland samt här och der vid sydkusten, der den
ställvis finnes i temmelig myckenhet. De nordligaste
orter, der den anträffats, äro Ulfsby (61%' lat.), Kal-
vola (61 0

6f), Asikkala (61%) och Pyhäjärvi (60% lat.).
Vildapel (Pyrus malus) förekommer, ehuru sällsynt,

i södra delarna af landet. Dess nordliga växtgräns sy-
nes vara i Korpilaks (61%' lat.) och Sordavala.

Oxelrönn (Sorbus fennica, Kalm) finnes endast på
Åland och i sydvestligaste delen af fasta landet.

4. Anmärkningsvärda bnskar, bär- och risväxter.
En (Juniperus communis) förekommer öfver hela

landet och växer stundom äfven upp till träd af 10 till
12, i sällsynta fall till och med öfver 20 alnars höjd 1).

Idegran (Taxus baccata) finnes endast på Åland.
Dvergbjörk (Betula nana) växer i hela landet, men

isynnerhet i de norra delarna.
Vide (Salix), af hvilket slägte m&r än 20 arter

förekomma i Finland, är mycket allmän öfver hela lan-
det. Ett par arter bilda stundom smärre träd; några
andra, som förekomma i Lappmarkens fjälltrakter, höja
sig deremot knappast öfver jordytan.

Hassel (Corylus avellana) vanlig i sydvestra och
södra kusttrakterna. Norrut finnas spridda exemplar
ännu i Tavastkyro (61% lat.) och Hiitola (61%' lat.).

Olvon (Viburnum opulus) anträffas från sydkusten
norrut ända till Suomussalmi och Kemi (65°—66° lat.).

x) Uti Pällilä kronopark i Wiborgs län fälldes år 1881 ett 150
år gammalt enträd, som uppnått en höjd af 23 alnar. Sektioner af
detta träd funnos utställda vid expositionen i Moskva 1882.
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Brakved (Bhamnus frangula) har ungefär samma
nordliga växtgräns, som föregående, eller till Kemi och
Kuusamo (66° lat.).

Bentry (Lonicera xylosteum) anträffas i södra hälf-
ten af landet till omkring 64° lat.

Källarhalsbuske (Baphne mezereum) går norrut ända
ofvanom 67:de breddgraden.

Hafstorn (Hippophae rhamnoides) förekommer vid
vestkusten ännu norrom 65:te breddgraden.

Nypon (Bosa). Af detta slägte finnas fyra arter,
bland hvilka en är utbredd från söder ända till inom
Lappmarkens gränser.

Degbär (Bibes alpinum) växer norrut ända till om-
kring 64° lat.

Svarta vinbär (Bibes nigrum) går nordligt upp
ända till Sodankylä (67%' lat.).

Boda vinbär (Bibes rubrum) förekommer i hela lan-
det ända till Finlands nordligaste gräns.

Hallon (Bubus idceus) anträffas i hela landet söder
om polcirkeln «ch ända uppe i Lappmarken.

Hjortron (Bubus chamaemorus) förekommer öfver
hela landet och ymnigast i de nordliga länen.

Åkerbär (Bubus arcticus) trifves bäst från 63° lat.
till polcirkeln, men anträffas äfven ehuru sparsammare
och i mindre grad fruktbärande såväl norr, som söder
om nämnda område, i nästan hela Finland.

Smultron (Fragaria vesca) är likaledes allmän i
hela landet ända upp till Lappmarken, men förekommer
rikligare i de södra trakterna, än i de norra.

Tranbär (Oxycoccus) förekommer öfver hela landet,
dock icke lika ymnigt, som de båda följande arterna.

Lingon (Vaccinium vitis idaea), af alla Finlands
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bärslag det på hvilket tillgången är ymnigast, är allmän
i hela landet ända till de nordligaste trakterna. I en-
skilda år har deraf utförts till andra länder öfver 13,000
tunnor, hvilket utvisar att detta bärslag äfven såsom ex-
portartikel kan få en ekonomisk betydelse för landet.

Blåbär (Myrtillus nigra) förekommer lika allmänt
och nästan lika ymnigt som föregående.

Odon (Myrtillus uliginosa),
Mjölon (Arctosthaphylos officinalis) och
Kråkris (Empetrum nigrum) växa i hela landet.
Ljung (Calluna vulgaris) förekommer i största ym-

nighet och utgör det rådande växttäcket på alla torra
sandmoar i södra och mellersta Finland, men i norra
Finland ersattes den på så beskaffade ställen efterhand
af renlafven. Ljungen upphör alldeles vid tallskogens
nordgräns.

Getpors (Ledum palustre) växer i största delen af
landet och går norrut lika långt som föregående.

5. Genom kultur införda och här acclimatiserade
träd och buskar.

Äppelträd (Pyrus malus), ganska allmänt i landets
sydliga delar, der det ger god frukt. Norrom 62° lat.
trifves det icke väl, och vid 63° lat. mognar frukten
blott under gynsamma år. Ännu i Uleåborg och i Tor-
neå anträffas äppelträd i sällsynta fall, men äro der
dvergartade och bära icke frukt.

Päronträd (Pyrus communis) förekommer temmeli-
gen ofta i södra delarna af Åbo och Björneborgs samt
i Nylands län. Frukten blir dock icke lika god, som
hos äppelträdet. Norrut emellan 61:sta och 62:dra bredd-
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graderna är päronträdet redan sällsynt och upphör att
under vanliga förhållanden gifva frukt.

Körsbär, tillhörande tvenne stamarter Prunus cera-
sus (surkörsbär) och Prunus avium (sötkörsbär), före-
komma i landets sydligare delar. De till den senare
arten hörande äro mera sällsynta och anträffas endast
undantagsvis norrom 61° lat. Surkörsbär finnas ännu i
Wasa och i Kuopio.

Krikon (Prunus insititia) och Plommon (Prunus
domestica) öfverensstämma till sin utbredning ungefär,
krikon med surkörsbär och plommon med sötkörsbär.

Krusbär (Bibes grossularia) och Stickelbär (Bibes
uva crispa) äro allmänna trädgårdsväxter, hvilka anträf-
fas ännu i Uleåborg och Kajana, ehuru frukten der icke
mognar. Ända till Wasa och Kuopio lyckas dessa väx-
ter emellertid temmeligen väl.

För plantering ha dessutom blifvit utomlands ifrån
införda de härstädes äfven inhemska arterna svarta vin-
bär, röda vinbär och hallon, hvilka odlas i trädgårdar
ända till polcirkeln; vidare ek, lind, lönn, alm, ask m. fl.

Lärkträd, tillhörande tvenne arter, Larix sibirita
och Larix europaea, förekommer planteradt till prydnad
temmeligen ofta i södra Finland och, ehuru sällsynt, till
och med i Uleåborg. I Nykyrka socken i Wiborgs län
finnes en år 1788 påbegynt och vidpass 60 år fortsatt
plantering af sibiriskt lärkträd, upptagande en yta af
200 tunnland eller närmare en qvadrat verst. Denna
skog innehåller bestånd af utmärkt beskaffenhet, som
visa att trädslaget här kan uppnå en hög grad af ut-
veckling. Genom naturlig besåning från densamma ha
här och der i närheten lärkträd uppkommit, dock en-
dast i mindre antal. Äfven å Koivisto hemman i Kides
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socken samt å Fiskars egendom i Pojo socken finnas
omkring 40-åriga skogsbestånd af lärkträd, hvarförutom
under senaste år inom Evois och Punkaharju kronopar-
ker tiotal tunnland blifvit med detsamma planterade.

Skörpil (Salix fragilis) anträffas till och med i lan-
dets nordliga del, förut ofta planterad såsom allé-träd.
I södra Finland förekommer den äfven förvildad.

Af öfriga för det mesta till prydnad i trädgårdar,
parker m. m. planterade träd och buskväxter må an-
föras :

Syren (Syringa vulgaris), Sibiriskt ärtträd (Cara-
gana arborescens), Bosentry (Lonicera tatarica), hvilka
anträffas norrut ända till Torneå; Fläder (Sambucus race-
mosa), Snöbärsbuske (Symphoricarpus racemosus), Spirea
(Spiraea salicifolia och Spiraea sorbifolia), Amerikanska
hallon (Bubus odoratus), hvilka alla förekomma ännu i
Uleåborg; Silfverpoppel (Populus alba), Balsampoppel
(Populus balsamifera), Kaprifolium (Lonicera caprifo-
lium), hvilka anträffas ända till Tammerfors samt vid
vestkusten ännu nordligare, i Nykarleby och Jakobstad;
Balsamgran (Abies balsamea) m. fl.

6. Allmänna åkerväxter.

Båg (Secale cereale). Höstråg var utan tvifvel känd
och odlades i landet redan före kristendomens införande,
ehuru dess odling i äldre tider icke synes ha sträckt
sig utöfver Finlands sydvestra hörn och ett några mil
bredt bälte längs kusten af Finska viken. Karelarne
betalte sin matskatt år 1345 till en del i råg, men Ta-
vasterna sin tionde enligt 1334 års bref endast i korn
och hafra, hvilket synes utvisa att odlingen af råg hos
de senare då var högst ringa, om ens alls utbredd.
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Ännu 200 år derefter utgick skatten i Nyslotts län en-
dast i korn, och i trakterna kring Wasa var tionden af
sagde sädesslag år 1559 dubbelt så stor, som tionden
af råg. Numera utgör rågen Finlands förnämsta och
allmännaste sädesslag från sydkusten ända till 64:de och
65:te breddgraderna, norr om hvilka kornet först be-
gynner blifva öfvervägande. Ända till polcirkeln odlas
rågen dock ännu med framgång, isynnerhet i vestra de-
len af landet, men nordligare är odlingen obetydlig och
felslår ofta. Under gynsamma år har rågen gifvit god
afkastning ännu i Kuolajärvi (67%' lat.), Sodankylä (67%'
lat.), Kittilä (67%' lat.) och Muonioniska (68° lat.). Den
nordligaste punkten i Finland och antagligen äfven på
hela jorden, der höstråg odlas, är Toivoniemi länsmans-
boställe vid stranden af Kaamasjoki, ungefär 11/,l 1/, mil
norr om Inari kyrka (69°5

' lat.). Här har nuvarande
innehafvaren, kronolänsman X. W. Nordling inrättat med
understöd af statsmedel en modellfarm, der han med
framgång bedrifvit odling af råg, potäter, kål, kålrötter
och andra köksväxter. År 1879 skördades t. ex. af en
half tunnas utsäde 8 tunnor af utmärkt god beskaffen-
het. Prof häraf voro utställda vid expositionen i Moskva
år 1882. Efterföljande tabell utvisar medeltiderna för
rågens utvecklingsskiften under skilda breddgrader i Fin-
land 1):

x) Tabellen är uträknad på grund af data meddelade i A. Mo-
bergs Klimatologiska iakttagelser i Finland. Första delen 1846— 1855.
I. Naturalhistoriska anteckningar. Helsingfors 1860. Alla orter
under samma breddgrad äro i tabellen sammanförda, ehuru olikhe-
terna emellan dem t. ex. vid kusterna och i det inre landet ofta äro
stora. Här har det dock endast gällt att söka ungefärliga medeltal
för skilda breddgrader. Dessa medeltals värde bero dessutom väsendt-
ligen af antalet observationer, hvarpå de hvila. Derföre äro äfven
sagde antal utsatta.
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Korn, sexradigt (Eordeum vulgäre) och tvåradigt
(H. distichon) odlas allmänt och i betydlig mängd, samt
är i landets nordliga trakter det hufvudsakliga, på flere
orter till och med det enda sädesslaget. Det tvåradiga
kornet förekommer i större utsträckning blott inom Åbo
och Björneborgs, Nylands och Tavastehus län; det sex-
radiga är deremot allmänt i hela landet. Sedan längre
tider tillbaka har kornet odlats i Kyrö by, vid Ivalo-
jokis utflöde i Inari sjö (68°46

' lat.), samt i södra delen
af Enontekis (68°45

' lat.). Numera har det äfven försökts
ännu nordligare å nyssnämnda Toivoniemi gård.

Hafre (Avena sativa) odlas allmänt och söder om
62° lat. i största mängd näst efter råg. Emellan 64:de
och 65:te breddgraderna begynner hafreodlingen redan
blifva mera sällsynt och norr om 65°80
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obetydlig. Under gynsamma år ha försök med dess od-
ling likväl lyckats i Kittilä och Muonioniska.

Hvete eller Hösthvete (Triticum vulgäre) odlas van-
ligen i ringa mängd ehuru temmeligen allmänt i södra
delen af landet till 61° å 62° nordlig bredd. Längre
åt norr blir dess odling allt sällsyntare och bedrifves
norrom 63:dje breddgraden endast undantagsvis samt
med föga framgång.

Ärter, både Hvita ärter (Pisum sativum) och Grå
ärter (P. arvense), odlas ganska allmänt från Finska vi-
kens strand ända till 62:dra breddgraden. Nordligare
blir växten sparsammare, dock ha odlingsförsök lyckats
ännu i trakterna af Kajana och Uleåborg.

Bohvete (Fagopyrum) odlas mest i östra delarna
af landet, vanligen på sveder och i ringa mängd. Det
är der dock någorlunda allmänt ända till Uleåborgs läns
gräns.

Potatis (Solanum tuberosum) i ekonomiskt hänseende
näst rågen Finlands måhända vigtigaste åkerväxt, odlas
allmänt och vanligen i betydlig mängd i hela landet.
Försök med dess odling ha lyckats ända i Utsjoki
(69V lat).

Rofva (Brassica rapa) i fordna århundraden, innan
potatisväxten infördes i landet, lika allmän som sist-
nämnda växt nu. Numera odlas rofvor endast i ringa
grad och på en stor mängd lägenheter alls icke.

Lin (Linum usitatissimum) odlas ganska allmänt sö-
der om 64:de breddgraden, ehuru vanligen endast i[min-
dre grad och till husbehof. I östra delarna af Tavaste-
hus län bedrifves dess odling i större utsträckning och
till försäljning. Försök med linodling ha lyckats norr
om 65:te breddgraden.
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Hampa (Cannabis sativa) odlas äfven temmeligen
allmänt, ehuru vanligen icke i betydligare utsträckning.
Dess odling går längre norrut än linets, ända till 65:te
och 66:te breddgraden.

7. Köksträdgårds- ock plantageväxter.
Krasse (Lepidium sativum), Sallat (Lactuca sativa),

Spenat (Spinacia oleracea), Bhabarber (Rheum rhaponti-
cum), Bättika (Raphanus sativus), Bädis (Raphanus ra-
dicula), Morot (Daucus carota), Bödbeta (Beta vulgaris),
Bill (Anethum graveolens) och Persilja (Petroselinum
sativum). Alla dessa växter kunna odlas i hela landet
ända upp till Utsjoki. Icke fullt så nordligt, men ännu
ända upp till Sodankylä och Kittilä (67°30

' lat.) trifvas:
Kålrot (Brassica napobrassica), Pepparrot (Cochlearia
armoracia), Gräslök (Allium schoenoprasum), Bödlök
(Allium cepa) äfvensom Sockerärter och Spritärter (Pi-
sum sativum). Norr om polcirkeln i Kemijärvi anträf-
fas ännu Humle (Humulus lupulus) och Tobak eller Bond-
tobak (Nicotinum rusticum). Vid Uleåborgs och Torneå
breddgrader (65°—66° lat.) är nordgränsen för Hvit-
eller Hufvudkål (Brassica oleracea capitata), Krypbönor
(Phaseolus vanus) och Jordgubbar samt Trädgårdssmultron
(Fragaria). Par grader längre åt söder vid Wasa och
Kuopio (63° lat.) tillkomma. till de ofvannämnda köks-
växterna ännu Störbönor och Bosenbönor (Phaseolus
vulgaris) äfvensom Gurkor (Cucumis sativus) odlad på
kall jord. I drifbänk uppdrages sistnämnda växt der-
emot öfver hela landet ända till Sodankylä.

I större trädgårdar, särdeles i sydliga delen af lan-
det, odlas jemte här ofvan uppräknade växter ännu en
mängd andra. I drifbänkar uppdragas här och der Me-
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lon (Cucumis nielo), Arbus (Cucumis citrullus) och Pumpa
(Cucurbita pepo). Dessutom odlas i eldade drifhus Apri-
kos (Prunus armeniaca), Persika (Amygdalus persica)
och Vindrufva (Vitis vinifera). Odlad å kall jord, ehuru
öfvertäckt om vintern, har vinplantan äfven på några
ställen burit frukt.

8. Allmännast förekommande ängsväxter.
Ungefär 20,000 qvadrat verst af Finlands fasta

mark upptages af naturliga ängar, hvilkas vegetation till
hufvudsaklig del utgöres af gräsartade växter, såväl
egentliga gräs (Gramineae) och halfgräs (Cyperaceae)
som några arter tillhörande familjen Juncaceae. A vissa
slag af naturliga ängar förekomma äfven i betydlig mängd
såkallade örtartade växter eller örter.

Oberoende af de skiljaktigheter i vegetationen, hvilka
föranledas af orternas olika latitud, äfvensom af de egen-
domligheter, som utmärka kustfloran i förhållande till
det inre landets flora, kan man indela de naturliga än-
garna i tre hufvudslag. Dessa hufvudslag, hvilka dock
icke äro skarpt åtskilda, utan tvertom småningom öfvergå
i hvarandra, äro*):

a) Hårdvallsängar, eller jemförelsevis torra ängar,
på hvilka egentliga gräs äro förherrskande. Halfgräs kunna
der ock anträffas, ehuru de vanligen äro fåtaliga. Der-
emot är örtvegetationen rik.

b) Fuktiga samt våta (kärr-)ängar, der den rå-
dande vegetationen oftast bildas af halfgräs. Egentliga
gräs äro, då de här förekomma, icke i samma grad

x) Upplysningar om de naturliga ångarnas vegetation stå att
finna i särskilda botaniska afhandlingar af J. P. Norrlin m. fl. offent-
liggjorda i Sällskapets Pro Fauna et Flora Fennica skrifter.



351FLORA,

herrskande, som å hårdvallsängar; likaledes är örtvege-
tationen sparsammare. Deremot förefinnes här en be-
tydande mossvegetation, som isynnerhet på våta ängar
är ymnig.

c) Myr- och moss-ängar, som uppkomma under den
efterhand, dels på naturlig väg dels i följd af menni-
skoarbete försiggående torrläggningen af mossar, kärr
och andra sumpmarker. Kännetecknande för dessa än-
gar är en ymnig mossvegetation, som vanligen bildar en
marken betäckande matta och till största delen består
af hvitmossa. Gräsartade växter, mest halfgräs, finnas
der dock redan i den mängd att de kunna bergås till
hö. I aflägsnare och mindre kultiverade trakter af lan-
det bestå ängsmarkerna vanligen endast af dylika myr-
och mossängar.

Man kan betrakta nu anförda tre slag af ängar så-
som olika stadier i landets torrläggningsprocess. En
ännu högre grad af torrhet, än de egentliga ängsmar-
kerna, ha sådana i följd af odlingen uppkomna lokaler
som åkerbackar, f. d. svedjeländer o. a., hvilka, utan
att vara besådda, begagnas för höskörd och hvilka i af-
seende å vegetationen närmast ansluta sig till hårdvalls-
ängarna, ehuru rikedomen på örter här är oftast ännu
större. Förutom å alla nu nämnda marker erhålles yt-
terligare af naturen framalstradt kreatursfoder ur vid
stränder och i grunda vatten förekommande gräsartade
växter samt såkallad fräken (Equisetum).

Bland allmännast förekommande gräsväxter å natur-
liga ängar må nämnas:

a) Egentliga gräs: Tuftåtel (Aira caespitosa), ut-
bredd öfver hela landet och förekommande såväl å hård-
valls- som fuktiga ängar. Å de förstnämnda bildar den
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vanligen den förherrskande arten. Kruståtél (A. flexuosa),
en annan till samma slägte hörande art, är egentligen
ett skogsgräs, men uppträder äfven stundom i stor ym-
nighet på afsvedjade eller eljest öppna, till gräsväxt öf-
verlemnade platser. Hven (Agrostis), temmeligen allmän
från sydkusten ända upp till Lappmarken. En art,
Agrostis vulgaris, är stundom förherrskande å hårdvalls-
ängar; en annan art, Agrostis canina, växer jemte starr-
arter på fuktiga ängar. Ängsborst (Nardus strida), ut-
bredd öfver hela landet och ofta rådande på magra
hårdvalls- och fuktiga ängar. Svingél (Festuca), lika-
ledes utbredd öfver hela landet. Af dess skilda arter
märkas Festuca pratensis, växande ofta på hårdvalls-
ängar, F. rubra och F. ovina, äfvenså växande på mycket
torra ställen. Gröe-slägtet (Poa) representeras i landet
af ungefär 8 arter, deraf Ängsgröe (P. pratensis) före-
kommer öfver hela landet och anträffas på hårdvalls-
och fuktiga ängar. Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum)
anträffas från Finska viken ända upp till landets nordli-
gaste del. Börhven (Calamagrostis), deraf två arter,
C. strida och C. lanceolata, likaså förekomma öfver hela
landet och växa på fuktiga ängar, samt en tredje art,
C. sylvatica, ofta i ymnighet anträffas i björk- och tall-
skog, hvarföre den såsom betesgräs är af. stor betydelse
och stundom äfven bergås till hö. Vass (Phragmites
communis) växer på fuktiga ställen samt längs strän-
derna af våra sjöar och vid hafskustens inre vikar och
farleder, der den såsom en grönskande krans omgifver
de blåa vattnen. Norr om Suoloselkä förekommer den
icke mera inom vårt lands gränser. Den bergås ganska
allmänt till kreatursfoder jemte å fuktiga lokaler äfven
förekommande säf och fräken.
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b) Halfgräs: Starrslägtet (Carex) representeras i
landet af öfver 70 arter, deraf dock endast 12 å 15
tillföljd af ymnigare förekomst ha betydelse såsom ängs-
växter. De bilda vanligen huvudbeståndsdelen af vege-
tationen på fuktiga ängar; somliga arter anträffas äfven
på hårdvallsängar. Andra mera allmänna halfgräs äro
vidare Ängsull (slägtena Eriophorum och Tricophorum)
äfvensom Säf (Scirpus).

c) Öfriga gräsartade växter. Bland sådana kunna
nämnas Tåg (slägtena Juncus och Lumla, tillhörande
familjen Juncaceae).

d) Af örter anträffas i landet jemförelsevis talrika
arter hörande till flere skilda slägten, såsom Chrysan-
themum, Euphrasia, Alchemilla, Trifolium, Bhinanthus,
Bumex, Banunculus, Potentilla, Geum, Hieracium, Cam-
panula, Vida, Stellaria, Trollius, Spiraea, Orchis, Caltha,
Pedicularis, Gomarum, Menyanthes m. fl.

Under senare år har i jembredd med ladugårds-
skötselns ökade betydelse en större uppmärksamhet än
förut egnats åt ängskulturen. Besådda eller såkallade
artificiela ängar finnas nu redan i alla landsändar. A
desamma odlas nästan uteslutande följande egentliga gräs-
och örtväxter, hvilka dessutom också förekomma i vildt
tillstånd: Timotej (Phleum pratense), Böäklöfver (Trifo-
lium pratense), Hvitklöfver (Trifolium repens), Älsike-
Möfver (Trifolium hybridum) samt Alopekurus (Alopecu-
rus pratensis).

9. Ekonomiskt vigtigare Svampar och Lafvar 1).

Hittills har i Finland anträffats inalles omkring

J) Efterföljande uppgifter om Finlands svampar äro benäget
meddelade af D:r P. A. Karsten, hvars stora utförliga arbete Ryss-
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-2,500 arter svampar, nemligen 1,125 hattsvampar, 25
buksyampar, 111 rost- och brandsvampar, 390 disksvam-
par, 385 kärnsvampar, 35 vattensvampar, 79 slemsvam-
par och omkring 450 mögelsvampar. Ungefär etthundra
arter äro matnyttiga, ehuru de beklagligtvis för det
mesta växa och förgås obeaktade, emedan kännedomen
om de rika födoämnen, som en gifmild natur här ställt
till menniskornas förfogande, ännu är ringa utbredd, och
vanans makt derjemte är så stor att den fattiga befolk-
ningen, äfven då den undervisas om svamparnas närande
egenskap, föredrager att svälta eller äta bark från trä-
den framför att här söka sig en god och oftast lätt
funnen föda. De vigtigaste bland de matnyttiga svam-
parna äro: Bodnande flugsvamp (Amanita rubescens),
en välsmaklig svamp med vid brytningen rodnande kött
förekommande i löf- och barrskogar i södra och meller-
sta Finland; Stolt Fjällskifling (Lepiota procera), växande
i skogar öfver hela landet; Mild fjällskifling (Lepiota
excoriata), likaledes öfver hela landet, ehuru mest å öppna
ia.lt, skogsängar och åkrar; Honungs skifling (Armillaria
mellea), växande på multnade stubbar i södra och mel-
lersta Finland; Höstmusseron (Tricholoma portentosum,
Tricholoma flavobrunneum och T. personatum), öfver hela
landet; Bund stockskifling (Tricholoma ulmarium), å
gamla löfträdsstammar i södra delen af landet; Allmän
stockskifling (Clitocybe ostreata), likaledes å gamla träd-
stammar i södra Finland, växande företrädesvis om hö-
sten samt ofta långt på vintern; Nejlik brosksvamp
(Marasmius oreades), å torra backar och fält öfver hela
landet; Lök brosksvamp (M. scorodonius), i södra och
lands, Finlands och Den Skandinaviska halföns Hattsvampar, Hel-
singfors 1879 och 1882, dessutom blifvit rådfrågadt.
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mellersta Finland; Falsk riska (Ladarius torminosus),
såväl på öppna fält som i skogar öfver hela landet;
Bister pepparling (Ladarius necator), i fuktiga löfsko-
gar öfver hela landet; Vågig pepparling (L. flexuosus),
vanligen växande vid vägar; Skarp pepparling (L. pipe-
ratus)', Biska (Ladarius deliciosus), en af de mest nä-
rande och välsmakliga svampar, förekommer i barrsko-
gar och å gräsbevuxna platser i hela landet; Kremla
(Bussula integra), i skogar öfver hela Finlands natur-
vetenskapliga område; Bödlätt vaxskifling (Hygrophorus
erubescens) och Hvit vaxskifling (H. eburneus), likaledes
öfver hela växtområdet; Ängsvaxskifling (Camarophyllus
pratensis), Kantar eli (Cantharellus cibarius), som lemnar
ett godt och rikligt födoämne, och Gråhvit mjölskifling
(Clitopilus prunulus), förekommande alla tre i södra och
mellersta Finland; Föränderlig tofsskifling (Pholiota mu-
tabilis), växande vanligen i stora tufvor på gamla stub-
bar och nerfallna stockar och är allmän öfver hela lan-
det; Spindelsvamp (Cortinarius claricolor), i löfskogar
och ljungmarker i södra Finland; Pluggskifling (Paxillus
involutus), förekommer ymnigt öfver hela växtområdet;
Allmän champignon (Agaricus arvensis), förekommer å
öppna fält och på odlade marker i södra och mellersta
Finland; Äkta champignon (Agaricus campestris), lika-
som den föregående räknad såsom en läckerhet, anträf-
fas äfvenledes å öppna fält samt i skogar öfver hela
landet; Fjollig bläcksvamp (Pselliophora comata), i stä-
der, byar och på feta gräsbevuxna ställen i södra delen
af landet; Smörsvamp (Cricunopus luteus), öfver hela om-
rådet; Ätlig rörsopp (Tubiporus edulis), en bland de
läckraste svampar, förekommer öfver hela landet; Allmän
kosopp (Boletus bovinus), likaså öfver hela landet; Fräk-
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nig kosopp (Boletus variegatus) och Grynig kos opp (B.
granulatus), finnas i helaväxtområdet; Ättikssvamp (Kromb-
holzia versipellis), öfver hela landet; Sträf rörsopp
(Krombhohia scabra), går nordligt ända till Ishafskusten;
Fårticka (Polyporus ovinus) och Tufticka (Polypilus
confluens), växa i bergiga barrskogar i södra och mellersta
Finland; Blek taggsvamp (Tyrodon repandus) och Fjol-
lig taggsvamp (Sarcodon imbricatus), förekomma öfver
hela landet; Korall taggsvamp (Bryodon coralloides),
Blomkålssvamp (Sparassis crispa), Höggul fingersvamp
(Clavaria flava) och Bruffingersvamp (Glavaria botrytes)
finnas i södra Finland; Stor röksvamp (Lycoperdon bo-
vista), Vårtig röksvamp (Lycoperdon gemmatum), Käring
rök (Bovista nigrescens), öfver hela landet; Allmän
murkla (Morchella conica), trifves från söder norrut ända
till Uleåborg; Allmän stenmurkla (Gyromitra esculenta)
och Möss-svamp (Helvella infula), begge sistnämnda före-
kommande öfver hela landet, m. fl.

Bland andra lägre växter ha äfven några lafarter
(Lichenes) en särskild ekonomisk betydelse för vissa
landsorter. Så är i främsta rummet fallet med Ben-
lafven (Cladonia rangiferina), hvilken norr om 64:de
breddgraden begynner blifva allt mera allmän och nord-
ligare bildar det rådande växttäcket å alla skogsmarker1).
Den utgör, såsom kändt är, renens hufvudsakliga föda,
och dess rikliga förekomst i vårt lands nordligaste byg-
der är följaktligen ett nödvändigt vilkor för de der no-
madiserande Lapparnes existens. En annan lafart, hvil-
ken såsom läkemedel är allmänt känd, är Islandslafven
(Celraria islandica).

'

Till färgning användes den på

x) A. G. Blomqvist, 1. c. pag. 21.
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stenar och klippor temmeligen ofta förekommande Par-
melia conspersa, som lemnar en brungul färg, äfvensom
några andra arter. Inalles uppgå de i Finland funna
lafarterna till litet öfver 1,000, och om de flesta af dem
gälle delvis hvad som sades om svamparna, att den
nytta som af dem möjligen kunde dragas är ännu ganska
litet insedd.

Af mossor (Musd) har man hittills inom Finlands
naturhistoriska område anträffat inalles omkring 650 ar-
ter, deribland ungefär 150 lefver-mossor och 400 blad-
mossor 1). Den roll, som åtskilliga af dem, särskildt
Hvitmossan (Sphagnum acutifolium), spela i landets da-
ningsprocess samt i de lösa jordlagrens bildande, har
redan i det föregående blifvit omtalad. Sedan urmin-
nestider ha flera i våra skogar ymnigt förekommande
arter, såsom Hypnum proliferum, Hypnum Schreberi och
Polytrichum commune (Björnmossa) blifvit använda vid
inredning af boningar, till fyllnad under golf och på
tak samt till förtätning af väggar i trädhus m. m. De
qvantiteter, som härtill årligen förbrukas i Finland, stiga
tvifvelsutan till flere millioner hästlass och represen-
tera följaktligen ganska betydliga penningevärden. Utan
denna rikedom på mossor skulle icke blott menniskorna
utan äfven många djurslag ha svårt att uthärda klima-
tets stränghet härstädes.

Minst undersökta af våra växtafdelningar äro al-
gerne (Älgae), deribland dock några slag, t. ex. Tång
(Fucus) i skärtrakterna ha en viss ekonomisk betydelse
såsom ett ypperligt gödningsämne.

x) Enligt benäget meddelande af D:r Edv. Wainio.
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NIONDE KAPITLET.
Fauna. l)

Samma naturförhållanden, som förorsaka att Fin-
lands vegetation är fattig, utöfva ett liknande inflytande
äfven på dess djurverld. Också inom denna förekomma
härstädes ett vida färre antal slägten och arter än hvad
fallet är i sydligare länder. .Detta utvisar redan verte-
bratfaunan, hvilken omfattar (om husdjuren icke tagas
med i beräkning) endast 456 arter, deri inbegripna äf-
ven alla djur, som tillfälligtvis förirrat sig till vårt land
eller våra haf. Af ryggradsdjur, som fortplanta sig på
vårt område, känner man inalles omkring 360 arter, och
om vintern, då största delen af våra foglar flyr till syd-
ligare länder, qvarblifva i hela landet endast 230 arter,
samt i enskilda landsdelar ännu ett vida färre antal.

I allmänhet skiljer sig vår fauna från mellersta Eu-
ropas blott genom en större fattigdom på arter. Den
ansluter sig nära till den Skandinaviska faunan, med
hvilken den har gemensamt åtskilliga nordliga arter, de
der numera icke anträffas i mellersta Europa, ehuru
flere af dem fordom torde ha varit hemmastadda äf-
ven der.

1) Detta kapitel är, på några smärre tillägg när, författadt af
magister A. J. Mela, for hvars vänliga medverkan förf. här offentligt
hembär sin tack.
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Öfver våra östra och isynnerhet sydöstra gränser
ha till landet inkommit särskilda däggdjur, foglar och
fiskar, hvilka antingen allsicke anträffas i Skandinavien,
•eller hvilkas utbredning åtminstone derstädes är helt
annan än hos oss. Till följd häraf skilja sig Olonez,
ryska Karelen och ryska Lappmarken ganska märkbart
såväl i zoologiskt som botaniskt afseende från det poli-
tiska Finland och ännu mera från Skandinavien. Der-
emot ansluter sig Åland naturligen närmare till Sverige
än till Finland, en anslutning som likväl är mera märk-
bar i dess växtverld än i dess djurverld.

I det följande lemna vi en öfversigt af Finlands
Tyggradsdjur, särskildt inom hvarje af nedanstående fem
områden: 1 Södra Finland (59V 2

0
— 61°), hvartill hörer

Åland, Egentliga Finland, Nyland, Södra Karelen och
Olonez; 2 Mellersta Finlands södra del (61°—62°) d. ä.
Satakunta, Södra Tavastland, Södra Savolaks och Kare-
len norr om Ladoga; 3 Mellersta Finlands norra del
(62°—64°) d. ä. Södra Österbotten, Norra Tavastland,
Norra Savolaks och Norra Karelen; 4 Nord-Österbotten
(64°—66V20) d. ä. sydligare delen af Uleåborgs län;
samt 5 Lappland (66V2 o—7o°).0—70°). Härvid bör likväl erin-
ras att nu gjorda indelning efter breddgrader icke är
alldeles naturlig. Klimatförhållandena i våra östliga de-
lar, isynnerhet på ryska sidan om den politiska gränsen,
äro nemligen såbeskaffade, att Lapplands sydgräns der-
städes måste förläggas vida lägre än i Finland, och
ryska Karelen (63%° —65y 2°) hänföras till fjerde zon-
området. Hvita hafvets ringa värme äfvensom den om-
ständigheten att öster om Maanselkä icke finnas berg som
skulle skydda landskapet mot de skarpa nordostvindarna
synas vålla att medeltemperaturen härstädes är så låg.



360 NIONDE KAPITLET.

Däggdjur (Mammalia).
1. Handvingades ordning (Chiroptera).
De djur, som höra till denna ordning, glesna ha-

stigt i antal, ju mera man kommer mot norr. I Fin-
land ha vi deraf inalles sju slag och af dessa ha 6 an-
träffats i Nyland, nemligen: Långörade läderlappen (Ple-
cotus auritus), Stora flädermusen ( Vesperugo nodula)r

Nordisk flädermus (Vesperugo borealis), Natterers natt-
blacka (Vespertilio Nättereri), Mustacherad nattblacka
(Vespertilio mystacinus) och Vatten nattblacka (Vesper-
tilio Baubentonii). Till södra Finlands flädermöss får
ytterligare räknas den Gråskymliga flädermusen (Vespe-
rugo murilus L., Nilss.), ehuru den härintills icke blifvit
med säkerhet funnen annorstädes än i Tammerfors.

I Lappland finnes endast en flädermus, nemligen
den nordiska flädermusen (Vesperugo borealis), hvilken
för öfrigt är utbredd från Europas mellersta delar ge-
nom Sibirien ända till stränderna af Ochotska hafvet och
inom vårt område anträffats ännu på Imandras, Inaris
och Varangerfjords (70°) stränder.

Inom största delen af det nordösterbottniska områ-
det finnes likaledes endast denna ena art. Först vid
Kajana (64° 10 ') möter en annan art, den mustacherade
nattblackan (Vespertilio mystacinus). I nordliga Savo-
laks tillkomma sedan två slag, nemligen den långörade
läderlappen (Plecotus auritus) och vattennattblackan (Ves-
pertilio Daubentonii), hvilka anträffas ända till 63:dje
breddgraden och icke heller äro sällsynta i trakterna
kring Kuopio. I mellersta Finlands södra del finnas 5
arter af flädermöss, nemligen förutom de nyssnämnda
ännu den gråskymliga flädermusen (Vesperugo murinus).
De slag, som förekomma i södra Finland äro redan of-
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vanföre uppräknade. Alla våra flädermöss ha en vid-
sträckt utbredning utom landets gränser, i Europa och i
Asien. Endast den gråskymliga flädermusen är icke
känd utom Europa.

På samma sätt som dessa små djurs antal i vårt
land hastigt tilltager i den mån man tågar från Lappland
söderut, på samma sätt förökas det äfven i varmare län-
der. I södra Sverige anträffas redan 12 arter, i mel-
lersta Europa 23, i hela Europa 33 och inalles 400—

500 arter.
2. Insektätarnes ordning (Insectivora).
Af de till denna ordning hörande djur, hvilka lika-

som flädermössen äro att hänföras till de nyttiga små
däggdjurens antal, ha vi i Finland 5 arter: Mullvaden
(Talpa europaea), hvars nordligaste fyndorter äro Björ-
neborg, Sysmä i Tavastland, Willmanstrand i Savolaks
och Ruskeala (62°) i Karelen norr om Ladoga; tre arter
näbbmöss, nemligen Vattennäbbmusen (Crossopus fodiens),
Allmänna näbbmusen (Sorex vulgaris) och Tjocksvansade
näbbmusen (Sorex pygmaeus), af hvilka de två först-
nämnda äro allmänna öfver hela området, men den tredje
deremot är sällsynt, ehuru också den funnen ännu vid
stränderna af Varangerfjord (70°); Igelkotten (Erinaceus
europaeus), existerande endast i Finlands sydligaste de-
lar, mera sällsynt i Finska vikens kusttrakter, men något
talrikare på Åland.

Mullvaden och våra näbbmössarter äro utbredda öf-
ver en stor del af Europa och tversöfver Sibirien (mull-
vaden ända till Lenafloden), igelkotten anträffas öfver
hela Europa äfvensom i Kaukasus trakterna och i Sy-
rien. I Sverige finnas samma arter insektätare, som hos
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oss; i Europa är arternas antal 21, och öfver hela jor-
den räknas 160 arter.

3. Gnagarnes ordning (Bodentia vel Glires).
G-nagarnes ordning är rikare på arter än någon

annan däggdjursafdelning. Inalles känner man nemligen
Mraf vidpass 700 arter, deribland 60 i Europa, 33 i
mellersta Europa särskildt, 20 i Finland och endast 17
på Skandinaviska halfön, hvars fauna i afseende å gna-
garne företer äfven åtskilliga andra olikheter emot Fin-
lands. I södra och mellersta Sverige förekommer bland
annat Hasselmusen (Myoxus avellanarius), som icke an-
träffas i Finland, hvaremot hos oss sommaren 1883 upp-
täcktes ett annat slag af samma möss-slägte, Ekmusen
(Myoxus quercinus) i Uukuniemi (61°45')> hvilken trakt
på naturvetenskapliga kartor hänföres till Syd-Savolaks
«huru den rätteligen hör till Karelen. Af österifrån till
vårt land komna arter, hvilka icke finnas i Sverige,
märkas Flygande ekorren (Sciuropterus volans) och
Bvergmusen (Mus minutus); förutom dessa anträffas i
sydöstra Karelen den midteleuropeiska, för Skandinavien
främmande Tyska haren (Lepus europmus), som är gan-
ska allmän i Wiborgs län ända till Wuoksen och som
blifvit skjuten ännu i trakterna af Sordavala, t. ex. i
Impilaks (61° 45')- Ytterligare må anmärkas att Busk-
råttan (Sminthus subtilis), som blifvit funnen på många
ställen i södra och mellersta Finland, vesterut ända i
Lojo uti vestra delen af Nyland, och norrut ända i Rus-
keala "(62°), icke anträffats i Sverige annorstädes än i
Skåne.

Af nordliga arter åter, hvilkas utbredning icke
sträcker sig ända till mellersta Europa, ha vi med Skan-
dinavien gemensamma fem arter, deraf en, Fjell-lemmeln
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(Myodes lemmus), icke alls finnes utom Skandinaviens
och Finlands områden; men de öfriga fyra åter äfven
anträffas i norra Ryssland och i Sibirien, nemligen Skogs-
lemmeln (Myodes schisticolor), Gråsidiga skogssorken (Ar-
vicola rufocanus), Bödbruna skogssorken (Arvicola rutilus)
och Mellansorken (Arvicola ratticeps).

Flygande ekorren (Sciuropterus volans) finnes i hela
södra och mellersta Finland (dock icke på Åland), äf-
vensom i vårt lands ostliga delar i Kuusamo och i Ryska
Lappmarken norrut ända till Soukelo (660

30 ')- Den van-
liga ekorren (Sciurus vulgaris) är allmän i våra skogar
och visar sig någongång äfven på den skoglösa sydstran-
den af Varangerfjorden. Man har hos oss, likasom äf-
ven annorstädes, gjort den iakttagelsen att ekorrarne
vissa år göra vandringar i stora skaror och derunder
för en tid helt och hållet försvinna från en trakt, hvar-
est de förut funnits i öfverflöd. Deras skinn utgör före-
mål för en ganska liflig handel. Under enskilda år ha
enligt tullspecialierna utförts från Finland till utlandet
mer än 50,000 ekorrskinn.'

Af råttornas familj ha vi sex arter, deribland den
förutnämnda Buskråttan (Sminthus subtilis) 60°—62°,
Svarta råttan (Mus rattus), som håller på att försvinna,
60°—62V och Stora husråttan (Mus decumanus), en
allmän landsplåga i trakter, som beröras af sjöfarten.
Vid Varangerfjorden och på Ryska Lappmarkens norra
kuststräcka har den ingen framgång, men vid Kanta-
lahti trifves den redan godt. Nämnas må vidare Lilla
husmösset (Mus musculus), allmän på hela vårt område,
Skogsmusen (Mus sylvaticus) 60°—66°, och Dvergmusen
(Mus minutus), som finnes i de östliga delarna af södra
och mellersta Finland ända upp till norra Savolaks
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(60° —63°) och vesterut ända till Helsingfors och Tam-
merfors.

Af mullvadar och fjällmöss finnas 8 arter: Ben
långsvansade skogssorken (Arvicola glareola) 60°—68°30'j
allmän i södra Lappland och i Ryska Karelen, men för
öfrigt sällsynt, Gråsidiga skogssorken (Arvicola rufoca-
nus), 70°—61V) Rödbruna skogssorken (Arvicola ruti-
lus) 70°—63°, allmän i Lappland och kring Hvita haf-
vet, men anträffas äfven i norra Savolaks; Vattensorken
(Arvicola amphibius) 60°—70°, allmän ända till Torneå,
i Lappland sällsynt; Mellansorken (Arvicola ratticeps)
70°—66°, anträffas hos oss endast i vårt lands nordli-
gaste delar, ehuru den blifvit funnen till och med i
Östersjöprovinserna; Akersorken (Arvicola agrestis) 60°—
70°, nog allmän och oftast en stor förtret för landtman-
nen. Senast förökade den sig alldeles ovanligt om som-
maren 1883 och gjorde derpå följande vinter i flere
delar af landet ganska stor skada på sädesstackar, m. m.

Fjell-lemmeln (Myodes lemmus) 70°—67°, allmän i
Lappland, förvillar sig på sina vandringar, för hvilka
den blifvit ryktbar, stundom till Österbottens nordliga
delar och till Ryska Karelen, men har veterligen icke
på vårt område gjort så storartade och förderfbringande
färder, som på Skandinaviska halfön.

Skogslemmelns (Myodes schisticolor) utbredning öf-
ver vårt område är icke noggrannare bekant. Synbarli-
gen finnes den öfverallt, ehuru den icke anträffats an-
norstädes än i Nyland, Norra Savolaks och i Ryska
Karelen, i trakten af Kantalahti 67°—60°.

Bäfvern (Castor fiber), torde redan vara utdöd på
vårt område, om icke något enstaka par ännu möjligen
döljer sig i de inre, oundersökta delarna af Ryska Lapp-
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marken, såsom ofvanföre nämndes om Nuortijoki. År
1860 sköts en bäfver i Syd-Varanger; i byn Fetoser-
skoi, nordvest om Kantalahti, dödades en annan ungefär
år 1862 och omkring år 1866 dödades en tredje ett
stycke ifrån Juonti by i trakten af Imandra.

I fordna tider var bäfvern här icke alldeles säll-
synt. Så utfördes till främmande länder år 1637 ifrån
Åbo, förutom andra skinnvaror, 4 stycken bäfverhudar.
I Kuusamo idkades bäfverfångst ännu i slutet af förra
århundradet och Inariboarne erlade till ryska kronan i
årlig skatt förutom annat två bäfverryggar. En sko-
ningslös jagt har dock under tidernas lopp utrotat djuret.
I Kittilä dödades den sista bäfvern för omkring 50 år
sedan, och i Kuolajärvi fick den sista sin bane ungefär
för 42 år tillbaka.

Af harar ha vi tvenne slag: Vanliga haren (Lepus
timidus) 60°—70°, allmän öfver hela området, och Tyska
haren (Lepus europaeus) 60°—61°40 , hvars utbredning
nyss förut omtalats.

Såsom matnyttigt vildbråd är haren icke utan eko-
nomisk betydelse. Man kan få en föreställning om mäng-
den af de harar, som här årligen fällas, redan deraf,
att ofta på ett enda år vida mer än 100,000 harskinn
blifvit utförda till andra länder.

Största delen af våra gnagare anträffas förutom i
Europa också i Sibirien. Endast den långsvansade skogs-
sorken, åkersorken och fjell-lemmeln finnas blott i Eu-

ropa, den sistnämnda blott i Skandinavien och i Fin-
land. Den tyska haren är nästan uteslutande europeisk;
den finnes nemligen utom vår verldsdels område blott i
en liten del af vestra Asien.
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4. Rofdjnrens ordning (Feraé).
Inom Finlands naturhistoriska område finnas alla

de rofdjur, som äro hemmastadda på den Skandinaviska
halfön och dertill ännu ett, Mänken eller Flodillern (Foe-
torius lutreola), inalles 13 arter. Förutom dessa må
ännu nämnas Isbjörnen (Ursus maritimus), som någon-
gång på isstycken blifvit drifven från Spetsbergen till Is-
hafskusten.

Främmande för mellersta Europas fauna äro: Fjell-
räfven (Canis lagopus) och Jerfven eller Filfrasen (Gulo
luscus), hvilka i dess ställe bebo de tre verldsdelarna
Europas, Asiens och Amerikas nordligaste delar. Lika
vidt utbredda äro också Småvesslan (Foetorius nivalis),
Hermelinen (Foetorius erminea) och Vargen (Canis lupus).
Åfven Mänken har i Amerika en så nära anförvandt,
att densamma (Foetorius vison) af många forskare icke
hålles för en särskild art, utan blott en varietet af män-
ken. Egendomligt är det i alla händelser att mänken
alls icke anträffats i Sibirien.

Af kattdjur hysa våra skogar blott en enda art:
Lon (Felis lynx) 60°—690

30 ', hvars förekomst blir säll-
synt upp mot Lappmarken. Dess färgvarieteter, kända
under benämningarna Kattlo, Varglo och Räflo, repre-
sentera ej ens skilda raser, utan kunna, efter hvad man
numera känner, t. o. m, allesamman förekomma i ett och
samma bo.

Af Mårddjursfamiljen förekomma 8 arter. Allmänna
inom hela vårt område (60°—70°) äro bland dessa Her-
melinen (Foetorius erminea) och Småvesslan (F. nivalis),
medan deremot Illern (F. putorius) 60V—61 V» är af
alla våra rofdjur det mest sällsynta och påträffadt ute-
slutande inom Wiborgs län, der Impilaks (61°50 ') är dess
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nordligaste och nejden kring Willmanstrand dess vestli-
gaste fyndort. En allmän och vidsträckt utbredning
60°—66°, har åter Mänken eller Flodillern (Foetorius
lutreola), som i Nord-Österbotten påträffats ännu vid
Uleåborg (65°) och i Kuusamo (66°). G-anska allmänt
förekommer äfvenledes öfver hela vårt område, 60°—70°,
ända upp till stränderna vid Varangerfjord, Skogsmår-
den (Mustela martes). Jerfven (G-ulo luscus), 70°—61°30',
är egentligen hemma blott i vår nord, der den allmänt
förekommer i Lappland, fruktad såsom en af renhjor-
darnes farligaste fiender, äfvensom i norra Österbotten.
I norra delen af mellersta Finland 64°—62°, är han re-
dan en sällsynt gäst och förvillar sig endast sällan till
sydligare delar af landet. Undantag härifrån göra de
östra gränsmarkerna, Ladoga—Karelen och Olonez, der

o
jerfven regelbundet reder bo, medan han på Åland är
nästan fullkomligt okänd. Enligt officiela uppgifter upp-
går antalet af årligen dödade jerfvar i Uleåborgs län
till 80 —100 och i Kuopio län understundom till ett tiotal,
men i de öfriga länen faller endast efter mångåriga
mellantider något enstaka exemplar offer för sin van-
dringslust.

Uttern (Lutra vulgaris), 60°—70°, är allmän öfver
hela vårt område, men håller sig företrädesvis till kust-
trakterna. Gräflingen (Meles taxus) 60°—66°10'> går icke
så långt upp i norden som den nästnämnde; han är
mycket sällsynt redan i trakten af Kajana, ehuru någon
gång fälld t. o. m. i södra delen af Ryska Lappmarken,
i Vartiolampi by (66° 10'). I trakten kring Uleåborg är
han okänd.

Vårt värsta rofdjur, Vargen (Canis lupus), och vårt
värdefullaste pelsdjur Bäfven (Canis vulpes), äro utbredda
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öfver hela området (60°—70°). Åländska skärgården
hade visserligen redan under lång tid varit befriad från
varg, men för några år tillbaka uppenbarade sig der-
städes „svarta vargar", hvilka vid närmare undersökning
visat sig vara bastarder af varg och hund och hvilka
man ej ens ännu lyckats utrota från nämnda bygder.
Vargen uppträder icke hvarje år i lika talrikhet i
samma trakter, men såsom allmän regel kan man säga
att den torde förekomma talrikast inom Wiborgs län,
medan under senaste årtionden södra Savolaks och norra
delarna af mellersta Finland minst besvärats af detta
skadedjur, hvilket deremot i södra Tavastland samt i
Egentliga Finland anställt svåra förödelser. Under tider
af svårare allmän nöd, såsom under krigsår, ha var-
garne på en del orter varit en fruktansvärd landsplåga,
och deras djerfhet har då ofta öfvergått all föreställ-
ning. Åren efter slaget vid Napo by t. ex. uppträdde
de i Storkyro till otroligt stort antal. De lågo på lur
i sjelfva boningshusens förstugor, sleto barnen från mö-
drarnas armar och uppåto dem i dessas åsyn, angrepo
förenade i större flockar äfven äldre personer och sön-
dersleto dem ofta midt i byarna. I senare tider ha var-
garnes anfall på menniskor hört till sällsyntheterna;
dock är det endast några år sedan allmänheten lifligt
uppskakades af en mängd på hvarandra timade barna-
rof, öfvade af vargar, sommaren 1877 i Tavastkyro och
Birkkala kommuner samt 1880 i nejderna kring Åbo.

Man har beräknat den skada, som vargar och an-
dra rofdjur årligen förorsaka å den tama boskapen, stiga
till mer än 300,000 mark. Sedan äldre tider har utro-
tandet af dessa rofdjur derför uppmuntrats genom pre-
mier. Dock är jagten efter varg synnerligen besvärlig
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och derför ofta resultatlös. Bästa sättet att utrota dessa
djur synes vara att i Maj och Juni uppsöka deras lyor
och borttaga ungarne. Enligt officiela uppgifter dödades
i Finland åren 1877—1882 följande antal rofdjur:

Ofvanstående tal tyda på, hvad som redan uttala-
des, att vargen förekommer i ganska ringa mängd i Sa-
volaks och särskildt i Kuopio län i jemförelse med
dess förekomst i Tavastland, Åbo län samt äfven i Ny-
land. Samma tal synas i öfrigt gifva vid handen att
vargen är fåtalig i de trakter der björnen påträffas i
större mängd, och det vill häraf synas, som skulle det
ena af dessa skadedjur i någon mon hålla trakten fre-
dad för det andra.

Bäf (Canis vulpes) finnes ganska ymnigt i vårt
land, men dess värdefullaste färgvarieteter, Korsräfven,
Svarta räfven m. fl., äro mycket sällsynta, mindre dock
i Lappland och Nord-Österbotten än i öfriga delar af
landet.

Inalles under åren I medeltal
1877—1882. för året.

Björnar. Vargar. Björnar. Vargar.

Nylands
o

Abo o. Björneborgs
län

,5

4 161 0,7 27,o
1 573 0,2 95,5

Tavastehus 11 8 423 1,3 70, 5
"Wiborgs 11 246 228 41,o 38,0

S:t Michels 11 59 42 10,0 7,o
Kuopio 11 72 4 12,o 0,6
Wasa 11 26 39 4,3 6, 5

Uleåborgs 11 269 198 45,o do,0

Hela Finland 685 1,668 114 278
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Landbjörnen (Ursus ar dos), de nordliga skogarnes
drott, är icke heller sällsynt. Den påträffas, ehuru på
de flesta orter i ringa antal, öfver hela vårt område
ända till Ishafskusten (60°— 70°). Åland är likväl helt
och hållet fritt från björn.

Isbjörnen (Ursus maritimus) har sitt egentliga hem-
vist på långt norr om vårt område belägna öar i Ishaf-
vet samt på Sibiriens och det nordligaste Amerikas kalla
kuster, men bäres stundom af drifvande isberg ofrivilligt
också till vår Ishafskust. Senast sågs en sådan förirrad
gäst under hösten 1852 på stränderna af Varangerfjord.
Det var sannolikt samma exemplar, som sedermera i på-
följande April månad fälldes på fjällarne i närheten af
Kjöllefjord i östra Finnmarken.

Inalles känner man omkring 320 rofdjursarter, af
hvilka blott 25 hemmahörande i Europa. Af finska rof-
djur är mänken det enda, som icke tillika förekommer
i Asien. Också i Nord-Amerika anträffas 6 eller 7 hos
oss inhemska arter.

5. Skälarnes ordning (Pinnipedia).
Af djur, hörande till denna ordning, hvilka nästan

alla äro mycket utbredda i nordliga trakter, känner man
inalles ungefär 30—40 arter, deraf 8 europeiska och
deribland 7 från stränderna af Finlands naturvetenskap-
liga område, men endast en ifrån Medelhafvet.

Inom vårt område är Hvita hafvet rikast på skalar;
der anträffas nemligen i regeln 4 eller 5 arter, medan
deremot vid Ishafvets strand finnes blott 3 allmänna arter
och två tillfälliga.

Hvita hafvets skalar äro: 1 Språklig skäl (Phoca
vitulina), 2 Binglad skäl (Phoca foetida), 3 Grönlands
skäl (Phoca Grönlandica), 4 Hafsert (Phoca barbata)
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och troligen äfven 5 Gråskäl (Halichaerus grypus). Till
Ishafsstränderna från Varangerfjorden till Hvitahafsmyn-
ningen förvilla sig någongång på de flytande isfälten
Blåskälen (Cystophora cristata) och Hvalrossen (Odonto-
baenus rosmarus); men af Hvitahafs-skälarna träffas der
endast den spräckliga skälen, den ringlade skälen och
Grönlands skälen.

I Finska och Bottniska vikarna äro gråskälen och
ringlade skälen allmänna; den tredje arten eller spräck-
liga skälen (Phoca vitulina) är sällsynt, ehuru dock an-
träffad ända upp vid Brahestad (64%').

Anmärkningsvärdt är att skalar äro hemmastadda
i några af våra inre vatten. Den ringlade skälen (Phoca
foetida), som är allmän vid Sibiriens stränder och finnes
i mängd i Östersjön och dess vikar, likasom äfven i
Baikal sjön och i Kaspiska hafvet, anträffas hos oss
också i Onega, Ladoga och Saima och norr om sist-
nämnda sjö i Pyhäselkä och ännu på andra sidan om
Nyslott i Haukivesi. Från Ishafvet åter uppstiger den
spräckliga skälen (Phoca vitulina) i de större elfvarne,
såsom i Ponoijoki, Tulomajoki, Paatsjoki och Tana elf,
i hvilken sistnämnda den anträffats upp vid Karasjokis
mynning, 24 mil från hafvet.

Skäljagten, som fordom var vida mera inbringande
än i våra dagar, bedrifves dock ännu fortfarande af in-
byggarne på kusterna och öarne i Bottniska och Finska
vikarna. I några kustsocknar af Wasa län, t. ex. i
Korsnäs, är fångsten ganska betydande. Inbringande
ehuru lifsfarlig är isynnerhet jagten om våren, då de
djerfve skyttarne uppdraga sina båtar på drifisen och
stundom hela månader låta sig föras på flytande is-
stycken, der de hvitklädda och krypande på alla fyra



372 NIONDE KAPITLET.

närma sig de ytterst skygga skålarna, hvilka engång
nådda inom skotthåll sällan undgå deras säkra lod. An-
talet skalar, som årligen fällas i Finland, varierar enligt
officiela uppgifter emellan 5,000 och 10,000.

6. Idislarnes ordning (Buminantia).
Af denna ordning finnes i Finland i vildt tillstånd

endast två arter: Elgen (Gervus alces) och Benen (Ban-
gifer tarandus). Elgen, som i fordna tider förekommit
i största delen af Europa, anträffas numera icke vestli-
gare än i Ost-Preussen, derifrån dess utbredning går ge-
nom norra och mellersta Ryssland samt Sibirien ända
till Nord-Amerika. Inom vårt område tyckes den tidi-
gare varit mer allmän än i närvarande tid. Isynnerhet

o
funnos elgar i mängd på Åland, der djuren höllos frid-
lysta och sparades för konungens egen jagt. Konung
Gustaf II Adolf utfärdade den 2 augusti 1620 ett öppet
bref, deri han förbjöd allt ofredande af elgarne på Åland.
Bönderna fingo icke ens skrämma dem med böss-skott,
utan skulle, ifall djuren kommo in på deras åkerfält och
inhägnader, „med saktmodighet drifva dem derur" ut på
allmänningen. En hvar som dödade eller skadade ett
elgdjur, skulle straffas till lifvet eller, ifall han af kung-
lig nåd blefve förskont från dödsstraffet, mista all sin
egendom och sändas till Ingermanland. Ja blotta för-
söket att skada en elg, äfven om det misslyckades, straf-
fades med höga böter. Under stora ofredens tider och
sedermera under 1741—1743 årens krig blefvo elgarne
der emellertid nästan alldeles utrotade. Den sista elgen
på Åland sköts i Lemland 1778. I det öfriga Finland
var elgen vid medlet af innevarande århundrade redan
på väg att utdö, men slägtets tillväxt har i senaste ti-
der märkbart befordrats genom förordningen af år 1868,
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hvilken fridlyste elgen året igenom och faststälde 200
marks bötesstraff för dess fällande. Talrikast anträffas
elgen i Wiborgs län, men har i senaste tid uppenbarat
sig också på många andra orter i vestra, mellersta och
t. o. m. i norra Finland, t. ex. i Sotkamo år 1877.
Nordligast har elg under detta sekel blifvit sedd i Ma-
javalahti vid Pääjärvis strand i Ryska Lappmarken (omkr.
år 1870), i Muonioniska (före 1852) och i Utsjoki (nära
70°) år 1800.

Benen förekommer både i vildt tillstånd och såsom
husdjur. Vildren (på finska kallad Peura, medan den
tama renen namnes Poro), träffas på Lapplands tundror
samt längs Finlands politiska gräns mot öster inom Ryska
och Finska Karelen ända ned till nejderna vid Ladoga.
Sålunda är den t. ex. ganska allmän året om i Korpi-
selkäs och Suojärvis skogsmarker samt beger sig på vå-
rarna i stora flockar ut till öarne i Ladoga; men så
långt vesterut som till Savolaks förvillas mycket sällan
något exemplar.

Från skilda delar af jordklotet äro inalles kända
omkring 170 arter idislare, af hvilka 12 tillhöra Eu-
ropa, men, såsom redan sades, endast de två nyss nämnda
äro i Finland inhemska.

7. Hvaldjurens ordning (Cete).
Denna ordning räknar i alla haf sammanlagdt om-

kring 160 arter, af hvilka omkring 24 tillhöra Europas
fauna. Äfven vid våra kuster ha anträffats 12 hvalar-
ter, nemligen i Ishafvet 11, af hvilka en — Narhvalen
(Monodon monoceros) — likväl endast tillfälligt före-
kommande, samt i Östersjön 5, af hvilka åter endast en
— Tumlaren (Phoccena communis) — i regeln anträffas vid
vår södra kust, medan de öfriga blott då och då för-
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irrat sig till Finska eller Bottniska viken. Dessa äro:
Öresvinet (Belphinus tursio), som i oktober 1871 på-
träffades i Finska viken på estländska sidan vid myn-
ningen af floden Louga söderut från ön Seitskaarto; Hvit-
fisken (Beluga leucas), allmän i Hvita hafvet och hvil-
ken veterligen två gånger funnit vägen till Östersjön,
nemligen år 1869, då densamma under juni och juli må-
nader iakttogs i Tenala och Kimito samt i Bottniska vi-
ken ända upp i Ijo, äfvensom 1884, då den förvillades
ända in i Wiborgska viken; Puckelhvalen (Megaptera
boops), hvaraf ett dödt exemplar påträffades i april 1851
vid stranden af Rammosaari ö nära Estlands kust, 32
verst från Reval; samt slutligen Vikhvalen (Balmnoptera
rostrata), på sommaren 1881 funnen död i Bottniska
viken i närheten af Tauvonsaari inom Siikajoki socken.
Tumlaren (Phocsena communis) förekommer normalt, ehuru
sällsynt, vid Egentliga Finlands och Nylands kuster, men
förirrar sig sällan till kusten af Wiborgs län och ännu
mera sällan upp i Bottniska viken, hvarest han dock
är sedd ända så långt norrut som i Ijo och Kemi.

I Varangerfjord idka norrmännen en ordnad och
ganska indrägtig hvalfångst. Följande arter förekomma
der: a) Tandhvalar: Hvitsidingen (Belphinus acutus),
Tumlaren (Phocsena communis) och Späckhuggaren (Orca
gladiator), allmänna, samt Hvitfisken (Beluga leucas) och
Näbbhvalen (Hyperoodon diodon), sällsynta; äfvensom
b) Bardhvalar: Puckelhvalen (Megaptera boops), Vik-
hvalen (Balsenoptera rostrata), Sillhvalen {Balmnoptera
laticeps), Börhvalen (Balmnoptera musculus) och Jätte-
hvalen (B. sibbaldii).

Om Hvita hafvets hvalar ega vi högst ofullständig
kännedom, inskränkande sig nästan till det enda faktum
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att såväl Hvitfisken som Tumlaren äro der allmänt före-
kommande.

Foglar (Aves).
Af denna stora klass, som inalles räknar mer än

10,000 kända arter, deraf öfver 500 förekomma i Eu-
ropa, äro i Finland 268 arter anträffade. Af dessa äro
likväl 5 osäkra, 33 att betraktas såsom tillfälligt förvil-
lade gäster och 9 endast draga genom vårt område på
sina flyttningståg. Under en större del af året dröja
hos oss sålunda blott 221 arter.

Äfven den sistnämnda kategorin röner dock med
hänsyn till sin artrikedom stort inflytande af årstidernas
véxlingar. Under vår kalla och mörka vinter dröjer här
blott ett ringa antal foglar, inalles 62 arter, af hvilka
9 här tillbringa endast vintern, medan de häcka i ännu
nordligare trakter, men 53 åter åtminstone till största
delen äro stationära i vårt land. Deremot flyr halft-
annat hundratal af de 212 arter, som häcka inom vårt
område, undan den kalla årstiden till varmare länder.

Vinterfoglar.
Vår fogelverld utgöres under vintrarne af nedan

uppräknade arter:
Tättingar (Passeres). Af Mes-slägtet (Parus) träffas

6 arter, bland hvilka de allmännaste äro Tälgmesen (Pa-
rus major), Nordiska mesen (Parus borealis) och Lapp-
mesen (Parus cinctus). I södra och mellersta Finland
förekommer Trädkryparen (Certhia familiaris). Kråk-
foglarnes familj företrädes af 6 arter: Korpen (Corvus
corax), Kråkan (Corvus cornix), Kajan (Corvus mone-
dula), förekommande ställvis i Södra Finland, Skatan
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(Cleptes pica), Nötskrikan (Garrulus glandarius) och Laf-
skrikan (G. infaustus); dessutom uppträder under vissa
vintrar såsom strykfogel Båkan (Corvus frugilegus), hvil-
ken ej häckar inom vårt område. Af Finkarnes familj
finnas följande stannfoglar: Större och Mindre Korsnäb-
ben (Loxia pityopsittacus och L. curviröstra); Tallbiten
(Pinicola enucleator), som efter flera års mellantid uppen-
barar sig i södra Finland; Bomherren (Pyrrhula rubi-
cilla); Husfinken eller Gråsparfven (Passer domesticus)
och Pilfinken (P. montanus), af hvilka den senare är
mycket ojemnt utbredd; Gulsparfven (Emberisa citri-
nella); samt Sidensvansen (Ampelis garrulus). I södra
Finland ses dessutom någon gång Trasten (Turdus),
Kungsfogeh (Begulus cristatus), Stenknäcken (Coccotrau-
stes vulgaris), mycket sällsynt, Bofinken (Fringilla coe~
lebs), Grönsiskan (Fringilla spinus) och Stiglitsan (Fr.
carduelis). Snösparfven (Pledrophanes nivalis) aflägsnar
sig härifrån för så kort tid, att också han nästan kan
räknas till södra Finlands vinterfoglar.

Af Klättrarnes ordning (Zygodadyli) stanna här
samtliga arter hackspett (Picus), 6 till antalet.

Skärrfoglarne (Strisores), Buffoglarne (Pullastrce)
samt Vadarne (Grallce), fly samtliga undan vår vinter.
Enahanda är förhållandet med Simfoglarne (Palmipides),
hvilka under vintertid förekomma blott på en eller an-
nan ort i landet.

Af Boffoglar (Accipitres) stanna här fyra arter Falk-
foglar (Falconidcé), nemligen: Jagtfalken (Falco gyr-
falco), som är hemma i Lappland, Bufhöken (Astur pa-
lumbarius) och Kungs- eller Landörnen (Aquila chrysae-
tos), förekommande nästan öfver hela vårt område, samt
Hafsörnen (Haliaetus albicilla), som dröjer qvar på Is-
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hafskusten. — Ugglefoglar (Strigidm) finnas inom områ-
det inalles 9 arter, hvilka alla qvarstanna, så när som
på en enda, Kortörade ufven (Asio accipitrinus).

Äfven bland våra Hönsfoglar (Gallince) finnes blott
en flyttande, nemligen den äfven på somrarne mycket
sällsynta Vakteln (Ortygion coturnix); alla öfriga arter
dröja qvar och utgöra vårt yppersta skogsvildbråd. De
äro: Tjädern (Tetrao urogallus), Orren (T. tetrix), Hjer-
pen (Tetrastes bonasia), Snöripan (Lagopus albus) och
Bapphönan (Starna perdix) samt den på Lappska fjel-
larne hemmahörande Fjellripan (Lagopus mutus).

Under vissa milda vintrar, då Finska vikens vatten
böljar fritt, kan man i dess yttre skärgård få se t. o.
m. några simfoglar: Älfogeln (Hareida hiemalis) och
Hvilvingade truten (Larus glaucus). Vid Ishafskusten
anträffas deremot 9 till denna ordning hörande arter,
hvilka nästan regelmässigt från de nordliga öarne i Is-
hafvet infinna sig i Varangerfjord för att der tillbringa
vintern. Sådana äro: Alförrädaren (Hareida Stelleri),
Praktejdern (Somateria spedabilis), Hvitmåsen (Larus
eburneus), Grönlandstruten (Larus leucopterus), Bred-
stjertade labben (Lestris pomarina), Stormfogeln (Procel-
laria glacialis), Is-lommen (Colymbus torqvatus), Nordliga
Sillgrislan (Uria ärra) och Alkekungen (Mergulus alle).
Ingen af dessa häckar inom vårt område.

Sommarfoglar.
På finskt område häcka 213 fogelarter, nemligen:
84 tättingar (Passeres),

8 klättrare (Zygodactyli),
3 skärrfoglar (Strisores),

27 roffoglar (Accipitres).
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2 duffoglar (Pullastrce),
7 hönsfoglar (Gallincé),

33 vadare (Grallce) samt
49 simfoglar (Palmipedes).
Af dessa äro likväl endast 106 gemensamma för

alla de fem zoner, i hvilka vi indelat landet, men äfven
i afseende å dem bör märkas, att några, t. ex. Svanen
och Sidensvansen, egentligast äro nordliga och östliga
arter, ehuru de genom Ryska Karelen och Olonets tränga
så långt söderut, att de komma att ingå i förteckningen
för samtliga zoner, samt vidare att några simfoglar och
vadare, t. ex. Spetsstjertade labben (Lestris cepphus),
Ejdern (Somateria mollissima) och Strandskatan (Hcema-
topus ostreologus) anträffas endast vid hafskusterna.

Sålunda erhålla vi för enhvar af de 5 zonerna och
för hela området följande antal arter af hvarje särskild
fogelordning:
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Tättingarnes ordning (Passeres).
Mer än alla andra foglar förläna åtskilliga arter af

denna ordning genom sin sångfärdighet tjusning åt som-
marlandskapet, hvarjemte de göra jordbrukaren en stor
tjenst genom att utrota skadliga insekter. Såsom mat-
nyttiga äro de deremot af mindre värde. I södra Eu-
ropa äter man visserligen snart sagdt alla slag af små-
fogel, och våra små nyttiga insektätare eller präktiga
sångare af fogelklassen, t. ex. svalor och lärkor, få af
sådan anledning utstå mycken förföljelse under sina vin-
terfärder i Medelhafsländerna. I Finland, deremot an-
vänder man knappast alls tättingsfoglar, ej ens trastar, till
föda. Sidensvansen (Ampelis garrulus) är den enda
kramsfogel, som fortares i städerna, men äfven dess an-
rättande är föga allmänt.

Bland mängden af våra yppersta sångare förtjena
att i främsta rummet nämnas Sång- eller Talltrasten
(Tvtrdus musicus) och Lärkan (Älauda arvensis), såsom
utbredda från södra Finland ända upp till Inari och i
sångfärdighet stående framom alla andra allmänna sång-
foglar i vårt land. Vi ha visserligen ett par sångare,
som ännu öfverträffa de två nyssnämnda, men deras ut-
bredning är mycket begränsad. Första rummet intager
af desse Nordliga näktergalen (Luscinia philomela), Ty-
skarnes Sprosser, som i Wiborgs län är allmän, men
blir allt sällsyntare mot norr och vester, så att dess yt-
tersta förekomst-orter äro i norr nejden kring Kuopio, i
vester trakterna kring Helsingfors och Tammerfors. Äf-
ven Lappland har sin sångare, som i Muonio fått nam-
net „rätta näktergalen"; det är Blåhakesångaren (Lus-
cinia suecica), hvilken reder sitt bo uppe på fjellarne
inom buskregidnen. Synnerligt trägna sångare äro (Böd-
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stjerten (Luscinia phoenicurus), som älskar bebodda or-
ter och träffas nästan på hvarje gårdsbacke inom vårt
område ända upp till Lapplands bygder, samt våra sko-
gars allmännaste sångfoglar Löfsångaren (Phyllopseustes
trochilus) och Bofinken (Fringilla coelebs), den förra all-
mänt förekommande ända i Lappland, den senare der-
städes sällsynt, men i stället en af de vanligaste i öfriga
delar af landet. I bur hålles ofta hos oss för sin sång-
färdighet Grönsiskan (Fringilla spinus).

Goda sångare äro ytterligare: Bödhakesångaren (Lus-
cinia rubecula), Bubbeltrasten (Turdus viscivorus) och den
sällsynta Koltrasten (Turdus merula), samtliga arter af Sån-
#are-slägtet (Sylvia) och af Löfsångarene (Phyllopseustes),
den sällsynt förekommande Gulbröstade sångaren(Chloropeta
hippolais), hvilken nära nog kommer upp mot näkterga-
len, Staren (Sturnus vulgaris), flera till Finkfamiljen
(Fringillidce) hörande foglar, t. ex. Tallbiten (Pinicola
enucleator), i Lappmarken, Bomherren (Pyrrhula rnbi-
cilla), som dock hos oss värderas mindre än i Tysk-
land, Grönfinken (Fringilla chloris), Hämplingen (Frin-
gilla cannabina), Stiglitsan (Fr. carduelis), samt af Ärle-
familjen Piplärkorna (Anthus).

Af Trastfamiljen (Turdidce) förekomma inalles på
vårt område 13 arter, af hvilka i Lappland påträffas 10
och i södra Finland likaledes 10, men i norra Finland
endast 8. Denna skiljaktighet förorsakas deraf att 3
arter häcka blott i Lappland, nemligen: Bingtrasten
(Turdus torquatus) 70°—68°, Blåhakesångaren (Luscinia
suecica) 70°—67°, och Strömstaren (Hydrobata cinclus)
70°—65°20 '.

Sydliga arter af denna familj äro åter: Koltrasten
(Turdus merula) 60°—61°80', Nordliga näktergalen (Lus-
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cinia philomela) 60°—63°s', samt Rödhakesångaren (Lus-
cinia rubecula) 60°-63V.

Gemensamma för hela området äro: Rödstjerten
(Luscinia phoenicurus) 60°—70°, Stensqvättan (Saxicola
oenanthe) 60°—70°, Busksqvättan (Saxicola rubetra) 60V-
-69°, Sångtrasten (Turdus musicus) 60°—69°, Bödvinge-
trosten (T. iliacus) 60°—70°, Dubbeltrasten (T. viscivo-
rus) 60°—69° samt Björktrasten (T. pilaris), landets all-
männaste trastart, 60°—70°.

Kungsfogeln (Begulus cristatus), Finlands minsta fo-
gel, är utbredd från Nyland ända till Uleåborgstrakten,
60°—65°.

Sångarefamiljen (Sylviidce) räknar hos oss inalles
15 arter, af hvilka förekomma i södra Finland 14, i
mellersta Finland 12, i norra Finland 10 och i Lappland
endast 6. Denna familj är sålunda till sin utbredning
helt sydlig.

En art deraf tillhör dock egentligen norden, nemli-
gen Nordiska löfsångaren (Phyllopseustes borealis) 70°—
63°, anträffad ännu i Varanger samt i Ryska. Lappmar-
ken och vid norra stranden af sjön Onega.

En sydlig utbredning i vårt land har främst hela
Sångareslägtet (Sylvia), af hvars 4 arter ingen förekom-
mer så långt norrut som i nejden af Torneå; dessa ar-
ter äro: Trädgårdssångaren (S. hortensis) 60°—65°, Svart-
hufvade sångaren (S. atricapilla) 60°—65%', Ärtsånga-
ren (S. curruca) 60°—65V? och Grå-sångaren (S. ci-
nerea) 60°—65°20\ Sydliga äro likaledes: Grönsångaren
(Phyllopseustes sibilatrix) 60°—63°, Gulbröstade sånga-
ren (Ohloropeta hippolais) 60°—63°35 ', Flodsångaren (Ca-
lamoherpe fluviatilis) 60°—63°, anträffad endast vid stran-
den af floden Swir i Olonets, samt en gång i Borgå och
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äfvenså en enda gång i Wasa; vidare Busksångaren (Ca-
lamoherpe dumetorum), sedd endast i Olonets 60V, äf-
vensom Lilla flugsnapparen (Muscicapa parva) 600

30
'

—

61°, likaledes påträffad blott i Olonets.
Gemensamma för hela området äro af denna familj

endast 5 arter, nemligen: Grå flugsnapparen (Muscicapa
grisola) 60°—70°, Svart-och-hvita flugsnapparen (M.
atricapilla) 60°—70°, Löfsångaren (Phyllopseustes tro-
chilus) 60°—70°, Gransångaren (Ph. collybita) 60°—67°
samt Säfsångaren (Calamoherpe schoenobaenus) 60°—70°,
af hvilka den sistnämnde är öfverallt sällsynt.

Törnskatefamiljen (Laniidce) representeras hos oss
af tvenne arter: den ena Varfogeln (Lanius excubitor)
70°—61V, är allmännare i Lappland än i öfriga Fin-
land, den andra Allmänna Törnskatan (Lanius colluriö)
60°—63V, sydlig med hänsyn till sin utbredning och
sällsynt redan i mellersta Finlands norra del.

Mesfamiljen (Paridae). Deraf känna vi med sä-
kerhet endast 10 häckande arter, ehuru det icke är omöj-
ligt att också Nötväckan (Sitta europaea) häckar i vårt
lands sydöstra del.

Af foglar hörande till denna familj är egentligen
endast en gemensam för hela området, nemligen Nordi-
ska mesen (Parus borealis), som anträffas från sydliga
Finland ända upp till Varangerfjordens stränder 60°—70°.
Visserligen anträffas äfvenledes Jernsparfven (Tharraleus
modularis) såväl i södra som mellersta Finland likasom
också i Inari Lappmark och vid Varangerfjord (70°),
men den har dock icke ännu blifvit funnen i södra Lapp-
land och ej heller någonstädes inom norra Finlands om-
råde. En tredje art, hvars utbredning från norr (70°)
till söder (62°50') når ända till södra Finlands bälte, är
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likväl till sin natur rent nordlig; det är Lappmesen (Pa-
rus cindus), hvilken är den allmännaste af sitt slägte i
Lappland och följande vår östra gräns anträffas i Ryska
Karelen och i norra delarne af Olonets, men icke annor-
städes i södra eller mellersta Finland.

Alla våra öfriga till mesfamiljen hörande foglar äro
mera sydliga såsom Gärdsmygen (Anorthura troglodytes)
60°—63V, Talgmesen (Parus major) 60°—66°, Svart-
mesen (P. äter) 60°—65°, Blåmesen (P. coeruleus) 60°—
61%', Tofsmesen (P. cristatus) 60°—66°, Stjertmesen
(Acredula caudata) 60°—63° och Trädkryparen (Certhia
familiaris) 6o°—64° lo

'.

Ärlefamiljen (Motacillidce). Deraf häcka hos oss
6 arter, deribland en, den Bödhalsade piplärkan (Anthus
cervinus) 70°— 67°, är nordlig, men de öfriga 5 gemen-
samma för hela området från södra Finland ända upp
till Varangerfjordens stränder (60°—70°), nemligen Sä-
desärlan (Motacilla alba), Gulärlan (M. flava), Skärpip-
lärkan (Anthus obscurus) vid hafsstränderna, Ängspiplär-
kan (Anthus pratensis och Trädpiplärkan (Anthus trivia-
lis), den sistnämnda sällsynt i Lappland.

Kråkfamiljen (Corvidm) har hos oss 8 häckande
arter, deraf 5 gemensamma för hela området, nemligen:
Korpen (Corvus corax), Kråkan (C. cornix), Skatan
(Cleptes pica), Nötskrikan (Garrulus glandarius), 60°—
69°, och Lafskrikan (G. infaustus) 69°—60°, den sist-
nämnda till sin utbredning nordlig; den är nemligen all-
män i Lappland, norra Finland, Ryska Lappmarken och
Olonets, men sällsynt i mellersta Finland, ytterst rar i

o
Nyland och obekant på Åland.

Sydliga i afseende å sin utbredning äro: Kajan
(Corvus monedula) 60°—64%', som anträffas här och der
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i södra och mellersta Finland, nordligast i Surna by vid
Onega vikens södra strand; Staren (Sturnus vulgaris)
60°—65° allmän i södra Finland och i sydliga delen af
mellersta Finland, men i norra Savolaks redan ganska
sällsynt; Gyllingen (Oriolus galbula) 60°—63%', som ge-
nom sin ljusa, gula färg egendomligt sticker af mot våra
öfriga foglar; den tillhör de östliga delarna, är ganska
allmän i sydöstra Finland, men blir mera sällsynt mot
norr och vester på samma sätt som näktergalen, ehuru
dess utbredning dock är litet vidsträcktare, så att den
anträffats i Nyland ända i Lojo och i norra Savolaks
ända i Idensalmi.

Finkarnes familj (Fringillidce). I Finland häcka
af härtill hörande foglar 22 arter, deraf 13 eller rättare
12 äro gemensamma för hela området, 3 nordliga, bland
hvilka dock en går vid vår östliga gräns ända ner till
Olonets, samt 7 sydliga.

I Lappland häcka 15 finkar och i södra Finland
20. Af de sistnämnda äro emellertid 5 östliga, i följd
hvaraf på Nyland icke komma flera, ehuru till stor del
andra, arter än på Lappland.

De nordliga arterna äro följande: Lappsparfven
(Pledrophanes lapponicus) och Snösparfven (Pl. nivalis),
hvilka hvardera häcka endast på Lapplands fjäll, 70°—
67°, samt Tallbiten (Pinicola enucleator) 69°—64°, hvil-
ken allmännast förekommer i de skogiga delarna af Lapp-
marken, men finnes äfven i norra Finlands nordligare
och östligare delar äfvensom i Ryska Karelen samt häckar
t. o. m. ännu i Olonets.

De sydliga åter äro: Större korsnäbben (Loxia pi-
lyopsittacus) 60°—65%', Stenknäcken (Coccothraustes vul-
garis) 60°—60%', Grönfinken (Fringilla chloris) 60°-^-



385FAUNA.

65°, Hämplingen (Fringilla cannabina) 60°—63°, Stiglit-
san (Fr. carduelis) 60°—63°, Brunhufvade gulsparfven
(Emberiza aureola) 60%'—63°6', förekommande endast i
Olonez .samt några gånger anträffad på norra stranden
af Ladoga; äfvensom Videsparfven (Emberiza rustica),
också den en östlig art, hvars vestligaste kända häck-
ningsorter i vårt land äro Kuopio, Kiuruvesi och Sot-
kamo.

Gemensamma för alla bälten äro: Mindre korsnäb-
ben (Loxia curviröstra) 60°—69%', [Tallbiten, se under
nordliga finkar], Bomherren (Pyrrhula rubicilla) 60°—69°,
Bödhämplingen (Carpodacus erythrinus) 60°—70°, säll-
synt och i norra Finland okänd, Husfinken eller Grå-
sparfven (Passer domeslicus) 60°—68°, allmän invid bo-
städerna ända upp till södra Lappland, men icke känd
i Inari eller Varanger, der i stället anträffas Pilfinken
(Passer montanus), som hos oss är en östlig fogel, all-
män i Olonez samt ställvis i Ladoga- och Ryska Kare-
len, men sällsynt i det öfriga Finland, 60°—70°; Bo-
finken (Fringilla coelebs) 60°—69°, Bergfinken (Fringilla
montifringilla) 70°—61%', till naturen nordlig och all-
män i Lappland, men anträffad, ehuru sällsynt, häckande
ända nere i Olonez; samt Gråsiskan (Fringilla linaria)
äfven så egentligen nordlig, ehuru någon gång häckande
t. o. m. i Nyland. [Syd-Europeiska forskare vilja af
Gråsiskan särskilja fem arter, hvilka vi emellertid kunna
tilldela betydelse blott af varieteter. De äro: Sibiriska
gråsiskan (Fr. linaria v. sibirica), Bödsiskan (Fr. linaria
v. rufescens), Älgråsiskan (Fr. linaria v. alnorum), Hol-
bölls gråsiska (Fr. linaria v. Holbölli) samt Stornäbbade
gråsiskan (Fr. linaria v. brunnescens); samtliga dessa
former anträffas också i Finland.] Gemensamma för om-
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rådet äro vidare: Grönsiskan (Fringilla spmus), utbredd
ända till" södra Lappland, 60°—-67°; Gulsparfven (Em-
beriza citrinella) 60°—70°, hös oss den allmännaste af
slägtet; Ortolansparfven (E. hortulana) 60°—68°, mest-
endels sällsynt, samt Säfsparfven (E. schoeniclus) 60°—
70°, ganska allmän i landets flesta provinser, sällsynt
blott i sydvestra Finland.

Svalornas familj (Hirundinidos) räknar hos oss tre
arter, alla allmänna och utbredda öfver hela vårt om-
råde ända till yttersta norden, 60°—70°. Ladusvalan
(Hirundo rustica) och Hussvalan (Hirundo urbica), hvilka
bygga sina bon i menniskoboningar, den förra i förstu-
gor och på vindar, den senare under taklisterna, äro i
Finland lika omtyckta och fredade foglar, som staren
och storken äro det i mellersta Europa. Mindre känd
och favoriserad är Mullsvalan (Hirundo riparia), hvilken
inrättar sitt bo på bottnen af djupa hålor, som den
gräfver i sandbankar.

Lärkornas familj (Alaudidce). Äfven af denna fin-
nas här tre arter, nemligen: den på Lappska fjällen
häckande Berglärkan (Älauda alpestris) 70°—67°, den
öfver hela vårt område allmänna Sånglärkan (Älauda ar-
vensis) 60°—69°, samt den blott till södra Finland hörande
Trädlärkan (Älauda arborea) 60°—61%'.

Mestendels i de skogiga inre delarna af Lappland häc-
kar Sidensvansen (Ampelis garrulus), hvilken länge förstod
att för forskarena dölja sitt häckningssätt, ehuru den är
en i Europa allmänt känd fogel. Det första sidensvans-
bo fann engelsmannen Wolley i Kyrö by inom Kittilä i
södra Lappland år 1856; följande året påträffades åter
ett dylikt på Ajossaari utanför Kemi elfs mynning af
lappen Kyrön Pieti, och 1858 funno engelsmannen Dres-
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ser och Uleåborgaren I. Granberg ett sidensvansbo på
Santonen holme nära Uleåborg. Efter nämnda tid ha
årligen flera bon anträffats i Torneå Lappmarken och
Muonioniska. Denna fogel bygger sitt bo uti en yfvig
gran eller fura, icke i ett ihåligt träd såsom dess när-
maste Amerikanska frände, hvilket tidigare ledde på
villospår dem som letade efter vår sidensvans' bo. Utom
i Lappland och norra Finland ha sidensvansar sällsynt
träffats häckande ända nere i södra Finland, t. ex. uti
Thusby i Nyland mot slutet af Juni år 1874.

Klätterfoglarnes ordning (Zygodactyli).
Af klätterfoglar finnas i Finland 8 arter, nemligen:

Göken (Cuculus canorus), som är allmän öfver hela vårt
område, 60°—70°, och lägger sina ägg i andra foglars,
oftast i rödstjertens, arians, stensqvättans eller lärkans
bon, Göktytan (lynx torquilla), som vistas i landets syd-
ligare delar 60°—65%', och 6 hackspettarter (Picus), af
hvilka Lilla hackspetten (P. minor), anträffas ända upp
i Lappland (60°—70°) så långt som skog finnes, och
Spillkråkan (P. martius) samt den Tretåiga hackspetten
(P. tridadylus) likaledes ända i Inari Lappmark, 60°—
69°, men de följande tre äro sydligare: Gråhöfdade hack-
spetten (P. canus) 60°—61%', hvars vistelseort är vårt
lands sydvestra del, Hvitryggiga hackspetten (P. leucono-
tus) 60°—64%' och Större hackspetten (P. major) 60°—

65%', hvilka åter förekomma ända i norra Finland.

Skärrfoglarnes ordning (Strisores).
Af denna ordning finnas hos oss tre arter, en-

hvar representerande en särskild familj och ett särskildt
slägte.
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Utaf dessa är Tornsvalan (Cypselus apus) 60°—69°,
den enda, som är utbredd ända upp i Lappland.

Nattskärran (Caprimulgus- europaeus) 60°—63°, är
redan mycket sällsynt i norra delen af mellersta Fin-
land; och

Blåkråkan (Coracias garrula), 60%', häckar, såvidt
man känner, blott på en enda plats, nemligen i Pyhä-
järvi socken uti några gamla almar vid Ladogas strand
midt emot ön Konevits.

Roffoglarnes ordning (Acdpitres).
Hit höra 27 finska arter, af hvilka 17 falkfoglar

och 10 ugglefoglar.
Af Falkfoglar (Falconidce) äro för samtliga bälten

gemensamma 10 arter. En art, Fjösbenta vraken (Ar-
chibuteo lagopus), 70°—65%, tillhör rätteligen norden,
ehuru den på östra sidan anträffas ännu nere i Olonez,
en annan, Jagtfalken (Falco gyrfalco), har året om sitt
tillhåll på Lappska fjällen, 70°—67°, samt 5 äro syd-
liga och bland dessa åter 2 helt östliga, nemligen Afton-
falken (Falco vespertinus) 60%' —63%', i Olonez och på
norra stränderna af Ladoga, äfvensom Bruna gladan
(Milvus migräns), hvilken likaledes häckar i Olonez samt
understundom blifvit skjuten i södra Finland i granska-
pet af Wiborg och Helsingfors. De öfriga sydliga ar-
terna äro: Lärkfalken (Falco subbuteo) 60°—64%', den
ytterst sällsynta, endast i trakterna kring Wasa och
Björneborg påträffade Skrikörnen (Aquila ncevia subsp.
clanga), 61°—63°, Bivråken (Pernis apivorus) 60°—66°
samt Ormvråken (Buteo vulgaris) 60°—64%'.

Gemensamma för hela området äro: Pilgrimsfalken
(Falco peregrinus) 60°—66%', 70°, som likväl ej är känd
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i det inre af Lappland, men åter uppträder i Syd-Va-
ranger, Bvergfalken (Falco aesalon), 70°—60°, allmän-
nare i Lappland än i södra Finland, Tornfalken (Falco
tinnunculus) 60°—68°, allmän söderut men i Lappland
mycket sällsynt, Bufhöken (Astur palumbarius), 60°—70°,
näst örnarne vår skadligaste roffogel, Sparfhöken (Astur
nisus) 60°—70°, Landörnen (Aquila chrysaUos), 60°—70°,
Hafsömen (Haliaetus albicilla) 60°—70°, hvilken utom
på hafskusten äfven, ehuru mycket sällsynt, träffas på
stränderna af de större innanvattnen, t. ex. i Syd- och
Nord-Savolaks, Fiskgjusen (Pandion haliaetus), 60°—70°
och den sällsynta Blåhöken (Circus pygargus) 60°— 68°.

Af Uggleartade roffoglar (Strigidce) förekomma
10 arter, utaf hvilka 6 äro gemensamma för hela om-

rådet, nemligen: Bergufven (Strix bubo) 60°—70°, all-
män öfverallt der skog finnes, Hökugglan (Surnia ulula)
60°—70°, allmännast af våra mindre ugglefoglar, Sparf-
ugglan (Surnia passerina) 60°—68%', den minsta och
sällsyntaste arten, Kortörade ufven (Asio accipitrinus)
60°—70°, temligen sällsynt, Slagugglan (Syrnium ura-
lense) 60°—69, sällsynt, samt Perlugglan (Syrnium fune-
reum vel Tengmalmi), 60°—69°, allmän i södra Fin-
land, sällsynt i Lappland.

Sydliga äro: Hornugglan (Asio otus) 60°—63° och
Vår sällsyntaste art Kattugglan (Syrnium aluco) 60°—

60%', som med visshet är sedd endast invid Helsingfors
och Äbo.

Nordliga äro åter: Fjellugglan (Surnia nydea) 70°—
67° och Lappugglan (Syrnium lapponicum) 70°—67°.

Duffoglarnes ordning (Pullastm),;
I Finland häcka endast två arter dufvor, hvardera
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till sin utbredning sydliga. Bingdufvan (Columba pa-
lumbus) 60°—64%', är allmän i hela södra och meller-
sta Finland, men förekommer ej högre i norra Finland
än i trakterna kring Kajana. Skogsdufvan (Columba
oenas) 60°—61%', är åter begränsad till sydvestra Fin-

o
land, der den på några orter i Abo län är allmän, men
i Nyland redan sällsynt och längre österut oviss.

Det förtjenar ännu omnämnas att Turturdufvan (Co-
lumba turtur) någon gång visat sig inom Finlands om-
råde, der den skjutits t. ex. i Varanger, i Enontekis
Lappmark och i Maaninka i Savolaks, samt en gång t.
o. m. häckat i Nyland. Det oaktadt kunna vi ej räkna
densamma bland vårt lands egentliga häckfoglar.

Hönsfoglarnes ordning (Gallirw).
Samtliga här inhemska arter af denna ordning till-

höra Orrfoglarnes familj (Tetraonidce). De äro inalles
7, alla af högt skattad matnyttighet.' En af dem, Fjell-
ripan (Lagopus mutus), 70°—67°, häckar i Lappland
ofvanom trädgränsen och 4 anträffas från södra Finland
ända till Lappland, nemligen:

Hjerpen (Tetrastes bonasia), 60°—69°, som är all-
män i södra, mellersta och norra Finland samt glest ut-
bredd i Lappland till Kihlanki vid Torneå elf, till Inari
och sydstranden af Imandra, men i Äländska skärgården
icke känd på andra orter än Brandö.

Tjädern (Tetrao urogallus), 60°—69%', är allmän
öfver hela vårt område så långt skogen sträcker sig ända
till Inari och norra ändan af Imandra, samt har träffats
också i Syd-Varanger, ehuru näppeligen häckande. På
Äland är den utödd.

Orren (Tetrao tetrix), 60°—69°, är i Lappland säll-



391FAUNA,

syntare än tjädern och i Inari mycket sällspord, men
allmän i det öfriga landet, t. o. m. på Äländska öarna,
der densamma för öfrigt är jemte hjerpen den enda före-
kommande vilda hönsfogel.

Snöripan (Lagopus albus), 70°—60°, är allmän från
Lappland ända till Olonets och södra Karelen, men är
temligen sällsynt i Nyland och Egentliga Finland samt
finnes alls icke på Äland.

Mindre utbredd än de föregående är Bapphönan
(Starna perdix), 60°—66°, som under skarpa vintrar öf-
verger t. o. m. redan mellersta Finlands nordliga delar.
I norra Finland är den mycket sällsynt, ehuru anträffad
ännu i Uleåborg och Kuusamo. På Äland är den helt
okänd.

Vakteln (Ortygion coturnix), 60°—65°, är hos oss
ytterst sällsynt öfverallt der den blifvit sedd och tyckes
ingenstädes dröja flera år i rad. Den är likväl funnen
häckande ännu så långt i norr som på Karlön utanför
Uleåborg (1880) och i Latvajärvi i Ryska Karelen (65°).
Dess östligaste fyndort inom vårt område är Povenets
i Olonets, de vestligaste Ulfsby nära till Björneborg
och Kakskerta invid Äbo. Okänd på Äland.

Vid förekommande brist på tjädertuppar infinna sig
tjäderhönorna ofta vid orrens spel och produkten af en
beblandelse mellan dessa arter är bastarden Backelhane
(Tetrao urogallides), som påträffats på många orter i lan-
det, ända till Inari. Exemplaren äro till öfvervägande
del hannar, men oförmögna att fortplanta slägtet.

Yadarnes ordning (Grallce).
I afseende å förekomsten af vadare-arter är en be-

tydlig skiljaktighet rådande mellan våra olika landsde-
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lar. Denna skiljaktighet är mycket märkbar redan om
vi indela vårt område, såsom här skett, i endast fem
bälten. Men olikheten blefve vida betydligare ifall kust-
trakterna afskildes från inlandet, i hvilken händelse
från inlandsfaunan komme att utmönstras mången art,
hvars utbredning visserligen faller inom samtliga våra
latitudsdistrikt, der blott hafsstranden bjuder densamma
lämplig uppehållsort, men icke når de inre vattnens
stränder.

På vårt område häcka i regeln inalles 33 arter,
men af dessa äro blott 13 gemensamma för hela områ-
det. Södra Finland och Lappland räkna hvardera nästan
samma tal af der häckande arter, nemligen Lappland
23 och Syd-Finland 24, men af de lappska arterna äro
10 främmande för södra Finland och lika många af de
sydliga äro obekanta i höga norden. Såväl norra som
mellersta Finlands fogelfauna är åter fattigare på vadare
än de andra två nämnda landsändarne; sålunda förekom-
ma i norra Finland 18, i mellersta Finlands norra del
19 och i dess södra del 20 arter.

Af Brockfoglarnes familj (Charadriidce), träffas
inom våra gränser 7 arter, af hvilka följande 4 äro för
hela området gemensamma: Större strandpiparen (Cha-
radrius hiaticula), 60°—70°, allmän i kusttrakterna, men
sällsynt inne i landet; Ljungpiparen eller Brockfogeln
(Charadrius apricarius), 70°—62°, rätteligen en nordlig
fogel, men dock i ringare mängd utbredd i östra delen
af landet ned till södra Karelen; Strandskatan (Hcema-
topus ostreologus), 60°—70°, hemma på hafskusten; och
Boskarlen (Strepsilas interpres), 60?—70°, äfvenså blott
förekommande vid hafvet.

En nordlig art af denna familj är Fjellpiparen
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(CharaäWius morinellus), 70°—-67°, hvilken häckar endast
på Lapplands fjell, och sydliga åter äro Mindre strand-
piparen (Charad/rius curonicus), 60°—63%', samt Tofs-
vipan (Vanellus cristatus), 60°—61%', en i Finland gan-
ska sällsynt fogel.

Till Beckasinfamiljen (Scolopacidce), höra de flesta
af våra vadare, sammanlagdt 21 arter. Af dessa äro
för hela området gemensamma 8, nemligen: Storspofven
(Numenius arcuata), 60°- 66%'; 70° (saknas i inre de-
larne af Lappland, men visar sig åter i Syd-Varanger,
dit den kommer längs kusten af Norge och Finmar-
ken); Småspofven (Numenius phoeopus), 70°—60°, all-
männare i Lappland än i södra Finland; Brushanen (Ma-
chetes pugnax), 70°—60°, hos oss egentligen en nordlig
art, ytterst sällsynt i mellersta och södra delen af lan-
det; Bödbenta snäppan (Totanus chalidris), 60°—70°, all-
män vid kusten, sällsynt i det inre af landet; Kärrsnäp-
pan (Totanus glareola), 70°—60; Gluttsnäppan (Totanus
glottis), 70°—60°; Brillsnäppan (Aditis hypoleucus) 60°—
70°, den vanligaste af våra vadare; samt Enkla becka-
sinen (Telmatias gallinago) 60°—70°.

Nordliga äro följande nio arter: Myrspofven (Li-
mosa lapponica) 69%'—67°; Svartgrå snäppan (Totanus
fuscus) 69°—63°; Smalnäbbade simsnäppan (Phalaropus
lobatus) 70°—67°; Halfenkla beckasinen (Telmatias galli-
nula) 70°—64°; Myrvipan (Limicola pygmcea) 68°—67°;
Kärrvipan (Tringa alpina), allmän i Lappland (70°—

65°), en gång funnen häckande också i Nyland, men der-
städes icke känd såsom regelbunden häckfogel; Skärvi-
pan (Tringa maritima) 70°—67°; Småvipan (Tringa mi-
nuta) 70°, ytterst sällsynt; samt Movipan (Tringa Tem-
minckii) 70°—64%', ganska allmän i Lappland och trät-
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fad häckande äfven vid Bottniska vikens nordligare strän-
der mellan Torneå och Brahestad.

Sydliga arter finnas fyra: Bödspofven (Limosa cego-
cephala) 60%', sedd endast i Olonets i Sermak nära
Swirs mynning; Gråbenta snäppan (Totanus ochropus)
60°—63%'; Morkullan (Scolopax rusticola) 60°—65°; och
Bubbla beckasinen (Telmatias major) 60°—61%'.

Sumphönsfamiljen (Ballidce) är i Finland sydlig
till sin förekomst. Sothönan (Fulica atra) 60°—61%',
finnes blott i sydligaste delarne af landet och är der
sällsynt; Sumphönan (Gallinula chloropus)60 O—Q00

30 ',

är ännu sällsyntare; Ängsknarren (Ortygometra erex)
60°—65°, är allmän i södra Finland ända till Kuopio, i
norra Finland sällsynt, men har en gång (år 1864) fun-
nits häckande t. o. m. i Lappland, nemligen i Ylikylä
by af Muonioniska, 68°. Den fjerde i Finland häckande
arten af denna familj, Börhönan (Ortygometra porzana),
60°—63%', är temligen sällsynt och under skilda år
ojemnt utbredd i södra och mellersta Finland.

Af Tranornas familj (Gruidm) ha vi blott en art,
vanliga Tranan (Grus communis) 60°—68°, som häckar
ännu i Kittilä och vid Imandras stränder. Den har äf-
ven påträffats i Inari, Utsjoki och Varanger, men torde
icke häcka derstädes.

Simfoglar (Natatores). Af denna underklass häcka
hos oss 49 arter, af hvilka 25 anträffas inom alla bäl-
ten, 10 äro nordliga och 14 sydliga. Bland dem, hvilka
här räknats till de gemensamma, äro likväl tre tydligen
nordliga arter, ehuru de i Olonets beröra vårt sydli-
gaste bälte.
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Tandnäbbades ordning (Lamellirostres).
Denna ordning, hvartill höra de andartade foglarne

och skrakarne, räknar hos oss 22 arter, nemligen 14
gemensamma för alla bälten, 3 nordliga samt 5 sydliga,
och arternas antal inom de skilda bältena vexlar endast
mellan 16 och 19.

Nordliga arter äro: Fjellgåsen (Anser Temminckii),
70°—68°, som i stora skaror häckar vid stränderna af
det inre Lapplands fjellvatten, t. ex. i trakten af Kil-
pisjaur, i Enontekis, Inari, Utsjoki och Pulmanki; Al-
fogeln (Hareida hiemalis), 70°—67°, häckande på fjellen
i Finska och Ryska Lappland samt isynnerhet åt Ishafs-
sidan allmän; Salskraken (Mergus albellus), 70°—65°,
hvilken sällsynt häckar i inre delarne af Lappland i
Inari och Enontekis samt söderut derifrån ända till Pu-
dasjärvi och Kianto.

Bland de gemensamma arterna är först att märka
Sångsvanen (Cygnus musicus), 70°—62°; 60°. Dess egent-
liga häckningsområde hos oss är de östligaste inre de-
larne af Lappland: Inari, Sodankylä, Kittilä och trak-
terna kring Imandra, samt sedermera söderut på lämp-
liga platser till Torneå, hvarifrån häckningsgränsen löper
åt sydsydost till Suojärvi och Onega; sagda område in-
nefattar sålunda en stor del af Uleåborgs län, nordöstra
delen af norra Savolaks, norra och östra Karelen, Olo-
nets, Ryska Karelen och sydvestra delen af Ryska Lapp-
marken. Men äfven vester om nämnda gräns har sva-
nen träffats häckande, t. ex. i Wasa län vid stränderna
af träsken Pinsijärvi i Toholampi socken och Lemmistö
i Lestijärvi. — Förutom den redan nämnda Fjell-
gåsen, som är en nordlig art, hä^ka inom vårt om-
råde ännu två andra gåsarter: Skogsgåsen (Anser ar-
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vensis), 70°—62°, hvars häckningsområde är nästan det-
samma som svanens, ehuru inom Lappland sträckande
sig ännu litet längre vesterut, t. ex. in i Enontekis.
Den är utbredd från Syd-Varanger till Pudasjärvi,
Kajana, Kiuruvesi, Idensalmi samt derifrån till Korpi-
selkä, Suojärvi och Olonets; äfvensom Grågåsen, som
till sin utbredning är sydlig. (Se nedan).

Af Andslägtet förekomma följande arter öfver hela
vårt område och äro värderade såsom matnyttiga: Gräs-
anden (Anas boschas) 60°—69%', allmän från södra Fin-
land ända till Uleåborg, längre mot norr mera sällsynt,
men funnen ännu i Utsjoki och sydvestra delen af Ryska
Lappland; Bläsanden (Anas penelope) 60°—70°, allmän
öfverallt så när som på inre delarne af Ryska Lapp-
land, der den är mindre vanlig; Stjertanden (Anas acuta)
70°—60°, allmän i Lappland och norra Finland, men
glesnande söderut; Krickanden (Anas crecca) 60°—70°,
allmän öfver hela området.

Af Dykandsfamiljen åter äro för alla bälten gemen-
samma: Svärtan (Oidemia fusca) 60°—70°, ganska all-
män i Finska och Bottniska vikarnes kusttrakter och vid
Ladogas stränder, äfvenså rätt allmän i inre delarna af
Lappland, men sällsynt i det inre af mellersta Finland;
Sjöorren (Oidemia nigra) 69%'—61%', allmän i Lapp-
land och derifrån utbredd mot söder inom ungefär samma
gränser som skogsgåsen; Viggen (Fuligula cristata) 60°—

70°, på de flesta orter allmän; Hvitbuken (Fuligula ma-
rila) 70°—61%', egentligen en nordlig art, allmän i Enon-
tekis, Inari och vid Varangerfjords stränder samt ställ-
vis i Olonets; Knipan (Glaucion clangula) 60°—70°,
allmän öfver hela området; äfvensom Ejäern (Somateria
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mollissima) 70°—60°, en hafskustfogel, allmän längs Is-
hafvets kust, der den i en del trakter häckar i stora mas-
sor, exempelvis på stränderna af Varangerfjord, vid Kola-
viken samt emellan Ponoiflodens mynning och Triostrow,
på andra orter uppå Ishafs- och Hvitahafs-kusten i min-
dre myckenhet, likaså i Åländska skärgården, längs Bott-
niska viken upp till Torneå skärgård samt på Finska vi-
kens skär österut något förbi Helsingfors.

Skrakarne, såväl Storskraken (Mergus merganser)
70°—60°, som Prackan (Mergus serrator) 60°—70°, äro
hvardera utbredda öfver hela vårt område, den först-
nämnde likväl endast sällsynt förekommande i södra och
mellersta Finland.

Sydliga till sin förekomst äro följande till denna
ordning hörande foglar: Grågåsen (Anser cinereus) 60°—

66°, som, ehuru temligen sällsynt, häckar i våra hafs-
kusttrakter. Ymnigast anträffas den på Bottniska vikens
nordligaste kust mellan Torneå och Brahestad, hvarifrån
söderut den alltmer glesnar; känd är den likvisst såsom
häckfogel ännu på Äländska öarne samt vid Finska vi-
kens kust ända i Esbo, Helsinge, Sibbo, Borgå, Wek-
kelaks och Wederlaks; Grafanden [Vulpanser tadorna)
60°—61%', i sydvestra Finlands skärgård; Skedanden
(Spatula clypeata) 60°—66°, hemma i sydvestra Finland,
längs Bottniska vikens kust ända till Torneå samt ställ-
vis i södra Finland, allmänt förekommande t. ex. i Li-
mingo, vid Kumo elfs mynning och i S:t Andrese, i det
inre landet sällsynt; Ärtan (Anas querquedula) 60°—66°,
utbredd ända upp till Torneå, men ingenstädes allmän;
samt Bödhalsade dykanden (Fuligula ferina) 60°—63°,
en af våra sällsyntaste andfoglar, funnen häckande i
Perno samt derifrån vester- och norrut längs kusten,



398 NIONDE KAPITLET.

t. ex. i Luvia i Björneborgstrakten och ända upp vid
Wasa.

Pelikanfoglarnes ordning (Steganopodes).
Endast 2 arter af denna ordning häcka i Finland,

hvardera högt uppe i norden, nemligen: Hafstjädern el-
ler Storskarfven (Phalacrocorax carbo) 70°—67°, allmän
vid Varangerfjord och Ryska Lapplands nordkust, men
icke känd såsom häckfogel på våra öfriga kuster; samt
Kräk- eller Toppskarfven (Phalacrocorax graculus) 70°,
känd endast vid Varangerfjord och der ganska allmän.

Långvingades ordning (Longipennes).
De foglar af denna ordning, hvilka häcka hos oss,

tillhöra samtliga Måsarnes familj (Laridm). Sådana ha
vi inalles 14 arter, af hvilka 6 gemensamma för hela
området, 3 nordliga och 5 sydliga. Norra Finland är
fattigast på måsfoglar: der häcka nemligen blott 7 arter,
i norra delen af mellersta Finland redan 8, i Lappland
9, i mellersta Finlands sydliga del 10 och i södra Fin-
land 11 arter.

De för alla bälten gemensamma äro: Bödnäbbade
tärnan (Sterna paradisea) 70°—60°, den enda i Lapp-
land hemmahörande tärna, allmän t. o. m. i de inre de-
larne af sagda landskap och likaledes i norra Finland
ända till Pudasjärvi och Uleåborg, men söderut härifrån
förefintlig nästan uteslutande i hafsskärgården; Fiskmå-
sen (Larus canus) 60°—70°, allmännare vid kusten än i
inre landet; Sillmåsen (Larus fuscus) 60°—70°, vår all-
männaste måsart; Gråtruten (Larus argentatus) 60°—70°,
förekommer blott vid kusten, likasom äfven Hafstruten
(Larus marinus) 70°—60° och Spetsstjertade labben (Le-
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stris cepphus) 70°—60°. Den sistnämnde är allmän vid
Ishafskusten, men på andra orter sällsynt.

Nordliga måsarter äro: Tretåiga måsen (Larus tri-
dadylus) 70°—66°, vid Ishafs- och Hvitahafs-kusten;
Hvitvingade truten eller Borgmästaren (Larus glaucus)
70°—67°, vid Ishafskusten från Varangerfjord ända till
Triostrow; samt Fjell-labben (Lestris parasitica) 70°—
66%', häckande på fjellsjöarnes stränder i Finska och
Ryska Lappmarken.

Företrädesvis sydlig utbredning hafva: Skräntärnan
(Sterna caspia) 60°—65%', hvilken, ehuru sällsynt, häckar
i Nylands, Egentliga Finlands, Älands och Bottniska vi-
kens skärgårdar ända upp till Torneå; Fisktärnan (Sterna
hirundo) 60°—66°, allmän från södra Finland allt intill
Uleåträsk och Torneå; Svarta tärnan (Sterna nigra)
60°—61%', uppträder endast i sydvestra Finland och
äfven der ytterst sällsynt; Bvergmåsen (Larus minutus)
60% —61%', hemma blott i Olonets; samt Skrattmåsen
(Larus ridibundus) 60°—63%', sällsynt och under skilda
år ojemnt förekommande på vår syd- och vestkust från
Wiborg till Wasa och Gamlakarleby.

Gumpfotades ordning (Pygopodes).
Af denna ordning räknas här inhemska 11 arterr

fördelade på tre skilda familjer, nemligen: Doppingar
(Podicipidm) 5, Lommar (Colymbidoé) 2 och Alkor (Al-
cidce) 4 arter.

Endast fem arter äro gemensamma för hela områ-
det, nemligen: Svarthakedoppingen (Podiceps auritus)
60°—70°; Storlommen (Colymbus ardicus) 60°—70°; Små-
lommen (Colymbus lumme vel septentrionalis) 60°—70°;
Tobisgrisslan eller Teisten (Uria grylle) 70°—60°, finnes
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vid alla våra hafskuster, på sina ställen mycket allmän,
såsom t. ex. vid Varangerfjord, i Schuretskaja, på ön
Sosnovets och Hvitahafskusten; äfvenså ganska allmän
på Karlön, i Brahestads skärgård, ställvis i Syd-Öster-
bottens skärgård, i Älands skärgård samt på Kittelskär
och Truthäll i Borgå skärgård; äfvensom Tordmulen
(Alca torda) 70°—-60°, likaledes mycket allmän på Is-
hafs- och Hvitahafs-kusten, ganska allmän också på Bott-
niska vikens kust och i Äländska skärgården, men i Ny-
lands skärgård mera fåtalig.

Sydliga äro våra flesta doppingarter, nemligqn:
Skäggdoppingen (Podiceps cristatus) 60° —63°, från södra
Finland till Wasa och Kuopio; Gråhakedoppingen (Podi-
ceps griseigena) 60°—66%' i norr gående till Pudasjärvi
och Tenkeliö; Svarthalsade eller Sydländska doppingen
(Podiceps nigricollis) 60°—61%', ytterst sällsynt (påträf-
fad i Nyland och vid Tammerfors); samt Smådoppingen
(Podiceps minor) 60°, mycket sällsynt funnen häckande
i Nyland.

Helt nordliga foglar äro: Sydliga sillgrisslan (Uria
lomvia) 70°— 68°, hvilken häckar endast på Ishafskusten,
ymnigt i Varanger, men också inom Ryska Lappmarken,
t. ex. i Schuretskaja och Keljätni; samt Lunnefogeln
(Mormon ardicus) 70°—68°, hvars utbredning är nästan
lika med den förenämndes.

Regelbandet genomdragande foglar, hvilka ej häcka
inom vårt område, känna vi 9 arter, nemligen 1 af tät-
tingarnes ordning, 4 vadare och 4 simfoglar, de sistnämnda
alla af gåsslägtet.

Förvillade in på vårt område ha anträffats 35 arter,
nemligen 11 tättingar, 1 skärrfogel, 2 roffoglar, 1 duf-
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art, 12 vadare, 5 tandnäbbade 2 pelikanartade och 1
långvingad simfogel.

Af dessa hafva två någon enstaka gång t. o. m.
häckat på vårt område, nemligen Turturdufvan (Co-
lumba turtur) uti Kyrkslätt i Nyland år 1868 och Grå
långnäbben (Terekia cinerea) i Wasa-trakten 1884. Myc-
ket troligt är att också Grå hägern (Ardea cinerea) nå-
gon gång häckat i Wiborgs län, der Bördrummen (Ardea
stellaris) t. o. m. synes under senaste åren blifvit bo-
fast i Muola och Heinjoki.

Kräldjur och Groddjur (Reptilia et Batrachia).
Dessa klasser äro i Finland representerade ytterst

fåtaligt, med inalles, endast 11 arter, nemligen 3 ormar
(Ophidia), 3 ödlor (Sauria), 3 grodor (Anura) och 2 vat-
tenödlor (Ur odela).

Också af dessa 11 äro 3 arter helt sällsynta -och
föga utbredda: Släta snoken (Coronella austriaca) 60°,
förekommande endast på Åland, Sandödlan (Lacerta agi-
lis), 60°30

'—61°, blott i Olonets, samtStörre vattenödlan
(Triton palustris) 60°, hittills känd endast från Nyland.

Uti Inari och Ryska Lappmarken förekommer blott
en art af hvardera klassen, nemligen Skogsödlan (Lacerta
vivipara) 60° —70° och Vanliga grodan (Bana temporaria)
60°—70°, hvardera utbredda ända till Ishafvets stränder.

I södra Lappland uppträder strax söder om Suolo-
selkä en tredje art, Huggormen (Pelias berus) 60°—68°,
Finlands enda giftiga orm.

Vid Torneå möter en fjerde art, Vanliga paddan
(Bufo vulgaris) 60°—66°, och i Uleåborgstrakten den
femte, Mindre vattenödlan (Triton aquaticus) 60°-—65°.

I norra Savolaks tillkomma två arter: Ormslån (An-
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guis fragilis) 60°—64°, och Vanliga snoken (Tropidono-
tus natrix) 60°—63%', den sistnämnde likväl ännu der-
städes mycket sällsynt. Längst nedåt möter Åkergrodan
(Bana arvalis), hvars nordligaste fyndorter äro Kumssu-
järvi (62%) i Olonets och Ruovesi (62°) i Satakunta.

Uti södra Finland anträffas således alla 11 arterna,
men delar man detta bälte från öster mot vester i tre
delar, komma blott 9 arter på hvarje sektion. Mellersta
Finland har 8 arter, norra Finland 5, södra Lappland
3 och norra Lappland 2.

Fiskar (Pisces).

Inom Finlands område ha anträffats inalles 110 fisk-
arter, af hvilka 66 äro egentliga hafsfiskar, 13 dväljas
såväl i sött som salt vatten eller ömsevis i hvardera,
och 31 förekomma endast i sött vatten. Härvid bör
dock genast märkas, att Östersjön med sina vikar icke
fått gifva något utslag i afseende å denna klassificering.
I norra delen af nämnda haf och i all synnerhet i dess
två vårt land omslutande vikar är nemligen vattnets salt-
halt så ringa att den alls icke tyckes besvära sötvat-
tensfiskarne, hvarför äfven nästan alla våra fiskar af
denna kategori träffas också både i Finska och Bott-
niska vikarrie, och det icke blott närmast kusterna, utan
äfven kring utskären till så betydande grad, att t. ex.
vid Höglands stränder midt i Finska viken finnas 30
procent verkliga sötvattensfiskar, 18 procent sådana som
trifvas i både salt och sött vatten samt 52 procent egent-
liga hafsfiskar.

Närmare fastlandets kust träder denna egendomlig-
het ännu klarare i dagen. Sålunda har man vid Ny-
lands kust räknat 41 % sötvattens-, 19 % salt- och* söt-
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vattens- samt endast 40 % saltsjö-fiskarter. Ännu mera
påfallande är proportionen i norra delen af Bottniska
viken: sötvattensarterna utgöra der 48 %,- de blandade
26 % och hafsarterna endast 26 %•

Den verkliga hafsfaunan förekommer hos oss sålunda
blott på Ishafssidan, der af 65 i Varangerfjord räknade
arter 85 % äro sådana som endast lefva i salt vatten,
15 % förekomma i såväl salt som sött vatten, men den
egentliga sötvattensfaunan är alls icke representerad.

I.
Sötvattensfiskar.

Finland har kallats de „tusen sjöarnes land", och
häri ligger ingen öfverdrift. En gifven följd af terräng-
förhållandena är att all denna vattenrikedom fördelas på
åtskilliga från hvarandra afskilda områden. Olikheterna
i de skilda vattenområdenas fiskfauna äro emellertid ej
af den betydenhet, att de skulle här påkalla en särskild
öfversigt af hvarje område för sig, utan är det för vårt
ändamål nog att i allmänhet påpeka det Ladoga är vårt
fiskrikaste innanvatten samt sydöstra Finland öfverhufvud
rikare på arter än hvarje annan del af landet, samt att
södra Finland i regeln har en större artrikedom än lan-
dets mellersta och norra delar.

Den största afvikeisen från det vanliga i afseende
å fiskfaunans sammansättning företer Inari sjö jemte .sina
till- och utflöden såväl deruti att dessa vatten icke hysa
flera än tio fiskarter, som ock förnämligast derigenom
att Karpfiskarnes familj (Cyprinidm) nästan alls icke är
der företrädd; Elrizan (Phoxinus aphya) är nemligen
den enda der förekommande art af sagda familj. Till
Tanaelfs område höra dock 14 arter, men icke heller



404 NIONDE KAPITLET.

bland dem finnes någon annan till karpfamiljen hö-
rande fisk än elrizan, hvilken är den enda norr om Suo-
loselkä förefintliga arten af denna i det öfriga Finland
så talrikt representerade familj.

Uti Inaris och Tana elfs vattenområde träffas sam-
manlagdt 15 fiskarter, nemligen: Aborren (Perca fluvia-
tilis), Tretaggade spiggen (Gästerosteus aculeatus), Tio-
taggade spiggen (Gästerosteus pungitius), Laken (Lota
maculosa), Bödspättan (Pleuronedes platessa), som från
hafvet stiger upp i Tanaelf, Elrizan (Phoxinus aphya),
Blanklaxen (Salmo salar), endast i Tanaelf och nedra
delen af Paatsjoki, der branta fall hindra den att stiga
upp till Inari, Forellen (Salmo eriox vv. lacustris & fa-
rio), Bödingen (Salmo alpinus), Harren (Thymallus vul-
garis), Siken (Coregonus lavaretus), Siklöjan eller Muik-
kan (Coregonus albula), som finnes i Inari, men ej i
Tanaelfs vattenområde, Gäddan (Esox lucius) äfvensom,
ytterst sällsynta vid Tanaelfs mjmning, Alen (Anguilla
vulgaris) och Flodnejonögat (Petromyzon fluviatilis).

Ehuru norra Lappland således icke kan uppvisa
någon rikedom på fiskarter, är det likväl en af våra
fiskrikaste landsändar med hänsyn till sina fiskslags ym-
niga förekomst och värde. Det är just rikedomen på
lax, som lockar skälarne att stiga upp i Tanaelf.

En varietet af Forellen (Salmo eriox var. fario) och
Bödingen (Salmo alpinus) stiga i fj elivattnen högre upp
än någon annan fisk (1800 —2000 fot) och äro de högsta
fjellsjöarnes enda inbyggare af denna djurklass. På de
höga fjellen kan man på sina ställen med blotta händerna
fånga dem i små vattensamlingar, som ha blott tre fam-
nars längd och en alns djup. Enligt prosten J. Fell-
mans berättelse stiger Harren nästan lika högt som de
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två förenämnda, nemligen ställvis ännu ofvanom björk-
gränsen. Blanklaxen (Salmo salar) skyr deremot de
kalla fj elivattnen.

Siken blir i många lappska sjöar utomordentligt fet
och smaklig. Den är den allmännaste fisken i Lapp-
land och fångas i största mängd samt framför alla
andra slag. I fjellvattnen stiger den ofvan tallgränsen,
men icke ända till björkgränsen.

Siklöjan är näst siken allmännast och föremål för
mesta fisket i Lapplands sjöar, ehuru icke alls funnen
i Tanaelf.

Gäddan är jemförelsevis sällsynt i Inari, synnerli-
gast i de vattendrag som ha rik tillgång på forell. I
Tuulomavattendragen är gäddan dock allmännare.

Aborren förekommer ymnigt och skattas- som en
stor läckerhet. Lapparne äro särskildt förtjusta i dess
hufvud, som stekes för sitt fettinnehålls skull. Enligt
en lappsk fabel skulle aborren, på den tiden då djuren
kunde tala, skrytsamt yttrat om sitt hufvud att „deri
fanns mera fett än i den rikes förrådsbod", hvilket skulle
åsyfta att hans hufvud var fullständigt fyldt med fett,
medan i den rikes bod finnes åtminstone så stort tom-
rum att egaren sjelf äfven rymmes deri.

Söderom Suoloselkä förändras vår fiskfaunas sam-
mansättning. Redan i södra Lappland anträffas 21 fisk-
arter, af hvilka 6 ("eller 28 %) äro karpfiskar. Denna
landsdel sluter sig således i detta hänseende helt natur-
ligt till landets mellersta och södra delar, hvarför vi
taga dess förhållanden i skärskådande tillsammans med
det öfriga Finland, dit vi nu öfvergå för att framställa
dess sötvattensfiskar i naturlig ordningsföljd.
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i. Taggfeniga (Acanthopteri).
Af denna ordning förekomma i våra inre vatten in-

alles sju arter, hvilka samtliga anträffas äfven i Finska
och Bottniska vikarne.

Aborren (Perca. fluviatilis), 60°—70°, en af våra
mest värderade matnyttiga fiskar, är allmän öfver hela
vårt område, såväl i de inre vattnen som i Finska och
Bottniska vikarnes skärgårdar, likväl sällsynt vid strän-
derna af Högland. Gersen (Acerina cernud), 60°—68°,
skattas högst ringa inne i landet, men blir i hafvet*)
större och smakligare. Den finnes ännu i södra Lapp-
land. Gösen (Lucioperca sandra), 60°—66%', vår vär-
defullaste kokfisk, är allmän i södra och mellersta Fin-
lands djupare insjöar. I Österbottens elfvar trifves den
ej, men träffas dock ännu i trakten af Aavasaksa i några
träsk, som afledas genom Tenkeliö elf. Den är allmän
också i södra och sydvestra inre skärgården, men blott
här och der vid Bottniska vikens kust, och förirrar sig
mycket sällan till Högland. I åländska skärgården är
den äfvenledes sällsynt och derstädes mest känd från
Godby träsk.

Stensimpan (Cottus gobio), 60°—68%', värdelös för
hushållningen, är utbredd ända till Muonio. Homsimpan
(Cottus quadricornis) 68°—60° är med hänsyn till sin ut-
bredning en af våra märkvärdigaste fiskar. Den är mera
en saltvattens- än en sötvattensfisk, till sin natur myc-
ket nordlig, egentligen hemma i Hvita hafvet och der-
ifrån österut längs Nord-Rysslands och Sibiriens kust
samt ännu i nordligaste delarne af Amerika, men trifves

*) Vid tal om sötvattensfiskarne afses ständigt med ordet ~haf"
endast Östersjön och dess vikar.
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mångenstädes också i sött vatten. Hos oss har man i
Ladoga fått Hornsimpa i ymnighet samt en gång äfven
från Saima-vattnen, i Puruvesi. Uti Sverige förekommer
den i Vettern, uti Sibirien i Baikalsjön och i mången
flod. I Finska och Bottniska vikarne likasom ock i
norra delarne af Östersjön är den allmän, men trifves
ej i sagda hafs södra delar. Äfvenledes är den okänd
vid Skandinaviens vestkuster och vid Ryska Lappmar-
kens nordkust. Af den fattiga befolkningen i södra och
vestra Finland begagnas denna fisk till föda, men fiska-
rena i Ladoga och likaså i Österbotten vårda sig ej om
att taga vara på den.

Ganska värdelösa för hushållningen äro jemväl Spig-
garne (Gästerosteus), af hvilka våra inre vatten hysa två
arter: den tretaggade (G. aculeatus) och den tiotaggade (G.
pungitius) 60°—70°. I trakten af Brahestad beredes likväl
af dem en rätt kallad „tuukkipuuro", hvilken prisas
såsom smaklig. Björkö-boarne fodra sina höns med dessa
fiskar, och såväl på sistsagda ort som på Högland an-
vändes spiggen till gödsling af åkerjord samt till olje-
kokning.

2. Mjukfeniga (Anacanthini).
Laken (Lota maculosa) är den enda mjukfeniga fisk,

som hos oss rätt trifves i sött vatten. Den är allmän
öfver hela vårt område, 60°—70°, i de inre vattnen.så-
väl som vid södra och vestra Finlands kust, men är re-
dan vid Högland okänd. Laken värderas för såväl sitt
smakliga kött som sin fina rom.

Flundrorna (Pleuronedes). Ang. dessa se sidd. 418
och 419.
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3. Blåsmunnar (Physostomi).
Till denna grupp höra de flesta och i ekonomiskt

afseende vigtigaste af våra sötvattensfiskar, nemligen
karpfamiljen, de laxartade fiskarne samt gäddan och
ålen, förutom målen och grönlingarne, de der hos oss sakna
all betydelse för hushållningen.

Målen (Silurus glanis) 60%'—61%' är också en af våra
sällsyntaste fiskar. Den är med säkerhet tagen endast i
nejderna kring Tavastehus, nemligen uti Wanajavesi i
Hattula och Sääksmäki socknar samt i Kernaala träsk och
å. Dessutom finnes den på ryska sidan alldeles invid
vår sydgräns i Kronstadtska viken samt enligt uppgifter
jemväl inom vårt eget område i Olonets uti Soutjärvi, som
genomflytes af Schuja-ån, såframt nemligen en under
namnet „Maimanpoiguu der känd stor fisk verkligen är
målen.

Af Grönlingsslägtet (Cobitis) ha vi tre arter, utaf
hvilka Byätaren (C. fossilis) 60%' är sällsyntast, såsom ta-
gen endast i Rautus sockens kyrkträsk. Nissögat(C. tcenia)
60°—61° förekommer i södra Karelen vid Ladogas och
Finska vikens sandiga stränder, men äfven i inre vatten t.
ex. i Muola. Inom Nykyrka och Björkö finnes den ymnigt,
men är okänd vester om Wiborg. Den allmännaste ar-
ten är hos oss Grönlingen (C. barbatula) 60°—65°', hvil-
ken träffas i alla våra inre vattendrag från södra Finland
ända upp till Kajana och Uleåborg, äfven vid Finska och
Bottniska vikarnes kuster, men ej i skärgårdarne. Dess
vidsträckta utbredning i Finland är dess mer anmärk-
ningsvärd, som den i Sverige icke förekommer i andra
trakter än Skåne (utom i Mälaren, der den finnes plan-
terad). Dess kött betraktas af tyskarne som en stor
läckerhet, men användes hos oss alls icke.
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Karpfiskarnes familj (Cyprinidce).
Karpen (Cyprinus carpio) trifves ej i Finland.

Man har visserligen gjort försök med odling af den-
samma, t. ex. vid Svarta egendom i Karis socken, men
utan framgång. Den fisk, som i vissa svenska trakter
går under namnet „karp", är en helt annan art, nemli-
gen Naddiden (Leuciscus cephalus).

Budan (Cyprinopsis carassius), hvaraf finnas två
typer: Insjörudan (C. vulgaris) och Bamrudan (C. gi-
belio), är mycket vidt utbredd, ända till Paldamo, Uleå-
borg och Torneå (60° —66°), och finnes äfven i grunda
hafsvikar. Huru densamma ursprungligen kommit in i
landet, derom torde någon visshet numera icke stå att
vinna, men åtminstone torde den ha blifvit spridd till
mellersta och norra Finland genom menniskohand, ehuru-
väl den ännu i norra Savolaks trifves så väl att man
der fångat rudor af inemot en fots längd.

Sutaren eller Lindaren (Tinca vulgaris) 60°—61%',
som i södra Europas bergstrakter dväljes mycket högt
uppe, är likväl i Finland en helt sydlig fisk samt
begränsad till Åbo, Nylands och Wiborgs län. Då den
är en seglifvad dyfisk likasom rudan, skulle den säkert
kunna trifvas äfven i mellersta Finland. Dess kött är
icke synnerligt värderadt.

Sandkryparen (Gobio fluviatilis) 60°—61%' [63°?],
är temligen sällsynt hos oss och derjemte ringaktad, ehuru
dess kött i andra länder prisas såsom smakligt. Den
finnes vid hafsstränderna och åmynningarne inom södra
och sydvestra Finland ända upp till Kumo elf och påstås
hafva blifvit fångad t. o. m. i Wasa. Den är tagen äf-
ven i trakten kring Tavastehus och vid Ladogas strän-
der samt är allmän i Ingermanland.
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Den lilla Elrizan (Phoxinus aphya) 60°—70° är den
enda karpfisk, som är utbredd öfver hela vårt område ända
till Inari Lappmark. Den är derjemte allmän i Finska
och Bottniska vikarnes skärgård. Användes till agn.

Mörten (Leuciscus rutilus), 60° —68°s', den allmän-
naste arten inom familjen och utbredd från södra Fin-
land ända till Sompiojärvi i Sodankylä strax söder om
Suoloselkä, är för den fattigare befolkningens näring den
vigtigaste af familjen. Den användes nemligen i det inre
af landet både såsom färsk och i ganska stor skala der-
jemte såsom saltad, vid brist på bättre fiskslag. Äfven
de mera välmående folkklasserna anrätta mörten såsom
kokt eller stekt, men begagna den ej som saltad. Den
är allmän också i hafvet, men likväl sällsynt vid Hög-
lands stränder.

Sarfven (Leuciscus erythrophthalmus), 60°—63%', är
spridd från södra Finland ända till norra Savolaks, men
torde ingenstädes finnas i större mängd, hvarför den har
ringa ekonomisk betydelse, ehuru förekommande inom
alla vattenområden i Savolaks, Tavastland och Sata-
kunta samt omnämnd äfven från södra Österbotten. Vid
södra och sydvestra Finlands hafskust är den väl be-
kant, men finnes ej vid Högland.

Naddiden (Leuciscus cephalus), 60°—61%', är jem-
förelsevis sällsynt och tillhör endast södra och sydvestra
delarne af landet. Den är funnen i Kronstadts-viken,
vid Vammelsuu i Nykyrka, i Reposaari sund och vid
Rokkala i S:t Johannis socken, i Säkkjärvi, i Kymmene
elf och i Elimä socken, i Tjusterby, 6 verst vester om
Borgå, i Aura å och i Kumo elf. Till storleken är den
lika med och öfverträffar t. o. m. iden, men värderas
icke synnerligt högt.
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Stämmen (Leuciscus grislagine), 60°—68%', finnes
såväl i hafvet som i våra flesta inre vattendrag från
sjön Onega och Finska viken ända till södra Lapplands
nordgräns, till Muonio och Kitinen elfvar samt Sompio-
järvi. Eget nog är den icke känd i Savolaks-andelen
af Saimas vattensystem, ehuru den träffas i Pielis-vatt-
nen, icke heller i Päijänne och Näsijärvi med deras till-
flöden, fastän förekommande i sjelfva elfvarne Kymmene
och Kumo. I de långsträckta österbottniska flodstrå-
terna är den mycket utbredd och der känd under det
finska namnet Seipi, hvaremot benämningen Korpiainen
eller Korpisärki brukas i Karelen. Dess kött är gan-
ska godt.

Iden (Leuciscus idus), 60°—68%', en bland de smak-
ligaste arterna af familjen, är allmän i Finska och Bott-
niska vikarnes skärgårdar samt i alla inre vattendrag
från sjöarne Onega och Ladoga till Sompiojärvi och
Kaaresuvanto.

Vimban (Abramis vimba) är hos oss hufvudsakligen
hemma i hafsskärgårdarne och stiger äfven på någon
sträcka uppför floderna, men träffas ej mer i längre från
kusten belägna insjöar. Den är ganska allmän vid vår
södra och sydvestra kust upp till Björneborg, men nord-
ligare sällsynt, 60°—63°. Den finnes också i Swirflo-
den och i södra eller ryska andelen af Ladoga, men är
icke känd vid samma sjös norra stränder.

Faren (Abramis ballerus) 60°—63%', är mycket
ojemnt utbredd öfver vårt lands södra och mellersta de-
lar ända till Idensalmi och Kiuruvesi, så att den ställ-
vis är allmän, ställvis åter fullkomligt saknas på vida
områden. I de till Ladogas norra del utflytande vatt-
nen är den ganska allmän och förekommer äfven i
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nämnda sjö. I Nyland finnes den i Lojo och Wihtis,
likaså i Wanajavesi i trakten af Tavastehus samt invid
Tammerfors, äfvensom i Karkku och Mouhijärvi i Sata-
kunta; vidare i Päijänne vattensystem i Jämsäjoki, Lep-
pävesi och Ala-Keitele, samt i Saima vattensystems nord-
ligaste del från Ruokovirta uppåt i Maaninka, Idensalmi
och Kiuruvesi sjöar äfvensom i Muuruvesi uti Nilsiä
och i Viavesi på gränsen emellan Kuopio och Tuus-
niemi socknar. Deremot är den icke bekant från Kalla-
vesi, likalitet som från Saima och Päijänne. Dess kött
är icke synnerligen prisvärdt.

Braxen (Abramis bräma) 60°—67%', den allmän-
naste och såsom födoämne värdefullaste af sin slägt, är
utbredd i Finska och Bottniska vikens skärgård samt i
alla större inre vattendrag från södra Finland upp till
Österbottens norra del. Den finnes till och med i södra
Lappland uti några sjöar i Sodankylä. Vid stränderna
af Högland är den deremot en mycket sällsynt främling.

Björknan (Abramis björkna) 60°—63%', är äfven-
ledes mycket utbredd i Ladoga, i Finska vikens skär-
gård, i södra delen af Bottniska viken samt i Näsijärvi,.
Päijänne och Saima vattendragen ända till Kiuruvesi.
Den är känd under ganska olika namn i olika trakter
af landet. Dess kött är mycket sämre än braxens, från
hvilken fisk den annars för en ovan är svår att till det
yttre skilja.

Aspen (Aspius rapax) 60°—61%', känd ifrån få
ställen. I Näsijärvi och Mouhijärvi vattendrag likasom
ock i Kumo elfs öfre lopp är den dock ganska allmän
och känd under namnet Vimpa. Allmän är den äfven
i Kymmene och i Teutojärvi i Elimä socken. I trak-
ten af Ekenäs har den ock blifvit fångad, äfvenså i norra
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Savolaks. Dess kött, som stöter litet i rödt, prisas så-
som välsmakligt.

Löjan (Alburnus lucidus) 60°—68%' är allmän i hafs-
skärgården och i alla inre vatten ända till södra Lapp-
land. Den användes vanligen såsom bete för andra vär-
defullare fiskar.

Skärbraxen (Pelecus cultratus) 60°—61%', finnes i
Ladoga ända till dess nordligaste delar och stiger upp
i de mindre insjöarna t. ex. i Suvanto uti Sakkola, men
är på alla ställen sällsynt. Den anträffas också i Kron-
stadtska viken och, ehuru mycket sällsynt, vid Björkö.
Den tillhör sydöstra Europas fiskfauna och har från Ka-
spiska och Svarta hafven utbredt sig till Östersjöns
södra och östra stränder, men finnes icke vid de svenska
kusterna af nämnda haf.

Laxfiskarnas familj (Salmonidm).
Laxen eller Blanklaxen (Salmo salar), 60°—70°,

uppstiger från Finska och Bottniska vikarne i alla större
strömmar för att leka och är mångenstädes föremål för
ett ganska betydande och indrägtigt fiske, såsom i Kym-
mene, Kumo, Uleå, Kemi och Torneå elfvar. Den fin-
nes äfven i Ladoga och Onega samt i de till dessa sjöar
flytande vattnen, men mägtar icke komma uppför Imatra
fors i Saima vattnen. Från Ishafvet och Hvita hafvet
stiger den upp i Lapplands och Ryska Karelens floder.

Forellen eller Taimen (Salmo eriox), 60°—70°, är
utbredd på lika sätt som laxen, men finnes i flere af
våra inre vatten än denna. Dess varietet Insjölaxen
(Salmo eriox v. lacustris) anträffas i Onega och Ladoga
äfvensom i Savolaks-Karelska, Tavastländska och Sata-
kunta vattensystemens större sjöar, likaså i Kitkajärvi
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och Inari sjö m. fl. Bäckforellen (S. eriox v. fario)
förekommer mest i Lapplands och norra Finlands bäckar
och strömmar, men äfven sydligare ända i Olonets, Sy-
sterbäck och Kumo elf.

Bödingen (Salmo alpinus), 70°—60°, är till sin ut-
bredning nordlig och östlig. Ifrån Ishafvet och Hvita
hafvet, der den uppnår en betydlig storlek, stiger den
upp i Lapplands och Ryska Karelens floder samt finnes
också i Ladoga och Onega äfvensom i Pielisjärvi, Pyhä-
selkä, Orivesi, Puruvesi och i ringa mängd i Höytiäi-
nen. Uti Ladoga uppehålla sig de yngre rödingarne
„pehulitu mycket djupt nere, på 50—100 famnars vat-'
ten, de större „nieriäiset" åter i grundare vatten. Köt-
tet af denna fisk är särdeles smakligt.

Norsen (Osmerus eperlanus), 60°—68°, är allmän i
hafsskärgården samt i de inre vattendragen ända till
södra Lappland, der Immelänjärvi i Kittilä torde vara
dess nordligaste fyndort. Inne i landet är norsen syn-
nerligt ringaktad, vid kusten är den större och smakli-
gare samt blir genom sin ymniga förekomst och deraf
föranledda prisbillighet ett för den fattigare befolkningen
vigtigt fiskslag.

Harren (Thymallus vulgaris), 60°—70°, träffas all-
mänt i de inre vattnen i Lappland och norra Finland
samt likaledes i norra delen af Bottniska viken; den
finnes äfven vid södra Österbottens kust, utanför Björ-
neborg och i Kumo elf, sammalunda i Kymmene elf och
Kalkis fors nära Heinola, samt i Ladoga, Onega och
mångenstädes i Saima-vattnen. Dess kött är hvitt och
välsmakligt.

Siken (Coregonus lavaretus), 60°—70°, är mycket
allmän i hela områdets innanvatten samt förekommer
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ymnigt också i Bottniska och Finska vikarnes skärgård,
t. o. m. vid Höglands stränder. Såväl kokt som saltad
eller rökt är siken en af våra värdefullaste och smakli-
gaste fiskar.

I norra delen af Ladoga har fångats ett egendom-
ligt slag af sik, hvilket afviker från såväl siken som sik-
löjan, men måhända är en bastard af begge dessa fiskar
och uppkallats med namnet Coregonus Nordmanni.

Siklöjan eller Muikkan (Coregonus albula), 60°—
69%', träffas mycket allmänt i alla större innanvatten
ända upp till Inari äfvensom i sydvestra Finlands skär-
gård och i Bottniska viken, särdeles i dennas norra del,
samt vexlar högeligen till utseende och storlek. Van-
liga längden är 5—7 tum, men siklöjor af ända till
10—14 tums längd fångas t. ex. i Ladoga, i trakten
af Willmanstrand samt i några mindre vatten, dit fisken
transporterats genom bärande från större insjöar. Kokt
eller stekt såsom färsk är siklöjan synnerligt smaklig,
samt utgör såsom saltad de inre landsdelarnes vigtigaste
fisksofvel. Dess rom är likaså väl rekommenderad och
anses öfverträffas endast af lakrommen.

Gäddan (Esox lucius), 60°—70°, är allmän i alla
inre vattendrag ända till yttersta Lappland samt äfven-
ledes i Bottniska och Finska vikens skärgård. Den är
smaklig, ganska högt värderad och förekommer oftare
än flertalet andra fiskslag anrättad på de burgna folk-
klassernas bord.

Alen (Anguilla vulgaris) 60°—66%'; 70°, är ganska
allmän i Finska och Bottniska vikarne samt i Ladoga
äfvensom uti de flesta i dessa utfallande vattendrag.
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Längre borta från kusten, på öfra sidan om svårare for-
sar blir dess förekomst glesare, och uppför Imatra fall
torde den alls icke kunna komma. På Ishafssidan har
ål blifvit fångad i Tanafjorden. Allmogen förmår sig
ej till att förtära, ål, men i handeln står denna fisk i
nästan lika pris med laxen.

4. Broskfiskar (Chondrostei).
Stören (Acipenser slurio) är hos oss en sällspord

fisk, hvilken näppeligen ynglar inom vårt område, ehuru
den emellanåt uppenbarar sig i Finska och Bottniska
vikarne samt någon gång påträffats t. o. m, i Torneå
elf. I Ladoga är den mindre sällsynt än vid våra ku-
ster och stiger, ehuru ytterst sällan, genom Swir upp i
Onega.

Sterletten (Acipenser ruthenus) hör egentligen icke
till vår fauna, men träffas då och då i Ladoga såsom
flykting ur de fiskbåtar, i hvilka den transporteras lef-
vande från Volgas vattendrag till S:t Petersburg.

5. Rundmunnar (Cyclostomi).
I våra inre vatten finnas två arter nejonögon, nem-

ligen Flodnejonögat (Petromyzon fluviatilis) och Igel-
nejonögat (Petromyzon branchialis), dem man på senare
tider t. o. m. velat sammanföra till blott en art. Den
förra af de nämnda är allmän i Finska och Bottniska
vikarne samt Ladoga jemte i dessa utfallande vatten-
drag, t. o. m. inom Saimas vattenområde, samt före-
kommer äfven i Ishafvet och Hvita hafvet. Igél-nejon-
ögat är icke bekant från ett så vidsträckt område, men
finnes med säkerhet i våra inre vattendrag från södra
Finland ända till Kittilä (68°). Huruvida den förekom-
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mer i de till Hvita hafvet utfallande vattnen, är alldeles
osäkert, och fullkomligt okänd är densamma vid Finska
och Bottniska vikarnes kuster.

11.
Saltvattensfiskar.

I de till Finlands geografiska område hörande häf-
ven träffas inalles 66 egentliga hafsfiskar och 13 bräck-
vattensfiskar, af hvilka sistnämnda likväl 4 äro att när-
mast hänföras till hafsfaunan, nemligen: Hornsimpan
(Cottus quadricornis), hvarom redan talats på sid. 406,
samt Vanliga flundran (Pleuronedes flesus), Bödspättan
(Pleuronedes platessa) och Hafsnejonögät (Petromyzon
marinus), om hvilka alla vi ärna orda i sammanhang
med hafsfiskarna.

Beträffande Östersjön och dess vikar ha vi redan
tidigare påpekat hurusom i dessa vatten jemte hafs-
fiskarna trifvas nästan samtliga våra sötvattensarter, så
att vi af de sistnämnda ha blott 6, hvilka icke med sä-
kerhet blifvit funna jemväl i hafvet, nemligen: Målen
[Silurus glanis) *), Byätaren (Cobitis fossilis), Faren
(Abramis ballerus), Aspen (Aspius rapax), Nordmanns
siken (Coregonus Nordmanni) och Igel-nejonögat (Petro-
myzon branchialis).

Härigenom kommer Östersjöns och dess vikars fauna
att hos oss räkna 59 fiskarter, af hvilka 25 arter eller
42 % äro sötvattensfiskar, 11 arter eller 19 % bräck-
vattensfiskar och ett jemförelsevis endast litet antal, 23
arter eller 39 % egentliga hafsfiskar.

*) Finnes dock redan i Kronstadtska viken strax söder om vårt
områdes gräns.
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I Varangerfjord åter, hvars fiskfauna är den hos
oss artrikaste, finnas 65 arter eller 85 % hafsfiskar och
10 arter eller 15 % bräckvattensfiskar, men icke en enda
egentlig sötvattensfisk.

Af Östersjöns hafsfiskar ha endast 8 arter en så
sydlig karaktär, att de ej mera anträffas i Varangerfjord.
I Hvita hafvet åter finnas 2 torskarter, hvilka till na-
turen tyckas vara så nordliga att de sky Golfströmmens
vatten och fördenskull saknas i Varangerfjord, ehuru de
förekomma i mycket kallare delar af Ishafvet.

Våra hafsfiskar äro följande:

i. Taggfeniga (Acanthopteri).
Kungsfisken (Sebastes marinus), 70°, allmän i Ishaf-

vet. Denna vackra, ljusröda, lV2—3 fot långa fisk sy-
nes om vintrarna på torget i Uleåborg, dit den hemtas
till salu i fruset tillstånd från Finmarken, hvarest den
fångas på 100—150 famnars djupt vatten. Bötsimpan
(Cottus scorpius) 60°—70°, allmän i alla våra haf, utom
i Bottenvikens nordligaste och Finska vikens ostligaste
delar, der den är sällsynt; Bvergsimpan (Cottus bubalis)
60°, vid vår södra kust mera sällsynt, (Hornsimpan se
sid. 406), Taggreniga simpan (Cottus ventralis) 70°, all-
män i Ishafvet, Kroksimpan (Centridermichtys uncinatus)
70°, icke heller sällsynt i samma haf, Grenkrokade sim-
pan (Icelus hamatus) 70°, likaså, Pingelska simpan (Triglops
pingelii) 70°, sällsynt i Varangerfjorden, Vanliga skägg-
simpan (Agonus cataphradus) 60°, 70°, icke så sällsynt
i Varangerfjorden och en gång fångad vid vår södra
kust utanför Porkkala, Tiokantiga skäggsimpan (Agonus
decagonus) 70°, sällsynt i Ishafvet, Tångspiggen (Gaste-
rosteus spinachia) 60°, 70°, sällsynt vid våra sydvestra
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och södra kuster, men vid Högland ganska allmän och
känd under särskildt namn, finnes troligen också i Va-
rangerfjorden.

Makrillen (Scomber scombrus) 60°, 70°, en tillfällig
främling vid våra stränder, sällan anträffad i Varanger-
fjorden och ännu sällsyntare vid våra södra kuster (i
Åbo och Ekenäs skärgård).

Finmarksbraxen (Pterycombus bräma) 70°, och Glans-
fisken (Lampris guttatus) 70°; hvardera af dessa präk-
tiga fiskar har endast en gång anträffats i Varanger-
fjord, den förra i oktober 1866, den senare par år ti-
digare.

Smörbultarne (Gobius) äro vid vår Ishafskust främ-
mande. Svarta smörbulten (G. niger) 60°, är i Ålands
och Åbo skärgård ganska allmän och är anträffad österut
ända till trakterna af Helsingfors. Hvitaktiga smörbul-
ten (G. minutus) 60°, har ifrån sydvestra skärgården ut-
bredt sig ända till Björkö och är vid stränderna af
Högland allmän.

Sjuryggen (Cyclopterus lumpus) 60°—70°, är ganska
allmän vid syd- och vestkusten, men är både talrikare
och större i Ishafvet och i Hvita hafvet.

Lumpfisken (Liparis lineatus) . 60°—70°, denna mär-
keliga fisk, som anträffas ända upp vid Grönland, Spets-
bergen, Novaja Semlja och Kamschatka och hvilken är
allmän både i Ishafvet och i Hvita hafvet, är mycket
känd vid Högland, der den fått namnet „Pullokala" af
sin vana att suga sig fast vid notflötena. Under samma
namn är den också känd vid Estländska kusten. Den
har anträffats äfven i norra delen af Bottniska viken.

Hafspaddan (Lophius piscatorius) 70°, sällsynt i
Varangerfjorden. Dit har också Golfströmmen en gång
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(1826) fört den lilla Antennfisken (Antennarms mar-
moratus) från Atlantiska hafvets varma zoner.

Hafskatten (Anarrhichas lupus) 70°—65°, som för
sin stora rofgirighet af äldre forskare fick namnet lupus
marinus och hvars grymma tänder fiskarene än i dag
frukta så mycket, att på många ställen deras första göra
är, sedan de fått fisken i båten, att afhugga dess nos, är
ganska allmän i Ishafvet och i Hvita hafvet. Den upp-
når en längd af 3—4 fot likasom Hafspantern (A. pan-
therinus), som fångas på 200 famnars djupt vatten. Den
Bredpannade hafskatten (A. latifrons) 70°, har endast en
gång (1876) blifvit fångad i Varangerfjorden. Teiste-
fisken (Centronotus gunellus) 70°, 60°, är allmän i Is-
hafvet och troligen äfven i Hvita hafvet. Vid Finlands
södra och sydvestra kuster är den sällsynt. Tängsnär-
tan (Carelophus ascanii) 70°, och Långbarnet (Clinus ma-
culatus) 70°, äro begge sällsynta i Varangerfjorden. Der-
emot är Tångbrosmen (Lumpenus lampelrceformis) 70°,
60°, der ganska allmän och anträffas äfven i Finska vi-
ken vid Högland, ehuru sällsynt. Allmän i alla våra haf är
Tånglaken (Zoarces viviparus) 70°—60°, men äfven den, lika-
som våra flesta taggfenade hafsfiskar, är för menniskan
värdelös. I Varangerfjorden anträffas också, ehuru säll-
synt, den silfverglänsande, bandlika, på venstra sidan lig-
gande Sölvqueiten (Trochypterus ardicus).

AfFlundrefamiljen (Pleuronedidce) höra till vår fisk-
fauna 10 arter, fördelade på fyra skilda slägten. Östersjön
är icke rik på dem, ty i södra Finland känner man deraf
med säkerhet endast tvenne arter. Den ena Pigghvaren
(Bhombus maximus) 60°—62°, finnes icke alls på Ishafssi-
dan, men har från vår sydvestra skärgård utbredt sig
öfver Bottniska vikens södra del åtminstone ända till
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Hvittisbofjärd; i Finska viken är den ännu vid Högland
ganska allmän, men ostligare sällsynt. Likväl finnes den
ingenstädes inom vårt område i samma mängd, som den
Vanliga flundran (Pleuronedes flesus) 60°—70°. Denna
sistnämnda är mycket allmän i Björneborgs skärgård och
derifrån ända till Högland, men blir nordligare och öst-
ligare rarare, ehuru den ännu anträffats vid stränderna
af Karlö. Ifrån Bottniska viken stiger den upp i Sastmola
å. Troligen är det denna art, som äfven stiger upp för
Lapplands floder, såsom Tana, Paatsjoki och Ponoijoki.

I Varangerfjorden anträffas följande arter flundror:
Hälleflundra (Hippoglossus vulgaris), som kan uppnå 10
fots längd, allmän, Grönlands hälleflundra (Hippoglossus
pinguis), sällsynt, Lerskädda (Hippoglossoides platessoi-
des), Vanlig flundra (Pleuronedes flesus) och Bödspätta
(Pl. platessa), allmänna och uppstiga måhända begge i
elfvama, Sandskädda (Pl. limanda) allmän, Mareflundra
(Pl. cynoglossus) och Pluddermun (Pl. microcephalus),
de begge sistnämnda sällsynta.

I Hvita hafvet finnes en egendomlig flundra, nemli-
gen Hvitahafsspättan (Pl. dvinensis), som måhända dock
endast är en varietet af den vanliga flundran.

2. Blåsmunnar (Physostomi).
Få arter af denna grupp höra till vår hafsfauna,

men bland dessa befinna sig den i Ishafvet allmänna och
äfven i Hvita hafvet förekommande Loddan (Mallotus villo-
sus)70°—65°, som underMaj och Juni i ofantliga stimm när-
mar sig Ishafsstränderna och dervid följes af Gråsejen och
Torsken; den likaså, i ekonomiskt afseende synnerligen
värdefulla Sillen(Clupea harengus)60°—70°, hvars iÖstersjön
och Hvita hafvet allmänt förekommande varietet Ström-
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mingen (Ql. harengus var. membras) är i kusttrakterna
den mest använda saltfisken och den vigtigaste in-
komstkällan för skärgårdsboerne, samt Hvassbuken (Clupea
sprattus) 60°— 65°, som icke finnes på Ishafssidan, men är
allmän vid vår sydvestra kust och utgör föremål för
ett inbringande fiske särskildt i trakterna af Ekenäs.
I östra delen af Finska viken förekommer den mindre
talrikt redan i trakten af Högland; dock fångas den och
saltas ännu i Björkö. I Bottniska viken är Kaskö nord-
ligaste trakten, der hvassbuk i större mängd och med
framgång fångas. Norr om Qvarken utgör den ej län-
gre föremål för särskildt fiske.

En sällsynt främling vid våra södra stränder är
Näbbgäddan (Belone vulgaris) 60°—63°; 70°, egentligen en
pelagisk fiskart, som likväl då och då förvillar sig till Wi-
borgska viken och ända i Qvarken, likasom ock till
Varangerfjorden. Också Hafsålen (Conger vulgaris) 60°
säges par gånger ha förvillat sig till Nylands stränder.

3. Tofsgälade (Lophobranchii).
Af dessa ha vi endast två arter: Kantnålen (Sipho-

nostoma typhle) 60°—62°, hvilken icke är alldeles sällsynt i
vår sydvestra skärgård, derifrån den utbredt sig till nej-
derna af Björneborg och Helsingfors, samt Hafsnålen
(Nerophis ophidim), allmännare än den förenämnda och
mera utbredd i Finska viken, men icke heller den i
Bottniska viken funnen med säkerhet norr om Björne-
borg. För Ishafsfaunan äro beggedera okända.

4. Broskfenige (SelachU).
Alla hithörande äro hos oss Ishafsfiskar och

med säkerhet kända nästan endast från Varangerfjorden.
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Hafsmusen (Chimcera monstrosa) sällsynt, Håmären
(Lämna cornubica). B—98—9 fot lång, men mindre glupsk
än andra hajfiskar, någorlunda sällsynt; Brygden (Selache
maxima), 30—40 fot lång, med små tänder och icke
rofgirig, sällsynt; Pigghajen (Acanthias vulgaris), liten,
2—3 fot lång, ganska allmän; Håskerdingen (Laemargus
microcephalus), 12—15 fot lång, den rofgirigaste och
farligaste af alla hajfiskar, som till och med rifver stora
stycken från sidan af den lefvande hvalfisken. Den fån-
gas för lefverns skull. Af en Håskerding kan fås två
tunnor lefver, hvaraf kokas trän. Fattigt folk förtär äf-
ven dess kött.

InvidKökar, 60°, iÅlands yttre skärgård fanns en gång,
år 1875 eller deromkring, en död Håmär (Lämna cor-
nubica). Det är den enda gång, som veterligen en haj
förvillat sig till vår södra kust.

Klorockan (Boja radiata), är allmän i Ishafvet och
Hvita hafvet. Knaggrockan (B. clavata) och Slätrockan
(B. batis) äro utbredda på Norges område ända till
Finmarken, hvarföre de möjligen kunna finnas också i
Varangerfjorden.

5. Rundmunnar (Cyclostomi)
Hafsnejonöga (Petromyzon marinus) 70°—65°, 60° är

hos oss känd endast såsom hafsfisk från Ishafvet och
Hvita hafvet och är en gång (1854) fångad äfven i
nejden af Helsingfors.

Från Varangerfjorden känner man också såsom all-
mänt förekommande Pirålen (Myxine glutinosa) 70°, den
lägsta formen af Europas rundmunnade fiskar, som gör
torsk-fångstmännerna mycken förtret, i det den kryper
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in i torskar som fastnat på kroken, suger sedan köttet
i sig och fyller fisken med slem.

Ryggradslösa djur (Evertebrata).
Beträffande de ryggradslösa djuren nödgas vi in-

skränka oss till helt korta antydningar. En naturlig
följd af vårt lands nordliga läge är att artrikedomen
också ibland de lägre djuren är här mindre än i var-
mare länder. Dock känner man från Finlands område
exempelvis 280 arter blötdjur (mollusca) och ungefär
10,000 arter insekter.

Oäkta blötdjur (Molluscoidea) anträffas till ringa
antal i våra haf.

Manteldjur (Tunicata) äro icke alls kända från
Östersjöns vikar, utan endast från Ishafssidan.

Armfotingar (Brachiopoda), deraf känner man 3
arter från vår Ishafskust, men från Östersjösidan in-
gen enda.

Mossdjur (Bryozoa) finnas några arter i Ishafvet,
men få i de inre vattendragen.

Blötdjur (Mollusca).
Af de på landet eller i sött vatten lefvande blöt-

djuren finnas inalles i Finland 90 arter, deraf 68 lung-
snäckor (Gasteropoda pulmonata), 7 gälsnäckor (Gästero-
poda branchiata) och vidpass 15 musseldjur (Conchifera).

Åkersnigeln (Limax agrestis) gör någon gång under
varma regniga höstar skada på rågbrodden; våra öfriga
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sniglar göra ingen nämnvärd skada och våra luftandande
snäckor äro alla till storleken obetydliga.

Af de inre vattnens tvåskaliga musslor må näm-
nas den tjockskaliga perlmusslan (Unio margaritifer),
som å några orter, såsom i Kuusamo, Pyhäjoki och
Sastmola å, utgör föremål för perlfiske.

Af hafsmollusker finnas vid våra Östersjöstränder
endast omkring 8 arter, men på Ishafssidan omkring 160.
Bland de sistnämnda finnas många, hvilkas utbredning
sträcker sig ända till Spetsbergens och Grönlands strän-
der, men i ekonomiskt afseende äro de lika litet nyt-
tiga, som skadliga.

Norrmannen Särs uppräknar från östra Finmarken:
4 Hufvudfotingar (Cephalopoäa), 3 Vingfotingar (Ptero-
poda), 127 Snäckdjur (Gastrop oda), 2 Börmusslor (So-
lenoconchia) och 56 Musseldjur (Conchifera).

Leddjur (Arthropoda).
Af denna stora djurafdelnings vexlande former äro

insekterna så noga undersökta, att vi kunna ungefärli-
gen uppgifva huru inånga arter äro kända af hvarje
klass.

Steklar (Hymenoptera) deraf ha vi ungefär 3,000,
Skalbaggar (Coleopterd) 2,500,
Rätvingar (Orthoptera) 200,
Sländor (Neuroptera) 200,
Fjärilar (Lepidoptera) 1,300,
Flugor (Diptera) 2,500,
Skinnbaggar (Hemiptera) 800,
Borstsvansar (Thysanura) 50.
De flesta af dessa anträffas i hela mellersta Eu-

ropa, andra i norra Skandinavien och i Norra Ryssland.



426 NIONDE KAPITLET.

En följd af vårt lands rikedom på vatten är att också
vatteninsekternas antal i Finland är stort, jemfördt med
förhållandet i andra länder.

Flere insekter förorsaka kännbar skada.
Bland Sädesväxternas, hvetets, rågens, kornets

och hafrans fiender må nämnas: Ollonborrens (Melolontha)
och Bågknäpparens (Elater segetalis) larfver, hvilka skada
dessa växters rötter, Sädesflyets (Agrotis segetum) larf-
ver, som skada brodden, Kornflugans (Oscinis) larfver,
som skada strået och axen, äfvensom den till rätvingar-
nes klass hörande lilla Blåsfotens (Thrips cerealium) larf-
ver, som förstöra sädesaxen. De små Bladlössen (Aphis)
göra också ondt åt sädesväxternas blad och ax.

I kålländer göra några fjärillarfver skada, isyn-
nerhet de hvita Kålfjärillarfverne (Pieris brassicce och
P. napi) på kålhufvudbladen och sädesflyets larfver på
plantorna.

På ängarne åstadkomma stundom ängsmaskarne
stor förstörelse. De äro för det mesta larfver af Ängs-
fjäriln (Chareas graminis).

Stickelbärsbuskar lida ibland mycket af Stickel-
bärsstekelns (Nematus ribesi) larfver, hvilka förtära
bladen.

Barrskogarna sköflas af många insekter. Larfven
af Granbarkskalbaggen (Tomicus typograflcus) fortplantar
och gräfver åt sig gångar i granbarken ända derhän att
trädet torkar. Kämskalbaggen (Hylesinus piniperda) äter
sig in i tallens färska skott, som den urhålkar, Tallste-
kelns (Lophyrus pini och L. rufus) larfver förtära tall-
barren, och larfverna af en fjäril, Tallmätaren (Fidonia
piniaria), afgnaga tallbarren och äta sedan barrstumpen
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och hylsan. De äro ett verkligt förderf för skogen, när
de någongång förökat sig i större mängd.

Våra löfträd äro icke underkastade någon nämn-
värdt stor förödelse. Alen plågas likväl ganska mycket
af Guldbaggen (Chrysomela aenea), hvars larfver förstöra
löfven på stora områden. Äfven häggens blad förblifva
sällan rena; på dem sätta sig nemligen svärmar af små
Bladlöss (Aphis padi).

Bland objudna gäster i boningshusen må näm-
nas : Kakerlacken (Blotta germanica), som är mycket ut-
bredd synnerligast i vårt lands sydöstra delar i stugor
och rum, der mat tillredes; den större och ännu mera
än den förra vidriga Torrakan (Blatta orientalis) håller
på att utdö, men en tredje med denna likastor art, den
Amerikanska Torrakan (Blatta americana) har på senare
år utbredt sig i Helsingfors, hvarest dess egentliga huf-
vudqvarter torde vara i sockerbruket. Syrsan (Gryllus
domesticus) plågar öronen i badstugor och äfven i bo-
ningsstugor på landet. Vägglusen (Acanthia ledularia)
är på mången gästgifvargård de resandes pina och för-
aktar icke bäddarna heller annorstädes, Loppan (Pulex
irritans) är lika snabbfotad i Lappland som i södra Fin-
land och Lusen (Pediculus capitis) är beklagligtvis en
nog allmänt känd snyltgäst i osnygga hem.

Om vi ännu nämna Myggorna (Culex), som oroa
oss med sina stygn om sommaren, och i Lappland under
den varma årstiden blifva en nästan outhärdlig plåga,
Hästflugorna (Oestrus och Gastrus), hvilkas larfver plåga
hästar, nötkreatur och får, och Bromsarne (Tabanus),
hvilka äfven med sina bett besvära djuren, samt Mal-
fjärilarna (Tinea), hvilka förstöra skinnplagg och ylle-
kläder, så torde de insekter i Finland vara omnämnda,
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hvilka genom den skada,, som de förorsaka, ådraga sig
största uppmärksamheten.

Af nyttiga insekter må främst nämnas Biet (Apis
mellifica), hvars skötsel i mindre grad bedrifves i syd-
vestra Finland.

Andra vänner inom insekternas klass känner den
stora allmänheten icke till. Likväl äro t. ex. Gallstek-
larne (Ichneumon) synnerligen nyttiga, genom att utrota
skadliga insekter. Också Myrorna (Formica) göra i
skogen mera nytta än skada, och den lilla Nyckelpigan
(Coccinella septempundata) gör god tjenst genom att ut-
rota bladlöss.

Tusenfotingar (Myriopoda) äro talrika i våra sko-
gar, ehuru deras artrikedom icke är stor.

Spindelartade djur (Arachnoidea). Sådana finnas
rikligt såväl hvad antal som artrikedom beträffar. Mest
uppmärksammade äro de Egentliga spindlarne (Aranea),
t. ex. Husspindeln (Tegenaria) och Korsspindeln (Epeira).

Af Kvalsterdjur (Acarina) må nämnas Fästingen
(Ixodes), Ost-oret (Acarus siro), som lefver i gammal ost,
och Skabbdjuret (Sarcoptes scabiei) som framkallar klåda.
Det i vattnet simmande Vattenkvalstret (Hydrachna) be-
nänlnes på finska ställvis Ukonhärkä.

Kräftdjur (Crustacea).
Af kräftdjurens stora och på former rika klass är

Kräftan (Astacus fluviatilis) den enda art, som hos oss
är ätbar. Den finnes i södra Finland och i mellersta
Finlands sydligaste delar, men planterad ännu nordligare
ända i Perho å.
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En särskild uppmärksamhet ur vetenskaplig synpunkt
förtjenar den omständighet att i några af våra största
sjöar, Ladoga, Saima och Päijänne, anträffas flere små
kräftdjur, som egentligen äro hafsdjur och höra till Is-
hafsfaunan. I Finska och Bottniska vikarna förekommer
likaledes ganska talrikt en art vattengråsugga, »Katkan"
(Idotea entomon), som också är mycket allmän i Hvita hafvet
och Ishafvet längs Rysslands och Sibiriens stränder ända
till Nord-Amerika, men icke finnes i södra delen af
Östersjön, och hvilken synes vara Hornsimpans (Cottus
qvadricornis) förnämsta föda.

I Ishafvet anträffas stora kortstjertade kräftor, hvilka
åter ej alls förekomma vid Finlands södra kuster.

Tagghudingar (Echinodermata) finnas alls icke på
Östersjösidan, men i Hvita hafvet och Ishafvet anträffas
många Sjöstjemor (Asterias) o. a.

Kavitetsdjur (Coelenterata) äro fåtaliga i våra vat-
ten. Ishafvet är alltför kallt för att tillåta, de egentliga
Koralldjuren (Polypi) trifvas, men af Maneter (Acalephaé)
finnas stora arter. I Finska viken ser man äfven nå-
gon gång ganska betydliga hopar af en tefats-stor ma-
net (Aurelia aurita).

Af Polypmaneterna (Hydroidae) må nämnas Träsk-
polypen (Hydra viridis) i sött vatten, det enklaste af
alla djur i denna ordning.

Äfven af Svampdjuren (Spongiae) nämna vi endast
ett slägte, Sjösvampen (Spongilla), som lefver i sött vat-
ten, utbredande sig öfver strå- och säfstycken.

Urdjuren (Protozoa) äro ganska litet undersökta i
vårt land. Af Infusionsdjur (Infusoria) synes det fin-
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nas mycket och vår fauna lider ej heller brist på Bot-
fotingar (Bhizopoda), Kärnslemdjur (Amoeboidea) och Slem-
djur (Monera).

I föregående framställning har ingenting ordats om
Husdjuren. För dessa kommer att redogöras i det föl-
jande i samband med ladugårdsskötseln och jordbruket.



431FINLANDS BEBYGGANDE.

TIONDE KAPITLET.
Finlands bebyggande.

När blef Finland ett hem för menniskor? Om också
vårt land, såsom vi redan i det föregående sökt fram-
hålla, antagligen är senare befolkadt än de flesta andra
länder i Europa, gå dock utan tvifvel äfven härstädes
mensklighetens första anor så långt tillbaka i tidernas
natt, att enligt all sannolikhet hvarken historiens ej hel-
ler fornforskningens ljus någonsin skola nå ända dit.
De geografiska upptäckternas historia lär oss att man
ännu icke anträffat något mera betydande land på jor-
den, der vilkor för mensklig tillvaro förefunnits, hvilket
skulle varit i fullkomlig saknad af invånare. Från Goda
Hoppsudden till Nocdkap och Behrings sund, från Elds-
landet till Grönland och Alaschka ha gamla och nya
verldens kontinenter sedan urminnes tider varit befol-
kade, och utan känd beröring med andra ha under många
årtusenden menniskostammar likaledes lefvat både på
Australiens i det ofantliga verldshafvet kringspridda ögrup-
per och på Norra Ishafvets ogästvänliga stränder. När
och huru ha dessa menniskor kommit dit? I sitt vilda
tillstånd är menniskan ännu i flere afseenden endast en
naturprodukt. Hennes första uppträdande i ett land är
derföre i mångt och mycket likt växternas och djurens.
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Antropologen och etnologen kunna genom rön och jem-
förelser af hufvudskallar, kroppsbyggnad, språk, redska-
per och verktyg m. m. sluta till utbredningen af och
det sannolika urhemmet för en gifven menniskoras, på
lika sätt som botanisten och zoologen göra det i fråga
om växter och djur, men i hvardera fallet äro ländernas
klimatiska och fysiska förhållanden de, som härvid be-
stämma utgångspunkten i afseende å tiden. Frågan, när
blef Finland ett hem för menniskor, sammanfaller derför
med frågan: när blefvo Finlands naturförhållanden så-
dana att menskliga varelser här kunde uppehålla och
lifnära sig? Intet giltigt skäl synes nemligen finnas för
antagandet att någon tidsskilnad häruti egt rum, eller
att landet skulle förblifvit öde äfven efter den period,
då dess beboelighet vidtog.

Då den ofantliga inlandsis, hvaraf Finland under
glacialperioden betäcktes och om hvars tillvaro våra
berg, klippor och sjöar ännu i dag bära vittnesbörd,
efterhand bortsmälte, då begynte äfven landet småningom
danas för att emottaga invånare. Möjligt är till och
med att de först i dagen framträdande kuststräckorna
redan voro tillhåll för glest spridda, jägare- och fiskare-
stammar, medan det inre landet ännu var en ödslig is-
platå, samt att menniskolifvet alltså härstädes räknar
äldre anor än sjelfva den nuvarande floran och faunan.
Grönlands exempel visar oss att ett sådant förhållande
icke är otänkbart. Huru som helst, antingen de första
invånarne här voro samtida med isperiodens senare sta-
dier, eller hitkomna först efter dess slut, kunna vi dock
med all sannolikhet sluta att de funnos till åtminstone
ett om ej par årtusenden före den närvarande tidräknin-
gens början.
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Resultaterna af en nyare fornforskning bestyrka
äfven i sin mon detta antagande. Talrika fynd i fält
och i skogar, i mossar och i vattendrag sätta det nem-
ligen utom allt tvifvel att Finland, i likhet med de flesta
öfriga länder i Europa, haft sin stenålder, d. v. s. en
tidsperiod, då de menniskor, som här lefde och verkade,
ännu icke kände till bruket af metaller, utan begagnade
sig af vapen och skärande redskaper utaf huggen eller
slipad sten, ben, träd o. s. v. Ensamt för sig lemnar
visserligen detta faktum ingen fast tidsbestämning. Sten-
åldern är icke någon kronologiskt begränsad afdelning
af verldshistorien. Den hade upphört i mensklighetens
äldsta kulturländer långt förr än gamla tidens historia
randades, den existerade i flere delar af Amerika ännu
vid slutet af medeltiden samt in i nya tiden, och den
har fortlefvat bland de glest spridda folkstammarna i
gamla och nya verldens nordligaste trakter ända till våra
dagar. I ett från kulturens centralhärdar så aflägset
och af handeln föga berördt land, som Finland, kunde
den med all sannolikhet ostördt fortvara ännu många
sekler efter det historiens ljus begynt omstråla Medel-
hafvets rika kustländer. Faktiska stöd finnas också för
clen åsigten att stenåldern ännu långt i medeltiden rådde
uti de inre delarna af vårt land samt att den ännu icke
var försvunnen, när kristendomen hit infördes. Men om
också slutet på denna primitiva kulturutvecklingsform
icke får anses ligga alltför aflägset i tiden, så kan det-
samma dock icke sägas om dess början och icke heller
om dess tillvaro i våra sydligare och af odlingen tidi-
gast berörda landsdelar.

De skandinaviska fornforskarne göra åtskilnad emel-
lan en sydskandinavisk och en nordskandinavisk eller
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arktisk stenålder. Såsom benämningarna angifva sträckte
sig den förra öfver södra och mellersta delarne af halfön,
medan deremot den arktiska var rådande i dess nordligaste
trakter. Fornfyndena utvisa att dessa begge slag af
stenåldern representera helt olika kulturstadier, uppbäras
af olika folk och omfatta äfven, åtminstone delvis, olika
tidsperioder. Den sydskandinaviska stenålderns folk hade
uppnått en hög grad af konstfärdighet i tillverkningen af
vapen och husgeråd. Dess fintslipade yxor, med sira-
ter uthuggna knifvar, dolkar, spjutpetsar o. s. v. af flinta
ådraga sig med rätta beundran ännu i dag. Dess stor-
artade gånggrifter och stendösar med deri anträffade
fynd utvisa derjemte att befolkningen varit bofast, lefvat
i samhällen samt redan egt de flesta af de husdjur, som
för närvarande finnas i samma trakter. Slutligen utgöra
de i gånggrifterna funna talrika skeletten intyg på att
folket varit långväxt och haft aflång (dolikokefalisk) huf-
vudskapnad. Helt annorlunda äro deremot minnesmär-
kena från den arktiska stenåldern. De bestå icke af
flinta, utan äro vanligen tillverkade af skiffer och andra
sprödare stenarter. Till form och utförande stå de vida
efter de sydskandinaviska stenredskaperna och skilja sig
äfven från dessa genom att det öfvervägande flertalet af de
funna föremålen från arktiska stenåldern varit afsedda
endast för fredliga sysselsättningar. Några fasta forn-
lemningar, hvilka med säkerhet skulle kunna hänföras
till sistnämnda period ha icke heller funnits. Med
all sannolikhet kan påstås att den arktiska stenåldern
representerats af förfädren till de nuvarande Lapparne.
Hos dessa fortfor stenåldern ännu omkring två och ett
hälft årtusenden efter det bruket af metallerblifvit kändt
i sydliga Skandinavien.
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Fornlemningarna från Finlands stenålder ha en på-
fallande likhet med dem ifrån den arktiska stenåldern
i Skandinavien. De äro för det mesta tillverkade af
samma ämne, af ler- eller kiselskiffer, och utgöras äfven
till största delen af likadana redskap. Det öfvervägande
flertalet af de omkring 5000 i Finlands jord funna sten-
sakerna består af mejslar, dels rätmejslar dels hålmejslar,
yxor och hackverktyg (jordhackor?) I mindre mängd ha
anträffats spjut- och pilspetsar samt knifvar. Man är der-
före vid en flygtig granskning frestad att antaga att Fin-
lands stenålder ingenting annat vore än en del af den
arktiska, samt att nämnda äldsta kulturstadium derföre i
vårt land icke haft andra företrädare än Lapparne eller
något annat på lika bildningsgrad stående arktiskt no-
mad folk. Den omständigheten att här, åtminstone tills
dato, ännu icke funnits fasta fornlemningar och grafvar,
hvilka med säkerhet kunna hänföras till stenåldern, sy-
nes ytterligare gifva skäl för antagandet att Finland un-
der denna period icke haft bofasta, utan endast kringir-
rande, tillfälligtvis å enskilda lokaler sig uppehållande
invånare.

En närmare granskning af de funna stenföremålen
är emellertid egnad att väcka grundade tvifvelsmål om rig-
tigheten af denna hypothes. Förutom det att redska-
perna ifrån landets södra och sydvestra delar i allmän-
het äro vida bättre bearbetade än de klumpiga verktyg,
som man funnit i Lappland och i trakter, der Lappar bevis-
ligen uppehållit sig, anträffas derjemte i de förra nejderna
flere former, som för de senare äro rent af okända. Hit
höra i främsta rummet de vackra och fint utarbetade
båtformiga hammaryxorna af syenit, hvilka till stort an-
tal blifvit funna i södra Österbotten, Satakunta, Egentliga
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Finland, södra Tavastland och Nyland. Om dessa strids-
verktyg höra till stenåldern, såsom en nyare forskning nu-
mera antager, så har det folk, som företrädt denna sten-
ålder med all sannolikhet icke varit Lappar, utan till-
hört någon stam med mera krigiskt lynne och högre ut-
vecklad konstfärdighet. Märkeligt är att det område,
der dessa bevisligen inom landet tillverkade hammaryxor
anträffats, icke sträcker sig utöfver nyssnämnda landskap.
Öster om Päijänne och Kymmene elf likasom äfven i
nordliga delen af Österbotten ha sådana fynd icke eller
endast undantagsvis blifvit gjorda. x) I södra Skandina-
vien äro de åter icke sällsynta, ehuru relativt icke så
talrika som härstädes. Deremot äro de, såsom sagdt,
alldeles okända i Karelen och Olonezska guvernementet,
der man i dess ställe funnit ett annat egendomligt slag
af sten stridsyxor med skafthål, nemligen sådana, hvil-
kas ena ända varit formad i skapnad af ett djurhufvud.
Utom dessa stridsredskap har man derjemte i både vestra
och östra delarna af Finland hittat en stor mängd sten-
klubbor med skafthål, af hvilka några varit försedda med
utåt stående naglar eller upphöjningar, de der antagligen
blifvit anbringade för att fastare kunna tillknyta rem-
marne vid skaftet. Några enstaka flintredskap, såsom
en dolk samt ett par spjut- och pilspetsar funna inom det
sydfinska området, utvisa tydligare, än den formlikhet
fynden i öfrigt erbjuda, att någonslags handelsgemenskap
redan under stenåldern förefunnits emellan detta område
och Skandinavien. Flinta finnes nemligen, såsom kändt
är, icke ursprungligen i Finland, utan har endast kun-

a) J. R. Aspelin: Suomalais-ugrilaisen MainaistutJännon alkeita,
H:fors 1875 sidd. 27 följ.
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nat hitkomma genom införsel från andra länder. Alla
nu berörda omständigheter föranleda oss till det anta-
gande att de i södra och vestra delarna af vårt land
funna stenredskapen äro lemningar efter ett annat folk
än Lapparne. Dessa sistnämnde ha veterligen aldrig va-
rit något annat än ett polarfolk. Deras uppträdande i
de inre och de nordligare delarna af vårt land har san-
nolikt icke skett tidigare, utan senare, efter det området
för den sydfinska stenåldern redan fått sina invånare.*)

I mensklighetens utveckling har stenåldern efter-
följts af bronsåldern. De första metaller, som menni-
skorna lärde sig bearbeta och smida, voro koppar, tenn
och guld. En blandning af de två förstnämnda metal-
lerna gaf bronsen, hvaraf de flesta vapen, verktyg och
prydnader under denna tidsålder förfärdigades. I vårt
lands södra kusttrakter äfvensom vid stränderna af Bott-
niska viken norrut ända till trakterna af Vasa ha an-
träffats enstaka bronsfynd till ett antal af emellan 15
och 20; men dessa fåtaliga fynd, hvilka alla äro af skan-
dinaviskt ursprung synas icke lemna något stöd för an-
tagandet af att bronsåldern äfven skulle varit hemma-
stad i Finland. Tvertom äro de snarare bevis på mot-
satsen. Man kan nemligen med största sannolikhet påstå

*) Om man till den sydfinska stenålderns område älven, såsom
sannolikt är, får hänföra södra Ladoga stranden, så utgöra de fynd,
hvilka der anträffades vid gräfningen af de nya kanalerna emellan Svir
och Sjass (Sääsjoki) samt emellan sistnämnda flod och Wolchow, ytter-
ligare bevis för att denna stenålders folk icke voro Lappar. Den ryska
kraniologen Bogdanow, som uppmätt de der tillsammans med stenva-
vapen, djurben m. m. funna menniskoskallarna, har ådagalagt att de
samtliga äro långskalliga (dolikokefaliska). Se härom Russische Revue,
Monatsskrift för die Kunde Busslands, herausgegeben von Carl Röttger
XII sid. 98—109.
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att de icke äro tillverkade i landet, utan utifrån in-
hemtade. Finlands malmfattiga koppar och tenngrufvor
voro säkerligen då förtiden okända, hvarföre också sjelfva
materialet, hvaraf bronsverktygen förfärdigades, här sak-
nades. 1) Det är derföre troligt att de i Finland funna
vapnen och redskaperna från bronsåldern dels tillhört
utländska sjöfarande, som omkommit under sina land-
stigningar härstädes och sedan begrafvits af de öfverlef-
vande kamraterna, dels tillfallit infödingarne såsom krigs-
eller handelsbyten. I ingendera fallet kan det allmänna
kulturtillståndet hos dessa sistnämnda tillföljd häraf ha
undergått någon märkelig förändring. Först då kunska-
pen att sjelf tillverka och bearbeta metaller blef befolk-
ningens egen, först då trädde den ut ur stenålderns
kulturstadium till ett högre; men af allt hvad man härin-
tills kan sluta skedde denna öfvergång under en tid, då
jernet i det nordliga Europa redan var kändt och an-
vändt. Att stenåldern i Finland direkt efterföljts tåjern-
åldern förefaller oss derföre såsom högst sannolikt. 2)

Det är och måste naturligtvis alltid förblifva omöj-
ligt att uppgifva något bestämdt årtal såsom det tidsmo-
ment, hvarifrån jernåldern i Finland räknar sin begyn-
nelse. En så vigtig förändring i vårt lands kulturtill-
stånd, i dess bebodda orters beskaffenhet samt i sjelfva
den yttre anblicken af dess utaf menniskor i besittning

*) Materialet till bronsverktygen i Skandinavien (åtminstone ten-
net) hemtades väl också utifrån; men verktygen tillverkades bevisligen
i landet.

2) Den gamla af bronsredskap karakteriserade kultur, som sträckte
sig från Baikal sjön i öster till Volga floden i vester och hvilken måhända
uppbars af finsk-ugriska folkstammar, låg långt utanför Finlands grän-
ser och synes icke ha utöfvat något inflytande på förhållandena här-
städes.
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tagna marker, som den hvilken framkallades utaf bruket
af metaller, kunde icke ske ögonblickligen, utan för-
siggick tvifvelsutan långsamt, under sekler samt för de
då lefvande generationerna knappast märkbart. Jemte de
efterhand i bruk trädande vapnen och redskapen af jern
användes säkerligen ännu under många sekler de gamla
otympligare, men billigare och lättare åtkomliga verkty-
gen af sten oeh ben, och att under sådana förhållanden
bestämma tidpunkten, då den ena perioden kan anses ha
upphört och den andra börjat är på den ståndpunkt, på
hvilken fornforskningen i landet för närvarande befinner
sig, nog vanskligt. I Sverige har man med ledning af
talrika myntfynd från romerska republikens och kejsare-
dömets tider kommit till den öfvertygelse att jernet var
åtminstone i Skåne och i de södra provinserna allmän-
nare kändt redan vid tiderna omkring Kristi födelse.
Ett icke ringa antal i grafvar och annorstädes
funna fornsaker af romerskt ursprung, såsom, förutom re-
dan omnämnda mynt, urnor och vaser, fat, statyer, va-
pen och smycken m. m. ådagalägger att under tidigare
perioden af jernåldern en liflig handelsförbindelse existe-
rade emellan Sverige och det romerska riket, en han-
delsförbindelse, som påtagligen icke var direkt, utan för-
medlades af mellanliggande folk, men dock var mäk-
tig nog att på hela denna äldre afdelning af jernåldern
trycka en prägel af större konstsinne, än hvad som kan
spåras hos de närmast följande tiderna. Efter vestro-
merska rikets fall upprätthölls handelsförbindelsen ännu
länge med det Byzantinska riket. Man kallar den tid-
rymd, hvarunder handels gemenskapen emellan Sverige
samt romerska och byzantinska rikena fortfarade, äldre
jernåldern och anser denna sträcka sig till ungefär år
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700 eft. Chr. Derefter vidtager den yngre jernåldern,
som karakteriseras åf vikingatågen och som fortfor till
hednatidens slut eller till kristendomens införande.

Nu berörda under romarväldets tider existerande han-
delsgemenskap emellan det nordliga och sydliga Europa,
hvarom visserligen skriftliga urkunder saknas, men hvarom
fornfynden i dess ställe bära ett ovedersägligt vittnes-
börd, var emellertid icke inskränkt ensamt till de skan-
dinaviska länderna. Äfven i öfriga länder kring Öster-
sjön ha, om också sparsammare, anträffats fynd af ro-
merskt ursprung, som häntyda på en likabeskaffad och
samtidig handelsförbindelse med södern. Ehuru dessa
fynd af romerskt ursprung i Finland härintills icke varit
talrika *) kunna vi dock af andra tid efter annan härstä-
des funna fornsaker, hvilka ha stor likhet med föremå-
len från den äldre jernåldern i Sverige, sluta till att
den kultur, som sålunda rönte inverkan af en medelbar
förbindelse med Rom, äfven hade utbredt sig ända hit,
samt att vår jernålders tidigare period följaktligen är
ungefär samtidig med eller icke alltför mycket yngre än
den i vårt vestra grannland.

En särskild uppmärksamhet förtjenar det förhållande
att de fornsaker, som ha likhet med fynden från den
äldre jernåldern i Sverige, ha anträffats inom samma
område, som omfattas af den vestfinska, likaledes om

*) Så vidt kändt är ha hittills i Finlands jord anträffats endast
tre romerska silfver mynt, denarer, (2 i Bjerno och 1 i Tammela), samt-
liga preglade i andra seklet af vår tideräkning, ett vestromerskt guld-
mynt (i Vörå) och 2:ne bysantinska guldmynt från ö:te och 6:te århund-
radena (i Lillkyro). Bland andra dyrbarare fynd från samma tid må
särskildt nämnas en massiv guldring af 57V2 dukaters vigt, som antagli-
gen bars såsom ett slags diadem på hufvudet och hittades i Nousis år
1770. Se härom för öfrigt J. R. Aspelin: Suomen asulckaatpakanuuden
aikana sid. 42 följ. Fyndet förvaras i museum i Stockholm.
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skandinavisk beröring vittnande stenåldern. Detta har
gifvit anledning till den förmodan att sydvestra delarna
af vårt land samt kuststräckorna från Vasa läns norra
gräns till Kymmene elf varit bebodda af samma folk-
stam under sten- och äldre jernåldern, samt att detta
folk varit Goter, de der skulle utbredt sina bopålar icke
blott öfver Sveriges och Finlands, utan äfven öfver Öster-
sjöprovinsernas, Estlands och Livlands, kuststräckor. Ur
geografisk synpunkt är en sådan förmodan visserligen
icke oantaglig. Under tider, då samfärdseln till lands
försvårades af brist på vägar samt af de bebodda orter-
nas aflägsenhet från hvarandra, var hafvet utan tvifvel
åtminstone under sommaren den beqvämaste kommunika-
tionsleden, på hvilken förbindelsen menniskor emellan
kunde upprätthållas. För ett sjöfarande folk kan der-
före ett innanhaf nog tänkas såsom det sammanhållande
föreningsbandet; om också å andra sidan icke får förbi-
ses att i våra nordliga länder detta föreningsband under
en stor del af året upphör att funktionera samt att bosätt-
nings förhållandena vid Östersjöns kuster följaktligen icke
kunnat vara fullt analoga med dem vid Medelhafvets.

Hypothesen om en gotisk bosättning i Finland l)
under en förhistorisk tid synes emellertid från den arkäo-
logiska och historiska kritikens sida möta invändningar,
som äro egnade att i hög grad rubba tron på dess håll-
barhet. Till en början må erinras att de fåtaliga fynd,

2) Denna hypothes försvaras förnämligast af J. R. Aspelin. Se
bland annat Suomalais-ugrilaisen Muinaistutkinnon älkeita sid. 151 följ.,
Suomen asukkaat Pakanuuden aikana. sid. 41 följ. Länsisuomalaisten
heimokuntien saapumisesta Itämeren rantamaille. Suomi, Toinen. jakso,
XV osa; äfvensom ett föredrag vid Finsk Ugriska Sällskapets sam-
manträde hösten 1884 angående det gamla Svithiods läge.
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hvilka kunna tillskrifvas den äldre svenska jernåldern, i
allmänhet icke anträffats oblandade, utan oftast tillsam-
mans med prydnader och redskap, som för Finland äro
egendomliga och hvilka man derföre velat hänföra till
en yngre, finsk jernålder. Samma synes förhållandet vara
i Estland. x) Förekomsten af gotiska fornsaker i finsk
jord tillsammans med finska bevisar endast, hvad som
dessutom såväl ländernas naturförhållanden, som historien
och sagan vidhandengifva, att beröringen emellan Skan-
dinaviens och Finlands inbyggare redan i en förhistorisk
tid varit nogorlunda liflig. Det skulle till och med
väcka förvåning om inga dylika fornsaker här alls hade
blifvit funna. Men lika förhastadt torde det vara att af
dessa sluta till en gotisk bosättning i Finland, som att
af de romerska fynden t. ex. i Skåne sluta till en ro-
mersk koloni derstädes. Härtill kommer att fasta forn-
lemningar, som med säkerhet kunna tillskrifvas den go-
tiska jernåldern här fullkomligt saknas. Bautastenar äro
här okända; likaså det slag af begrafningsplatser, som
benämnas brandpletter. Endast stenkummel med häll-
kistor förekomma på höjderna längs hafstränderna; men
om också några af dessa sannolikt äro af skandinaviskt
ursprung, så synes deras belägenhet heldre häntyda uppå
att de äro minnesmärken efter döde vikingar och andra
sjöfarande, än efter en i landet bofast befolkning. 2)

*) Finska Fornminnesföreningens tidskrift VI sid. 198 följ. och VII
sid, 108 följ. Att en Gotisk bosättning fanns vid Weichsels och Dvinas
mynningar samt sträckte sig söderut mot Svarta hafvet äro arkäologerne
emellertid enige om att antaga.

2) För tillvaron af en skaninavisk befolkning i Finland under den
äldre • medeltiden har man också sökt stöd i de fornskandinaviska sa-
gorna, der äktenskapsförbindelser emellan svenska och finska kunga-
familjer icke så sällan omtalas. Det kan här icke bli fråga om att ingå
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De svaga stöden för antagandet af en gotisk befolk-
ning i Finland hålla ännu mindre prof, då det gäller att
besvara frågan: hvart har denna gotiska befolkning ta-
git vägen? De trakter, der fynd från den äldre jern-
åldern talrikast anträffats (ss. Eura, Nousis, Lempälä,
Tammela, Laihela, Lillkyrö m. fl.) ha nästan alla (om vi
undantaga Vörå), så långt menniskominne går tillbaka
i tiden, bebotts af finnar. Inga spår finnas der af en
skandinavisk befolkning från den yngre jernåldern. Samma
är äfven förhållandet i de delar af vårt fasta land, hvilka
för närvarande innehafvas af svenskar. Också der sak-
nas fornlemningar från den yngre skandinaviska jernål-
dern. Deremot finnas sådana i stor rikedom på Åland
hvars ättehögar, kummel och grafurnor, för att icke
nämna oräkneliga andra fornsaker, utvisa hvad forn-
forskningen har att uppdaga i ett land, der skandinaver
under hednatiden verkeligen varit bosatte. Frånvaron
af fasta minnesmärken i Finland från den yngre skandi-
naviska jernåldern ådagalägger otvetydigt att under
denna period ingen skandinavisk befolkning fanns i lan-
det. Vill man alltså det oaktadt antaga att en sådan
här existerade under en tidigare period, kan man icke
komma till något annat resultat än att densamma vid

i en granskning af dessa sagor. Anmärkningsvärdt är dock att namnen
på de finska kungarne och prinsessorna i dessa sagor äro tydligen
diktade och lånade från naturen, såsom Snö, Froste, Drifva, Skjalf o. s.
v. Förutsatt att dessa personer verkeligen funnits och varit skandina-
ver, då hade sagoberättaren icke bordt glömma deras skandinaviska
namn, helst han ingalunda gör sig skyldig till en dylik glömska, då det
gäller att nämna kungar, härförare eller andra personer i Sverige, Norge
Danmark, Island, England m. m. Voro namnen deremot finska, då blir
en dylik fri öfversättning lätt förklarlig. Sagorna vittna alltså mera
emot, än för, en skaudivavisk folkstam i Finland.
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finnarnes ankomst hit utrotades, förjagades eller frivilligt
bortflyttade. Så har visserligen också påståts, men för
detta påstående finns tillsvidare inga andra stöd än
gissningar. x)

Öfvergifva vi emellertid hypothesernas område, kunna
vi såsom ett säkert resultat af de hittills gjorda fynden
i Finlands jord sluta, att inbyggarne i vårt land, af hvad
stam de än voro, flere århundraden före kristendomens in-
förande kände till metallers bruk. En mängd karakte-
ristiska former (t. ex. runda eller små ovala spännbuck-
lor, hästskoformiga spännen, armband, långa knifvar eller
svärd med ett bett, o. s. v.) utmärka särskildt fynden
från den finska jernåldern. I sydvestra och vestra de-
larna af landet äro dessa fynd ofta blandade med forn-
saker af skandinaviskt ursprung, hvilket ådagalägger att
nämnda landsdelar stodo i liflig beröring med Sverige; i
det från sistnämnda land mera aflägset belägna sydöstra
Finland åter äro sådana skandinaviska fornsaker helt
naturligt mera sällsynta. Bland fasta fornlemningar från
denna förhistoriska tid anträffas å talrika ställen i lan-
det ringmurar af sten, utan murbruk, uppförda på höj-
der och tydligen afsedda att vara befästningar, stenkum-
mel af olika storlek och form, s. k. „hiitten kiukaat" eller
lemningar efter forntida eldstäder, samt slutligen begraf-
ningsplatser, ss. å Pappilanmäki och Keräjämäki i Eura,
vid Äimälä och å Kalvomäki i Kumo, vid Laukko
gård i Vesilaks, invid Kernala och Yanajantaka i Ja-
nakkala, vid Toivaniemi i Tuulois, i Tuukkala nära S:t

*) Jemför, Suomi, Toinen jakso 15 osa, sid, 353 följ. Att ur språk-
lig synpunkt inga stöd finnas för en skandinavisk bosättning i Finland
före kristendomens införande, ådagalägger äfven O. Donner. Se nyss-
anförda arbete sid. 366.
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Michel, m. m., hvarest qvarlefvorna efter de döde be-
funnits å somliga ställen nedlagda i jorden brända, å
somliga obrända. Vapen och prydnader af silfver, mes-
sing, brons, och koppar, vigtskålar och vigter af antag-
ligen byzantinskt ursprung äfvensom perlor af bernsten
och inkrusteradt glas äro från dessa begrafningsplatser
uppgräfda. Sistnämnda föremål, likasom äfven talrika
myntfynd, bestående af kufiska, anglosachsiska och forn-
tyska mynt, vittna att Finland under århundradena när-
mast före kristendomens införande stod i ganska liflig
handelsförbindelse icke blott med länderna vid Östersjön
och Nordsjön, utan äfven, om också medelbart, med den
aflägsna orienten. x)

Fornforskarne ha i allmänhet varit ense om att anse
fynden från jernålderns senare perioder tillhöra finnarne.
I fråga om stenåldern och den äldre jernåldern ha åsig-
terna deremot, såsom redan anfördes, varit delade. Van-
ligen antaga äfven de historieskrifvare, som icke hyllateorin
om en gotisk bosättning, att Finnarne icke voro landetsförsta
invånare, utan att de tvenne nyssnämnda äldre kultur-
stadierna här representerats af något urfolk. De finska
sagornas berättelser om jättar och troll (Hiidet, Jätti-
läiset, Jatulit, Jotunit) i förening med några ortsnamn,
som icke kunnat härledas från något af de i Finland
nu gängse språken, ha ansetts häntyda på ett sådant
förhållande. Dessa äldre invånare skulle sedermera af
de från mellersta Ryssland invandrande Finnarne ha blif-
vit utrotade eller förjagade. Anledning till Finnarnes

J) Kufiska och anglosachsiska mynt ha blifvit funna i Pemar,
Uskela, Nousis, Keso, Eura, Kumo, Pälkäne, Sääksmäki, Hauho, Tuu-
lois, Syssmä, Keksholm, Kronoborg, Rautus, på Åland och uppe i Kuo-
lajärvi och Sodankylä lappmark.
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hitkomst skulle åter vara att sökas i en efterdyning af
den stora folkvandringens stormar, nemligen i grundlägg-
ningen af det Stor-Bulgariska riket vid Volga, som hade
tillföljd att de finska stammarne, omkring 700 eft. Kr.,
nödgades öfvergifva sina hittills hafda bostäder vid Dvi-
nas och Volgas källarmar samt Onega och Ladoga sjöarna,
och draga sig mera åt vester. Finnarnes bosättning i
Finland skulle således begynna först vid sistnämnda tid. 1)

Det kan icke ingå i närvarande arbetets plan att
utförligare behandla frågor, hvilka närmast tillkommer
historieforskaren, arkäologen och lingvisten att lösa. San-
nolikheten af nyssanförda åsigt torde det dock tillåtas
oss att här i fråga sätta. Dessa föregifna folkvan-
dringar, hvarom hvarken historien ej heller traditionen
veta någonting att berätta, synas icke förenliga med det
norra Europas och minst med Finlands naturförhållanden
och stå dessutom i uppenbar strid med allt hvad man
känner om kulturens utbredning härstädes. G-ermaniens,
Polens och delvis äfven Rysslands bördiga floddalar voro
öppna stråkvägar för folkvandringar, och från de jemfö-
relsevis små och naturligt begränsade områdena derstädes
kunde inbyggare, som knappast ännu voro bofaste, lätt
utdrifvas. Annorlunda var förhållandet här i norden.
Finlands vidsträckta af djupa urskogar betäckta mark,
uppfylld och sönderskuren af oräkneliga sjöar och vat-
tendränkta kärr, kunde icke lika lätt tagas i besittning
och erbjöd städse åt de ursprungliga invånarne starka
naturliga skyddsvärn, som i det minsta bordt rädda dem

J) Jemför Yrjö-Koskinen, Suomen kansan historia samt ett före-
drag vid Finska Litteratursällskapets semiseculartest: Suomalaisten
heimokuntain siirtymisestä Itämeren rannikoille, Historialliset Tiedot.
Suomi, Toinen Jakso XV sid. 359—365.
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från nationel undergång. Hade derföre i Finland före
Finnarnes invandring verkeligen funnits ett annat och
mera krigiskt folk än Lapparne, så skulle qvarlefvor af
detsamma utan tvifvel egt bestånd under den historiska
tidens början, då ofantliga sträckor af landet ännu lågo
oberörda af all kultur och der nyodlarens första yxhugg
endast uppmärksammades af skogens vilda djur. Några
spår efter ett sådant folk skall man dock förgäfves efter-
leta vare sig i det nuvarande Finland, eller utom dess
gränser, på andra sidan Maanselkä, i Ryska Karelen
eller vid Ishafvets kuster. Tvertom utvisa ortstraditioner
från nästan alla landsdelar att de första nybyggarne togo
en fullkomligt vild, af menniskor oberörd mark i besitt-
ning samt att förekomsten af grannar, nyodlare såsom de
sjelfva, stundom icke röjdes för dem annorlunda än af
nerför strömdragen flytande spånor, de der utvisade att
menniskoboningar höllo på att uppföras i ofvanföre be-
lägna skogs-bygder. Finlands eröfring af vårt folk har
varit ett odlingsarbete, en kamp mot naturmakter. Vis-
serligen gjorde sig under de tider, då ett lagbundet sam-
hälsskick ännu icke blifvit fast rotadt, näfrätten ofta
gällande i fråga om besittningen af ett nybygge; men
striderna härom utkämpades icke emellan individer ifrån
tvenne fiendtliga folk, utan emellan finnar från skilda
socknar och landskap.

Det mest sannolika synes oss derföre att Finnarne
jemte Lapparne äro vårt lands första inbyggare. x) I
händelse man egentligen kan tala om någon invandring

*) I tidigare arbeten ha också vi anslutit oss till åsigten om en
äldre jotunisk befolkning i landet. Efter närmare pröfning af alla de
skäl, som åberopas härför, ha vi dock numera nödgats frångå denna
åsigt.
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af nämnda folk hit, har denna invandring antagligen
icke skett vid någon fix tid, utan omärkligen under
sekler i den mon jagten, fisket eller svedjebruket hade
behof af nya områden och tvungo sina idkare att mer
och mer utbreda sina bopålar. Men de tidsperioder, då
Finland sålunda begynte befolkas, ligga sannolikt bortom
all historia, likasom fallet äfven är med besittningsta-
gandet af de östligare af den finska folkstammen bebodda
länderna.

Den vanliga åsigten är att Lapparne först beträdt
Finlands gränser och sedan efterföljts af Finnarne. I
de landsdelar, hvilkas första uppodling faller inom den
historiska tiden och af ungefär samtida skriftliga urkun-
der belyses, synas också invandringarne i allmänhet ha
skett i denna ordning. Utanför och invid de odlade
bygderna omtalas i äldre tider vidsträckta till samfällighe-
ten hörande skogar i hvilka eganderätten icke blott till
jagt och fiske utan äfven till der boende Lappar var
skiftad emellan gårdarna. Med hvarje århundrade fin-
ner men gränserna för dessa utmärker eller erämaat
(„eriemarcker") vara framskjutna mera mot norr och
området för Lapparnes boplatser i samma mon minskadt.
Historiska urkunder göra det högst sannolikt att Lap-
parne vid den tid, då Finland eröfrades af Svenskarne,
innehade hela det inre landet ända till 62° eller 61° 30'
nordlig bredd. x) Det kan följaktligen knappast ifråga-
sättas att icke en stor del af vårt land först blifvit ta-
gen i besittning (ifall denna benämning låter använda

*) Jemför Yrjö-Eoskinen: Millä aloilla Suomenmaata övat Lappa-
laiset historiallisten tutkimusten mukaan asuneet? Suomi. Toinen Jakso
XV. pagg. 345 följ.
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sig då det gäller ett nomadfolk) af Lapparne och der-
efter af Finnarne.

Emellertid torde det vara förhastadt att häraf sluta
att Lapparne äfven varit den finska stammens föregån-
gare i besittningstagandet af de sydligare delarna af
vårt land äfvensom af länderna söder om finska viken.
Lapparne äro och ha, så långt forskningen kan följa
dem tillbaka i tiden, varit ett polarfolk. Åt söder ha
de inom den skandinaviska halfön icke utbredt sig längre
än till 61° nordlig latitud. *) Högst sannolikt ha de
icke heller i Finland någonsin öfverskridit denna gräns.
De stenredskap och andra fornfynd, som anträffats i Fin-
lands sydliga delar äfvensom i kusttrakterna, kunna så-
som redan anfördes, icke tillskrifvas lapparne. Andra
minnen efter dem finnas icke heller; ifall man icke hit
vill hänföra de ortsnamn, i hvilka ordet lapp ingår, så-
som Lappvesi, Lappeenranta, Lappi, Lappvik, Lappträsk
m. fl. Men dessa ortsnamn bevisa öfverhufvudtaget icke
mycket. 2) Slägtnamnet Lappalainen är äfvenledes ganska
utbredt ibland Finnarne, utan att man derföre kan sluta
att de så nämnda personerna äro af lappsk härkomst.
Annat vore om ortsnamn, som äro att härledas ur lappska
språket, kunde i ifrågavarande trakter uppvisas; men så
lärer icke vara fallet. 3)

J) Gustaf v. Diiben: Om Lappland och Lapparne, Ethnografiska
studier, sidd. 398, 399.

2) Så mycket mindre, som ordet lapp i dessa sammansättningar
icke nödvändigt behöfver härledas af folknamnet „Lappi'",
utan likaväl kan komma från något af de finska substantiverna „Lappa",
„Lappeu, „Lappi", m. fl. för att icke nämna „Loppia och „Loppu".

8) Europeeus: Suomi. Toinen Jakso XV sid. 351. Jemför Gustaf
Retzius: Finska Eranier jämte några noter och litteratur studier inom
andra områden af Finsk anthropologi, Stockholm 1878, pagg. 148 följ.
och v. Diiben 1. c. pag. 392—398.
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Den slutsats som af nu berörda sakförhållanden kan
dragas är att det åtminstone icke är ådagalagdt att lap-
par någonsin förekommit i Egentliga Finland och Nyland
samt i sydliga Satakunta, Tavastland och Karelen. Något
skäl att i dessa landskap gifva åt nämnda folk ett
slags åldersföreträde finnes följaktligen icke. Sådant lå-
ter ej heller gerna förena sig med föreställningen om
den väg, hvaruppå de första inbyggarne kommo dit. Denna
väg gick synbarligen öfver näset emellan Ladoga och
Finska viken; måhända till någon del äfven sjöledes från
sydkusterna af sistnämnda vik. Från detta håll ha emel-
lertid lapparne säkerligen icke kunnat inflytta i landet,
utan har det påtagligen skett österifrån från Arkangelska
och Olonezka guvernementema. Föga troligt är det
att de på sistnämnda väg skulle tidigare ha inkommit i
landet, än finnarne längs den sydöstra. Det är ju i all-
mänhet icke de af naturen vanlottade nordliga bygderna,
som i frågan om mensklig bosättning taga försteget.

Finnar och Lappar bilda den nordvestligaste utgre-
ningen af den Finsk- Ugriska eller Uraliska folkstammen,
hvilken utbredt sina boplatser öfver det vidsträckta område
som i öster begränsas af Jenisei floden, i nordvest af
Östersjön och dess vikar samt ytterst i sydvest bevattnas
af Donau, Save och Theiss. Finsk-Ugriska stammen de-
las af linguisterne i tvenne större afdelningar: den Ug-
riska, till hvilken höra Ostjakerne vid Ob floden, Vo-
gulerne kring Ural bergen och Magyarerne i Ungern,
samt den Finska, hvilken åter förgrenar sig i två grup-
per, den Permiska, omfattande Syrjänerne och Permierne
vid Petschoras, Witschegdas och Kamas öfre lopp, Vot-
jakerne emellan Karna och "Wjatka, Tscheremisserne emel-
lan Wjatka och Volga, äfvensom de i talrika vidtspridda,
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små territorier boende Mordvinerne 1) kring mellersta
Volga, Oka och Ural, och den vestfinska, bestående af
Wepser, sydvest om Onega, Voter i Ingermanland, Ester,
Liver, Finnar och Lappar. Nu uppräknade folk, hvil-
kas frändskap språkvetenskapen uppdagat, äro dock i
andlig och materiel kulturutveckling hvarandra mycket
olika. Man kan säga att nästan alla grader i den skala,
hvarmed bildningsförhållandena hos jordens bebyggare
mätas, redan äro här representerade. Ostjakerna och
Vogulerne äro för det mesta jägare och fiskare, samt,
om än delvis döpte, dock i verkligheten hedningar. Lap-
parne äro nomader; Permierne och Syrjänerne drifva re-
dan litet åkerbruk; Votjaker, Tscheremisser och Mord-
viner äro åkerbruksidkande folk, men utan städer, utan
skolor, utan litteratur, utan stats- och samhälls-lif, jatill
och med utan eget fosterland, emedan de landsträckor,
som de bebo, icke bilda några sammanhängande natur-
ligt begränsade områden, utan ligga spridda ibland och
omgifna af i språkligt hänseende rent ryska distrikt. På
ungefär samma bildningsgrad stå Vepserne och de i Olo-
nezka och Archangelska guvernementema boende grekisk-
orthodoxa Karelarne. Esterne inneha ett sammanhän-
gande och någorlunda väl begränsadt område söder om
Finska viken från Peipus sjön och Narova floden i öster
till Östersjön i vester. De äro protestanter, äro läskun-

J) Mordvinerne och måhända äfven Tscheremisserne anses dock
i språkligt hänseende vara närmare befryndade med den vestfinska, än
med den Permiska afdelningen. Jemför O. Donner: Die Finnisch-TJg-
rischen Völker, Suomalais-Ugrilais-Seuran aikakauskirja 1 sid. 121,
samt om Finnames forna boningsplatser i Ryssland, i Bidrag till känne-
dom af Finlands natur och folk. 24 häftet. I sistnämnda afhandling
söker förf. bevisa att Finnarne fordom varit grannar till Mordvinerne.
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niga, ega folkskolor och tidningar, samt visa redan
flere tecken till ett nyvaknadt nationelt lif, men ha öfver
sig en främmande tysk adels- och borgareklass, i hvars
händer den civila och kyrkliga förvaltningen, det högre
undervisningsväsendet samt handeln och industrin hittills
uteslutande legat. Magyarerne och Finnarne ha redan
inträdt i kulturfolkens leder. De bilda egna statssam-
fund, hvilkas sociala och politiska utveckling uppbäres af
dem sjelfva och hvilka på samma gång såsom integre-
rande beståndsdelar af den civiliserade verlden lefva dess
lif och beröras af dess idéer. Magyarerne ha dertill
ännu bakom sig en ärorik forntid med händelser och
bedrifter af verldshistorisk betydelse.

Att Finnarne i andligt och materielt hänseende in-
taga en så framstående plats ibland sina ofvan uppräk-
nade stamförvandter, derför ha de främst och för-
nämligast att tacka sitt fosterlands geografiska läge.
Hvarje folk är i väsendtlig grad en produkt af det land,
der det fått sitt hemvist. Landets belägenhet, dess kli-
mat, dess ytas beskaffenhet och vattenrikedom, dess na-
turalster och bördighet, betinga vilkoren för den mensk-
liga tillvaron, anvisa och bestämma arbetet för dennas
upprätthållande, samt trycka derföre sin prägel på fol-
kets lefnadssätt, verldsåskådning, lynne och själsförmö-
genheter. Vi ha i det föregående redan fästat uppmärk-
samheten vid de förmåner, som Finland i detta afseende
erbjuder åt sina inbyggare. På tvenne sidor omarmadt af
ett haf, som utgör en af verldshandelns stora stråkvägar,
öppnades landet tidigt för de lifgifvande väckelser, som
sjöfarten och handelsförbindelsen med andra folk föra
med sig. Ett visserligen hårdt, men dock i förhållandet
till det nordliga läget tempereradt klimat, möjliggjorde
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här åkerbruk under högre breddgrad än i de flesta andra
länder på jorden. Insjöarne och strömmarna i det inre
landet voro rika på fisk, bildade derjemte ypperliga kom-
munikationsleder och erbjödo åt den efterhand uppvak-
nande industrin drifkrafter af oanad betydelse. Härtill
kommo ännu förmånliga, naturliga gränser, som gjort
landet till ett afskildt helt för sig, äfvensom en kuperad
mark, som, jemte det den varit gynsam för det lilla
jordbruket, motverkade uppkomsten af stora, för folk-
friheten olycksbringande feodalgods. Man behöfver en-
dast egna ett kort ögonkast åt belägenheten och be-
skaffenheten af de landtområden som upptagits af de
flesta öfriga finsk-ugriska folken, för att finna hvilka ovär-
derliga företräden vårt fädernesland i dessa afseenden
eger. Så fattigt Finland än är vid sidan af andra jor-
dens kulturländer, kan det dock i jemförelse med nyss-
nämnda folks bostäder betraktas såsom lyckligt lottadt.
Utan att misskänna eller förringa betydelsen af de histo-
riska förhållanden, i hvilka vårt folk uppväxt, måste vi
alltså dock erkänna att första och förnämsta vilkoret för
dess förgångna, närvarande och kommande utveckling
legat och ligger i dess fosterland.

Finnarne ha sedan urminnes tider varit delade i
tvenne hufvudstammar, den ostliga eller Karelska och
den vestliga eller Tavastländska stammen. Förutom i
språkligt hänseende — Karelarne tala den ostfinska,
Tavasterne den vestfinska dialekten — kan man äfven
i afseende å kroppens gestalt, utseende och hudfärg, iakt-
taga en olika grundtyp hos hvardera stammen. Karelaren
är i allmänhet smärt, och välväxt, med aflångt ansigte, väl
proportionerad spetsig näsa, gråblå ögon, mörkt hår samt
ett lifligt och öppet ansigtsuttryck; Tavasten är mera
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axelbred och knubbig, har bredt ansigte, liten bred näsa,
blågrå ögon, ljust, ofta linfärgadt hår och ett allvar-
ligt, trumpet uttryck i ansigtet. Med hänsyn till huf-
vudskålens bildning äro beggedera brakykefaler eller
kortskalliga. *) Såsom en blandning af tavastländare
och karelare kan man betrakta den Savolaksska stammen,
som i afseende å yttre utseende mera närmar sig till
den förra, men i afseende å språket åter är att hän-
föras till den senare rasen. Den i Egentliga Finland och
en del af Satakunta varande befolkningen, Sumerne eller
Varsinais Suomalaiset, utgör en gren af den Tavast-
ländska stammen, men utmärker sig framför denna ge-
nom ett lifligare lynne och ett språk, som med hänsyn
till sina korta, stympade former mera påminner om est-
niskan. Den tavastländska typen hos dem har äfvenle-
des genom långvarig sammanblandning med Svenskarne
undergått förändring. Detsamma gäller i en ännu högre
grad den Österbottniska stammen, hvars språk i landska-
pets södra del närmast ansluter sig till vestfinskan, men
i norra delen åter är starkt uppblandadt med Savo-ka-
relska elementer. 2)

Då historien först begynner kasta sitt ljus öfver
Finlands bygder, finner man karelarne vara bosatta vid

*) Dolikokefaler eller långskalliga kallas de kranier, der hjernskå-
lens längd från pannan åt nacken förhåller sig till dess största bredd
såsom 1000: 750 eller deromkring: Brakykefaler åter de der proportio-
nen är såsom 1000: 850 å 800. De finska kranierna stå i allmänhet på
gränsen emellan hvardera, men synas dock böra hänföras till de bra-
kykefala, ehuru de på långt när icke äro det i samma grad som lap-
parnes. Se Retsius l. c. pag. 170 och E. Hallsten: Materiaux pour ser-
vir ä la connaissance des crånes des peuples finnois i Bidrag till känne-
dom af Finlands natur och folk haft. 35 m. fl.

*) A. Warelins: Bidrag till Finlands kännedom i ethnografiskt
hänseende. Suomi 1847.
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Ladogas vestra och nordvestra strand samt å sträckan
deremellan och Finska viken. Isynnerhet ha trakterna
kring Vuoksen sedan gammalt varit odlade och tätt be-
folkade. Tavasterne hade sina boplatser koncentrerade
långs södra stränderna af Päijänne, omkring de sydligare
af vest-tavastländska sjöarne äfvensom vid Kumo elf, och
Sumerna åter innehade sydvestra hörnet af Finland från
Eura å ungefär till Lohjanselkä. Kuststräckan söder om
sistnämnda ås och Salpausselkä synes ha varit jemfö-
relsevis glest befolkad. Hvad Österbotten, Savolaks samt
Norra Tavastland och Norra Karelen beträffar, faller
dessa landskaps kolonisation på få undantag när inom
den historiska tiden, om också enskilda lokaler (t. ex.
Kyro elfs nedra floddal o. a.) kunna uppvisas med spår
af vida äldre kultur.

Svenskarnes inflyttning till Egentliga Finlands, Ny-
lands, Satakuntas och Österbottens öar och kusttrakter
synes ha skett i samband med eller genast efter kristen-
domens införande, eller ännu noggrannare bestämdt vid
tiden för Birger Jarls korståg, alltså omkring år 1250.l)
Att de till sina nuvarande boplatser inflyttat senare än
finnarne bevisas icke blott af de många finska ortsnamn,
som förekomma i nyssnämnda landsändar, utan äfven
af fornforskningens, för att icke tala om krönikornas och
folktraditionens vittnesbörd. 2) Emedan, såsom redan an-
tyddes, den Tavastländska stammens hufvudgren synes
ha varit bosatt kring sydvestra och södra Finlands in-
sjöar samt i de större floddalar, Kumo, och Kymmene

*) Belysande detta är i sin mån äfven att Nyland vid ungetär
denna tid (1256) begynner i de ryska krönikorna benämnas Svea landet.

') Om Birger Jarls härtåg heter det i stora Rimkrönikan: „The
satte thet land medh Christna män, sva som iak väntar thet staar än*.
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elfdalar, som derifrån leda till hafven, men hafskusterna
i öfrigt endast glest torde af den ha varit besatte, är
det sannolikt att dessa sistnämndas eröfring af sven-
skarne icke varit förenad med synnerligen svåra strider.
I Österbotten synes eröfringen till stor del varit ett
nyodlingsarbete, som regeringen för landets bästa sökte
uppmuntra. x)

Vid tiden närmast efter kristendomens införande d.
v. s. omkring år 1300 synes det bebodda Finland om-
fattat, förutom en smal remsa längs Bottniska viken,
endast sydliga delen af landet till ungefär 61° 30' nord-
lig bredd, sålunda att Kumo elfs floddal, Vesilahti, Päl-
käne, Padasjoki, Sysmä och Stor-Savolaks eller S:t
Michel utgjorde de nordligaste odlade bygder i det inre
landet. 2) I den ofantliga skogsbygden norrom denna

En tradition från Böton eller Karijoki berättar att svenskarne tilldelats
spenamnet „Hurrit" deraf att de efter sin landstigning och sedan de
förjagat finnarne hurrade. Oravais säges ha fått sitt namn deraf att
den första svenska invandraren köpte marken för några ekorskinn af den
förut der bosatte finnen. Jemför härmed flere andra ortstraditioner, t.
ex. en af L. W. Fagerlund meddelad från Houtskär i Bidrag till känne-
dom af Finlands natur och folk, 28 häftet sid, 66, 67 m. fl. äfvensom i
Sverige gängse sägner om Fahle Bure den äldres öfverflyttning med en
skara Helsingar och Gestrikare till Nyland. Ehuru frånvaron af fasta
fornminnen från svenska hednatiden äfvenledes utvisar att den svenska
kolonisationen här icke kan vara förkristlig, ha dock några svenska
lingvister trott sig af allmogens uråldriga språk, samt gamla svenska orts-
och personnamn böra sluta till en härboende förkristlig svensk befolk-
ning. Hedniska personnamn förekomma emellertid under hela medelti-
den och äfven i nya tiden, utan att de personer, som burit dem eller
gifvit namn åt orterna, derföre behöft vara hedningar.

*) Upplysande i detta afseende är t. ex. konung Birgers bref af
1 Juni 1303, hvari kungen tager tre svenska nybyggare „Mikael de Lap-
pafaerd", „Anders de Sastamell" och „Tobbe de Tenka" i sitt beskydd.
Ortsnamnen Sastmola, Lappfjärd och Tjock (?) äro här igenkänMga.

2) Yrjö-Eoskinen: Tutkimus maan omistus-seikoista Suomenmaassa
keskiaikana, Helsinki 1881, pag. 15.
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gräns uppehöllo sig glest spridda fiskare- och nomad-lap-
par, hvilka, såsom redan sades tidigt kommo i skattskyl-
digt beroende af den söderut boende bofasta befolkningen.
Från sina jemförelsevis folkrika byar ströfvade nemligen
tavasterne och karelarne djupt in i eremarken, der de
en kortare tid af året idkade jagt, fiske och äfven svedje-
bruk samt sedermera återvände hem med sin fångst och
den tribut de afpressat lapparne. x) Snart synes ere-
marken äfven blifvit delad icke blott i stort emellan
de begge stammarne, utan äfven emellan socknar och
enskilda lägenheter. Då Nöteborgska freden slöts (1323)
drogs riksgränsen emellan Sverige och Ryssland antagli-
gen längs de råmärken som åtskilt Tavasternes och Ka-
relarnes eremarker. Det är numera till nästan full viss-
het ådagalagdt att den i nämnda fredstraktat faststälda
gräns gick, så vidt den gälde eremarken, från Särkilahti
by vid sydligaste hörnet af Pihlajavesi förbi Nyslott och
Varkaus i nordvestlig riktning till Pyhäjoki och Botten-
viken. Tavasternes eremark synes alltså ursprungligen
omfattat, förutom Satakuntas och Tavastlands dåvarande
oodlade bygder, äfven sydvestra hälften af Savolaks samt
hela sydösterbottniska slättlandet från Pyhäjoki ända till
Suomenselkä; Karelarnes åter hela nuvarande karelska
andelen af Kuopio län, östra och norra Savolaks samt
nästan hela Uleåborgs län.

Redan vid tiden för Nöteborgska fredslutet voro de
faktiska gränserne för de begge stammarnes besittningar
andra, än hvad nämnde fredstraktat upptager. Hela Bot-
tenvikens kuststräcka ända till Torneå var då redan be-

*) Intressanta uppgifter om huru detta svedjebruk i äldre tider
bedrefs af karelarne, meddelar J. Mankönen i Finska Fornminnesför-
eningens tidskrift. IV sidd. 118, 119.
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satt af en bofast befolkning, antagligen härstammande
från en blandning af tavastländska och karelska kolo-
nister. Under de följande tiderna inskränktes Karelar-
nes område ytterligare genom att tavastlänningarne ef-
terhand begynte utbreda sig kring Saimas vattensystem.
Den rena karelska stammen trängdes mer och mer mot
öster och stora sträckor af dess fordna område blefvo nu
hemvist för den likaledes af tavastländska och karelska
elementer sammansatta, men med det förra folket dock i
historiskt och politiskt afseende närmare förenade Savo-
lakska stammen. Fredligt skedde icke detta undanträn-
gande. Odlingsarbetet i dessa öde bygder fördröjdes af
blodiga strider emellan nybyggarene samt af ömsesidiga
härjningståg, hvilka icke upphörde förr än ett ordnadt
rättstillstånd der hann nogare bestämma och begränsa
besittningarna. Efter Nyslotts fästningsbyggnads full-
ändning (1477) kan man anse att landskapet Savolaks
slutligen tillvunnit sig sitt närvarande omfång. Mot Ta-
vastland hade det genom Karl Knutssons dombref af 25
April 1446 och 20 Mars 1452, något tidigare fått sina
råer fastställda. 1)

Huru mycket eller rättare huru litet odlingsförhål-
landena i Finland framskridit under medeltiden framgår
redan deraf att vid reformationens införande funnos här
inalles endast vid pass 140 kyrkoförsamlingar, oberäk-

o
nadt de 13, i hvilka Åland var indeladt. Egentliga Fin-
land hade 41 kyrkosamfund (förutom klosterförsamlin-
gar), Satakunta 20, Nyland 19, Tavastland 26, södra
Karelen 12, Österbotten 17 och Savolaks 4. Etthundra

l) Dombrefven finnas bl. a. tryckte i Årvidsons handlingar till
upplysning af Finlands häfder. V sidd. I—lo, och VI sidd. 26—29.
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år tidigare eller år 1400 bildade sistnämnda vidsträckta
landskap endast en enda kyrkosocken, Stor Savolaks,
som hade sin kyrka, der S:t Michels stad nu står. Se-
nare tillkommo Jokkas, Sääminki och Lappvesi kyrko-
församlingar; men inom hela det område, som för när-
varande upptages af Kuopio län, likasom också i östra
hälften af Vasa län ända från Suomenselkä, för att icke
tala om ofantliga sträckor i Uleåborgs län, fanns, då
reformationen infördes, ännu ingen kyrka. *) Denna till
par tusen geografiska qvadradtmil uppgående sträcka af
det inre landet var dock då redan temmeligen noga för-
delad emellan socknarna i södra delen af Satakunta,
Österbotten, Tavastland och måhända öfver Karelen. Så
hade, för att anföra endast några exempel, bönderne i
Pälkäne sina jagt- och svedjemarker i nuvarande Viita-
saari, Pihtipudas, Kivijärvi och Pielavesi socknar, bön-
derne i Sääksmäki i nuvarande Rautalampi, de i Hauho
uti nuvarande Laukas, Konginkangas och Sumiais, de i
Akkas och Urdiala, eller i det gamla Saario socken, uti
Karttula, Vesanto, Saarijärvi, Kivijärvi och Karstula, de
i Kalvola i nuvarande Viitasaari o. s. v. 2) Inbyggarne
i Egentliga Finland och i Nyland synas deremot icke
haft några eremarker.

Dessa sistnämnda landskap, synnerligast Egentliga
Finland, voro under medeltiden jemförelsevis ganska tätt
befolkade. Ja äldre handlingar vidhandengifva att i
byarne invid Åbo funnos på 1400 talet flere hemmans-

l) År 1500 synes dock redan i Ilamants funnits en grekisk kyrka,
som varit gemensam lör hela norra Karelen. Earjalan ajantiedot, Kuo-
pio 1859, sidd. 31, 32.

*) Se härom bl. a. Yrjö-Eoskinens förut citerade arbete Tutkimus
maan omistus-seikoista Suomenmaassa sid. 27 följ.
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lotter än till och med i våra dagar. x) I allmänhet
bodde befolkningen trångt hopad i större byar i å- och
floddalarna eller vid hafs- och insjöstränderna. De od-
lade egorna kring hvarje by voro icke synnerligen vid-
sträckta samt lågo skiftade i talrika små lotter, som utan
hinder af lagstiftningen kunde klyfvas i huru många delar
som helst. Afkastningen från dessa åkertegar blef ide
flesta fall otillräcklig att underhålla den talrika bybefolk-
ningen, som för den skuld var nödsakad att från den
bortom de bebodda orterna varande eremarken genom
svedjande, jagt och fiske hemta åt sig tillskott i sina
förråder. Det sätt hvarpå eremarken efterhand togs i be-
sittning och delades emellan olika egare, utan att dock
derföre uppodlas och bebyggas, finner sålunda sin förkla-
ring i de egendomliga bosättningsförhållanden, som här
under äldre tider voro rådande.

Svenska regeringens bemödanden att förmå den vid
kusterna hopade befolkningen att mera utbreda sig och
särskildt slå sig ner i eremarken buro endast långsamt
frukt. Det var först Gustaf Vasa, som med kraft och
energi tog sig an eremarkens bebyggande. Ifrån de folk-
rika socknarne i södra Tavastland, Savolaks och Öster-
botten, der det fanns „mycket mera folk än som der be-
höfves och sig väl med den näring der vankar, hjelpa
kan" 2) förmådde han dels medelst öfvertalning och löften
om skattefrihet dels medelst tvång ett större antal perso-
ner att nedsätta sig såsom nybyggare i eremarkerna. Så-
lunda bildades af Tavasternas fordna eremarker en ny
socken Rautalampi, hvars område omfattade hela Norra

*) G. Rein: Föreläsningar öfver Finlands historia I, sid. 322.
2) Kungens ord i brefvet af 20 april 1550 till Ragvald Hall-

vardsson.
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Tavastland samt en del af Satakunta, och af Savolaksarnes
eller Nyslotts läns inbyggares lappmark bildades på lika
sätt Tavisalmi socken. x) Om redan sistnämnda nybygge
kunde anses vara anlagdt på stridigt gränsområde, så
gällde detta i ännu högre grad den kolonisation af nu-
varande Kajana län, som på konungens befallning sam-
tidigt vidtogs. Till stränderna af Oulujärvi, der de
ryska karelarne härintills obehindradt idkat svedjebruk,
sändes nemligen en talrik skara österbottniska bönder,
hvilka förstärktes med 140 man ifrån Savolaks och utan
vidare togo landet i besittning. De fördrifne Karelarne
hämnades visserligen genom upprepade härjningståg, der-
vid bland annat äfven nybyggarnes första å Manaman-
salo ö anlagda kyrka uppbrändes; men kolonisationen
slog genast alltför fasta rötter för att af dessa anfall
kunna utrotas. Snart (1605) anlades Kajaneborg såsom
ett skyddsvärn för landsändan, som dessutom redan tidi-
gare genom freden i Teussina (1595) erkändes vara en
integrerande del af Finland. Dock fortforo karelarne
att längs de af gammalt för dem kända vägarne från
Keksholm öfver näset emellan Ladoga och Pyhäjärvi
samt dädan längs de inre vattendragen Orihvesi, Pyhä-
selkä, Pielisjoki och Pielisjärvi äfvensom vidare öfver
landtåsen till Nuasjärvi och Oulujärvi flitigt besöka norra
Österbotten, hvars produkter de förstodo att nu genom
handeln tillgodogöra sig, sedan den direkta åtkomsten
blifvit dem förmenad. Dessa karelarnes gamla handelsvä-
gar till Österbotten äro för Finlands odlingshistoria vig-
tiga, emedan de tvifvelsutan ha påskyndat norra Kare-

1) Tavisalmi kyrka, som uppfördes 1551, befann sig å Kuopio
stads nuvarande plats. H. E. Wegelius: Finska Fornminnesföreningens
tidskrift 111. sid. 116.
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lens bebyggande. Sålunda finner man af handlingar från
år 1556 att vid stränderna af Pielisjärvi sjö då redan
funnos bebodda orter, deribland Lieksa eller Pielisby
med 150 bönder, samt att man från sistnämnda plats
kunde färdas till Kemi stad vid Hvita hafvet genom att
passera mer än ett dussin folkrika byar d. v. s. nästan
alla desamma, som nuförtiden finnas derstädes. x)

I samma mån som landets inre delar begynte upp-
odlas och bebyggas försvinna derifrån äfven spåren af
lapparne. Ännu år 1550 klagade inbyggarne i Jämsä
socken hos konungen att lappar från Norrbotten trängde
in i deras eremarker och gjorde dem förfång; men detta
är också veterligen sista gången, som lappar omtalas så-
som existerande i norra Tavastland. Längre tid dröjde
de i nordliga Savolaks. Så upptages ännu i 1562 års
skattelängder en lapp såsom bosatt i Rantasalmi oeh 6
såsom bosatte i Tavisalmi, och hundra år derefter (1663)
voro 4 lappar skattskrifna i Idensalmi. Under följande
sekel finner man gränsen för lapparnes sydligaste bostäder
flyttad redan på andra sidan om polcirkeln. I Kuusamo
antecknades 1750 inalles 13 lappar; tio år derefter en-
dast 3 och i senare folkmängds tabeller ingen enda.
Ifrån Kemijärvi voro lapparne vid tabellverkets införande
(1749) redan försvunna. 2) Numera finnas inom Finlands
område lappar endast i Utsjoki och Enare förutom några
till språket förfinskade familjer i Sodankylä och Enon-
tekis.

Så länge allmogen på landsbygden bodde hopad i
trångt byggda byar, der de enskildes åkrar och ängslap-

*) Se härom Historiallinen arkisto IX sidd. 245—252.
J) A. J. Sjögren: Anteckningar om församlingarna i Eemi lapp-

mark sid. 79 och 119.
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par, hvilka voro skiftade efter det gamla sol- eller teg-
skiftet, lågo splittrade i små lotter hopblandade med
grannarnes, men skogs- och betesmarkerna voro gemen-
samma, kunde landets uppodling och folktillväxt endast
långsamt fortskrida. Först efter det storskiftet infördes
på 1750 talet, fingo jordlägenheterna sina egor i större
sammanhang och erhöllo lagligen fastställda råer. Sam-
fällighets markerna delades, och å den jord, som blef
öfrig, sedan hvarje hemman fått sin af dess mantal be-
roende egovidd, fingo nu nybyggen anläggas. En ny
tid i Finlands odlingshistoria, utmärkt af raskare framåt-
skridande följer nu. År 1786 kunde regeringen med-
dela för ständerna att på endast två år tilkommit i Åbo
och Björneborgs län 100 nya hemman, i Vasa och Uleå-
borgs län 807 hemman, i Tavastehus län talrika nybyg-
gen och i Kuopio län, under åren 1775—1783, 209 hem-
man. Sedan dess ha nybygges anläggningar oafbrutet
fortgått, ehuru i senare tider i någon mån hämmade
dels af brist på öfverloppsmarker, dels också i följd af
för landets uppodling hinderliga lagstadganden. I de
sydliga delarne af Finland har odlingen redan så långt
framskridit, att öfverloppsjordar icke mera finnas. Vis-
serligen röjes äfven här årligen mark, i följd hvaraf
den odlade jordens vidd fortfarande växer, men nyod-
lingarne ske här inom, icke utanför de gamla hemma-
nens råer.

Vill man i åskådlig bild t. ex. i en atlas söka sam-
manfatta fortgången af Finlands bebyggande, må man
tänka sig de bebodda orterna utmärkta å kartan medelst
större eller mindre svarta punkter, beroende af deras
flere eller färre inbyggare. I så fall skulle kartbladet
förtiden, då kristendomen infördes, innehålla endast ett
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litet antal stora, men glest spridda sådana punkter, myc-
ket ojemnt fördelade öfver ett jemförelsevis ringa om-
råde af södra Finland och ställvis vid vestra kusten.
Kartbladen för de följande seklen skulle upptaga allt
flere sådana punkter, fortfarande stora och glest spridda
men småningom utbredande sig öfver större delen af
landet. Det senaste kartbladet, som angåfve förhållandet
i vår tid, blefve i det afseendet väsendtlikt olikt de fö-
renämnda att de stora punkterna å dessa vore här till
väsendtlig del utbytta mot en oräknelig mängd små,
med hvilka kartan ställvis skulle synes såsom öfversållad.
De bebodda orterna utgöras nemligen nu icke mera en-
dast af stora tättbefolkade byar, utan äfven af afskildt
belägna hemman, torp m. m., i hvilka bykomplexerna ef-
terhand sönderfallit. Att emellertid de punkter å kar-
torna, som utmärka städerna, skulle förete fullkomligt
motsatt utvecklingsprosess, torde icke behöfva särskildt
påpekas. Medan antalet och dislokationen af de be-
bodda orterna å landsbygden lemna en bild af befolk-
ningens utbredning och odlingens extensiva utveckling,
utgör åter städernas storlek en exponent för kulturens
framåtskridande i intensivt hänseende. Beggedera ha na-
turligtvis gått hand i hand. I samma mån Finland blif-
vit mera bebygdt ha också dess städer blifvit större.

Ett af de förnämsta vilkor för odlingens utbredning
i landet har varit och är dugliga kommunikationsleder.
Af naturen har Finland i sina sjöar och floder haft an-
vändbara farleder, som i äldsta tider, då inga andra vä-
gar funnos, underhöllo förbindelsen emellan de bebodda
orterna. I smala, lätta båtar, som enkom voro beräk-
nade att kunna föras öfver näs och vattendelande åsar,
foro våra förfäder nerför de strida strömmarne eller sta-
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kade sig uppför desamma. Ännu i dag färdas man
i nordliga delen af Uleåborgs län för det mesta så-
lunda. Att dock redan före kristendomens införande i
landet äfven funnos sommarvägar, åtminstone gångstigar
och ridvägar, kan knappast ifrågasättas, helst språket,
såsom redan Porthan anmärkt, derför har egna ord.
Dock synas vägarne under medeltiden ännu icke varit
i sådant skick att man med åkdon skulle ha kunnat
komma fram på dem längre distanser under andra tider
af året än om vintern. Bristen på broar och färjor
torde dessutom mångenstädes ha gjort sådana färder
omöjliga.

De första ordentliga landsvägar i Finland synas ha
blifvit anlagda emellan Åbo, Tavastehus och Viborg.
Också strandvägen från Åbo till Viborg är en af de äldsta.
Från Tavastehus ledde till sistnämnda stad år 1556
tvenne vägar, den ena, som gick från Nastola genom littis
och Lappvesi, den andra, som från förstnämnda socken
tog en sydligare riktnig till Keltis och derifrån sedan till
Lappvesi. Huru beskaffade de vore känner man icke,
men Gustaf Vasa befalte att den ena skulle förstöras och
göras ofarbar på det att icke Ryssarne längs denna
skulle slippa in i landet. x) Då ett ordnadt postväsende
1638 först inrättades i Finland bestämdes följande vä-
gar för regulier posttrafik: En väg från Åbo till Raumo,
Björneborg, Vasa och Uleåborg; en annan till Tavaste-
hus och öfre vägen till Viborg samt vidare till Keks-
holm och Narva, samt den tredje från Åbo till Helsing-
fors och derifrån till Borgå och Viborg. 2) Den först-

x) Arvidsons handlingar IX sid. 155.
*) E. Tigerstedt: Handlingar.rörande Finlands historia kring med-

let af 17:de århundradet, sid. 92.
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nämnda af de tre vägarne var icke den nuvarande strand-
vägen, utan någon af de vägar som gå mera genom det
inre landet, sannolikt den öfver Hvittis och Tavastmon
med bivägar till städerna Raumo och Björneborg. Ehuru
under Gustaf II Adolfs regering gästgifverier blifvit an-
lagde och ett skjutsningssystem infördt, voro vägarne
dock ännu icke ens uppmätte. Först år 1664 förordna-
des landtmätare öfver hela Finland, som mätte och inde-
lade vägarne i svenska mil. Vid denna tid synes ett
någorlunda fullständigt landsvägsnät redan förefunnits i
södra och vestra delarna af landet, ehuru dock många af
nu befintliga postvägar äro från ett vida senare datum.
Så blef den nuvarande raka landsvägen från Vasa till
Nerpes anlagd först i konung Adolf Fredriks tid och
vägen från Björneborg till Kristinestad i Gustaf IILs. 1)
Under sistnämnde konungs regering blefvo dessutom
många andra högst betydande vägar anlagda, hvarige-
nom bland annat sårskildt Savolaks och Kuopio trak-
terna kommo i lättare förbindelse med Österbotten och
Tavastland. Den Karelska andelen af Kuopio län var
längst i saknad af vägar. „Sommarvägarne äro i detta
land en ny inrättning", heter det i Tunelds geografi.
„De första ridvägar mellan socknarne sägas år 1707 be-
gynt anläggas. I konung Gustaf IILs tid anlades en
ny landsväg ifrån Kuopio, som går fram öster om Ori-
vesi sjö och sedan till Kerimäki och Rantasalmi; ifrån
denna hufvudväg gå sidovägar till alla socknar." 2) Ka-
jana stad och län hade ännu i början på detta århun-
drade ingen ordentlig landsväg. Vägen från Idensalmi

l) H. G. Porthan: Beskrifning öfver vägarne i Finland. — Sam-
lade skrifter s:te delen, sid. 103—112.

*) Tredje delen, sid. 520.
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dit anlades först åren 1826—1828. Till de sydligare
socknarna i Lappmarken ha vägar under de sista decen-
nierna redan begynt anläggas, så att för närvarande en-
dast Utsjoki, Enare, Enontekis och Muonioniska torde
vara de enda af Finlands kommuner, som saknakörbara
vägar. Öfverhufvudtaget kan Finlands landsvägsnät nu-
mera åtminstone i de sydliga länen betraktas såsom i det
närmaste fulländadt. Nya väganlägningar af större be-
tydenhet kunna icke vidare förekomma annorstädes än i
Uleåborgs län, samt delvis i Kuopio och Vasa län.

Sammanräknade längden af alla Finlands landsvägar
uppgafs i statistiska centralbyråns berättelse utgöra vid
1880 års utgång 3,941,04 svenska mil eller 42,128 ki-
lometer, deraf 2,193,8 mil eller 23,449 kilometer voro
allmänna postvägar och 1747 mil eller 18,679 kilometer
byavägar. I medeltal finnes alltså på hvarje 100 qvadrad-
kilometer land, då de inre vattendragen från ytinnehållet
afräknas, närmare 13 (12,7) kilometer allmänna vägar.
På de skilda länen äro vägarne sålunda fördelade:

I Nylands län finnes således relativt, eller i förhål-
lande till ytvidden, mer än dubbelt så mycket vägar som

Post- och by-
vägars längd
i kilometer.

På 100 qv. kilometer
mark finnes kilo-

meter väg.

Nylands län 4248 38
Åbo och Björneborgs län 6496 28
Tavastehus „ 4733 26
Viborgs „ 7905 25
S:t Michels „ 3241 18
Kuopio „ 4224 12
Vasa „ 6967 18
Uleåborgs „ 4314 3.



468 TIONDE KAPITLET.

i S:t Michels eller Vasa län, tre gånger så mycket som
i Kuopio län och ungefär tretton gånger så mycket som
i Uleåborgs län. Siffrorna äro utan tvifvel talande och
ådagalägga nogsamt i huru olika grad odlingen är ut-
bredd i Finlands skilda delar.

Till historiken om Finlands bebyggande höra slut-
ligen äfven de kanal- och jemvägsanläggningar, som un-
der nyare tider här blifvit utförda. De förra äro redan
ofvanföre i sammanhang med skildringen af vårt lands
insjöar och floder närmare berörda. Beträffande jern-
vägarne må här endast framhållas att sedan Finlands
första jernväg från Helsingfors till Tavastehus år 1862
öppnades för trafiken, byggnaderna af nya jernvägar på-
gått med för Finlands förhållanden ovanlig snabbhet.
För närvarande utgör sammanlagda längden af Finlands
till trafik upplåtna jernvägar ungefär 1800 kilometer och
antalet af landets städer som genom dem stå i förbindelse
med hvarandra och med S:t Petersburg uppgår till 16.
Under byggnad äro sträckor af öfver 300 kilometer och
de linier som äro till byggnad föreslagna och undersökta
ha sammantagna en ännu större längd.



ELFTE KAPITLET.
Befolkningen och dess vexlingar.

Finland upptager ungefär en tjugusjette del (3,82 %)

af Europas ytinnehåll; men dess folkmängd, som för när-
varande (1887) kan uppskattas i rundt tal till 2,250,000
individer, utgör på långt när icke en lika stor bråkdel
af verldsdelens invånarantal: endast en etthundrafemtio-
femtedel eller 0,64%. Om Europas befolkning jemnt
fördelades öfver hela dess landtområde, skulle på hvarje
qvadratkilometer komma 34 personer, men i Finland ef-
ter lika fördelning endast 6. Folkmängden behöfde här
följaktligen inemot sexdubblas för att motsvara medel-
talet i vår verldsdel. Ännu bjertare framstår - denna
Finlands folkfattigdom, ifall förhållandet här jemföres
med det som är rådande i enskilda mera kända kultur-
länder. Så finna vi att i medeltal på en qvadratkilo-
meter bo i Danmark 8% gånger så många menniskor som
här, i Frankrike 12 gånger, i Preussen 13 gånger, i
Italien 17 gånger, i Nederländerna 22 gånger, i Eng-
land 31 gånger, i Belgien 33 gånger och i Sachsen 35
gånger. Äfven i länder, som med hänsyn till klimat
och andra naturförhållanden äro Finland mera lika än
den nu nämnda, är folktätheten större än här. Så har
Europeiska Ryssland i det närmaste en tre gånger större
relativ folkmängd än vårt land och Sverige en en och
tvåtredjedels gånger större. Endast i Norge är medel-
folkmängden per kilometer ungefär densamma som här-
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städes; men om de obeboeliga fjälltrakterna utelemnas
ur beräkningen blir jemförelsen äfven med detta land
för oss oförmånlig.

Emellertid bör vid denna sammanställning icke för-
bises att Finland är Europas nordligaste stat, att dess
klimat är hårdare och dess vegetation fattigare än i de
andra länderna samt att tillföljd af allt detta de natur-
liga vilkoren för menniskans existens här förekomma
sparsammare än annorstädes. Europeiska Ryssland, Sve-
rige och Norge sträcka sig visserligen norrut lika långt
ja delvis till och med till en ännu högre latitud än
Finland, men dessa länders bördigaste och folkrikaste
provinser, stamsätena för deras kultur äro belägna söder
om 60:de breddgraden, långt utanför den linie som dragés
längs vår sydliga kust. Inskränka vi jemförelsen till de
delar af nämnda länder som befinna sig under samma
polhöjd som Finland, då blir resultatet ett helt annat.
I den nordliga hälften af Skandinaviska halfön, eller i
den del, som är belägen norr om 60:de breddgraden och
hvilken i afseende å storleken motsvarar ungefär en och
en half gång Finlands ytinnehåll, bo icke fullt 1,700,000
personer, eller endast 3,5 på hvarje qvadratkilometer;
i Olonetzksa och Vologdska guvernementena, som till-
sammantagna äro föga mindre än nyssnämnda område,
räknas 1,530,000 invånare, eller icke fullt 3 på hvarje
qvadratkilometer och i det vidsträckta mer än två och
en half gånger Finlands areal motsvarande Arkangelska
guvernementet är folkmängden blott 315,000 invånare
eller 0,4 på en qvadratkilometer d. v. s. relativt til are-
alen endast en femtondedel af hvad den är härstädes. x)

*) Uppgifterna om folkmängden i de ryska guvernementena afse
förhållandena år 1885 och äro hemtade ur Annuaire statistique de la
Russie, S:t Petersburg 1887.
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Af alla länder på jorden, som äro belägna norr om 60:de
paralellcirkeln nordlig latitud, är Finland i sjelfva verket
det tätast befolkade och bäst odlade.

Förklaringen till detta gynsamma förhållande ha vi
redan haft i den föregående redogörelsen öfver vårt lands
klimat och fysiska beskaffenhet. Vi ha funnit att Fin-
land i dessa afssenden är bättre lottadt än alla öfriga
länder under samma nordliga breddgrad. Dess klimat
är mildare 1) dess vegetation rikligare och dess tillgång
på subsistensmedel för menniskor jemförelsevis större än
hvad öfverallt annorstädes är fallet norr om 60:de bredd-
graden. Man kan säga att den relativt stora folkmängden
härstädes är en naturlig följd af allt detta. Såsom ett
materielt väsende eller en naturprodukt är nemligen men-
niskan i väsendtlig grad beroende af de allmänna natur-
lagar, hvaraf det organiska lifvets uppkomst och utveck-
ling betingas. Hon tillväxer och trifves bäst ide trakter,
som erbjuda henne de bästa existensvilkor, men honför-
tvinar och hennes tillväxt hämmas der, hvarest dessa
vilkor icke eller endast sparsamt förekomma. I ett lands
geografiska förhållanden ligger följaktligen nyckeln icke
blott till dess invånares kulturutveckling, utan äfven och
främst till dess befolknings talrikhet.

Det nu anförda får emellertid icke uppfattas så som
om för hvarje befolknings tillväxt funnes en absolut gräns
i dess landtororådes utsträckning och beskaffenhet. Inga-
lunda. Ett folk, som under sekler haft att kämpa mot
ett hårdt klimat och en karg jordmån, som på korta
mellantider sett sina skördar bortfrysa och sina barn
decimeras af hungersnöd och deraf föranledda farsoter,

*) Jemför särskildt hvad ofvanföre sidd. 144 och 145 blifvit an-
fördt om Skandinaviens klimat.
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skall visserligen i sina vexlingar, i antalen födelser och
dödsfall samt i dessas inbördes förhållande bära tydliga
spår af det inflytande dess hemlands fysiska beskaffenhet
utöfvar på detsamma, men det utgår dock efterhand ur
denna kamp med seger. Väl är dess tillväxt till en bör-
jan och så länge odlingen ännu icke slagit djuparerötter,
betydligt hämmad och vida mindre än i länder, der od-
lingsarbetet varit mera produktivt, men dess lifskraft är
likväl oförsvagad. Hvarje århundrade eröfras nya od-
lingsbygder från ödemarken. Hvarje århundrade för-
minskas naturmakternas motståndskraft och odlarenas antal
blir allt större. Så har det skett och sker fortfarande
i Finland. Att uppgifva det belopp till hvilket folk-
mängden under en sådan fortsatt kulturutveckling kan
stiga, eller, med andra ord, att uträkna det invånarantal
som vore det högsta, hvilket landet under gynsammaste
förhållanden iförmådde föda, torde icke vara möjligt. En-
dast en ringa del af de naturliga förmåner och produkter
som vårt land erbjuder och framalstrar, är hittills tagen
i anspråk; stora och oanade resurser skall måhända ännu
en framtid uppdaga. Härtill komma de förvärfskällor,
hvilka den moderna industrin öppnar åt företagsamheten
och hvilka kunna förläna åt otaliga arbetarefamiljer deras
lifsbergning. På grund af allt detta kan med säkerhet
slutas att Finlands folkmängd ännu länge skall tillväxa
samt att denna tillväxt i allmänhet och frånsedt tempo-
rära, mer eller mindre tillfälliga störingar, skall ske allt
snabbare i samma mån kulturtillståndet vunnit i stadga.
En fullständig frigörelse från det inflytande som landets
klimat och naturförhållanden härpå utöfva, är likväl icke
möjlig. Man kan antaga att olikheterna i Finlands och
öfriga Europeiska länders folkmängdsförhållanden i en
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framtid något skola minskas; men att de skola utjemnas
och upphöra är i alla fall föga troligt.

Det förhållande, hvari en befolknings numerär står
till vidden af det landtområde, öfver hvilket den är ut-
bredd, betingar i väsentlig grad folkets såväl materiela
som andliga styrka. Det är icke landet ensamt, som
mottager intryck af en större eller mindre folktäthet, af
flere eller färre derstädes lefvande och verkande men-
niskor ; detta förhållande utöfvar å andra sidan lika mycket
inflytande på sjelfva befolkningens beskaffenhet, bild-
ningsgrad samt sociala och politiska lif. Menniskan är
ett animal sociale, en varelse danad för samhälle. Be-
röring med andra menniskor är för hennes andliga ut-
veckling ett lifsvilkor. Ju lättare och vidsträcktare denna
beröring är, desto gynsammare ställa sig derföre äfven
de yttre vilkoren för hennes utbildning. Inom en större,
hopad befolkning fördelas icke blott på ett rationelt sätt
det materiela arbetet emellan menniskorna, de individuela
anlagen koncentreras på speciela yrken, yrkesskickligheten
danas, handel och industri uppspira o. s. v., utan der är
äfven utbytet af tankar och idéer lättare och snabbare
samt arbetet för det intellektuela framåtskridandet der-
för äfven mera intensivt och fruktbringande, än bland en
befolkning, som lefver glest spridd öfver vidsträckta till
större delen öde landsträckor.

Finska folkets föregående och närvarande kulturut-
veckling bestyrker i sin mon det nu sagda. Befolknin-
gens glesa utbredning öfver ett vidsträckt territorium i
förening med frånvaron af större städer, som skulle cen-
traliserat dess andliga krafter, har gjort sig förnimbar
icke blott i dess näringars, företrädesvis i handtverkeri-
ernas och industrins långsamma framsteg, utan främst och
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förnämligast i den svaghet, som under århundraden ka-
rakteriserat såväl dess nationela, som politiska historia.
Redan om man jemför med hvarandra de strider, hvar-
igenom Finnar och Ester underkufvades och omvändes
till kristendomen, kan man icke underlåta att hos de se-
nare iakttaga ett vida starkare politiskt samlif än hos de
förre. Begge folken voro dock af samma ursprung;
men ett mildare klimat och en bättre jordmån hade haft
till följd att Estlands befolkning var tätare och dess sam-
hällsskick mera utveckladt, än hvad fallet var härstädes.

Emellertid har vårt lands ringa folktäthet dock äf-
ven haft sina goda sidor. Den har i hög grad befordrat
och skyddat den personliga friheten; den har under svåra
tider bevarat åt bonden hans eganderätt till jorden och
har hindrat lifegenskap och slafveri att härstädes någonsin
slå fasta rötter. Under många århundraden har det
finska folket ihärdigt och oförtrutet arbetat uppå att dana
sitt fosterland till ett hem för mensklig kultur. Den tid,
som nu är, börjar redan skörda frukterna af detta ar-
bete. Landet föder nu en fyra gånger större folkmängd
än för halftannat eller två sekler sedan; af dess jemfö-
relsevis mot då talrika städer äro flere betydande han-
delsorter, der industrier, vetenskap och konst uppblomstra
och der det nationela och politiska lifvet slår med starka
pulsslag.

Tillförlitliga uppgifter om Finlands folkmängd under
äldre tider, före tabellverkets inrättande 1749, förefinnas
icke. Hvad vi dock redan på grund af det ofvananförda
med någorlunda säkerhet kunna sluta är att folktillväxten
fordomdags icke i något afseende kan likställas med den
närvarande. Vida mera än nuförtiden var det finska
folkets välbefinnande och tillväxt fordom beroende af
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4

naturens lek. Likt andra naturprodukter frodades det
och tillväxte snabbt under lyckligare tider, då fred rådde
i landet och skördarna voro rikliga, men aftynade och
decimerades åter lika ofta i följd af hungersnöd, krig
och farsoter. Vexlingarna i befolkningen, de relativa
antalen födelser och dödsfall, voro då mycket större än
nu; men de verkliga framstegen vida mindre. Sannolikt
är att Finlands folkmängd under sådana förhållanden och
underkastadt inflytandet af starka vexlingar fram och
tillbaka under århundraden rörde sig kring samma me-
deltal, d. v. s. förblef till numerären någorlunda statio-
när. Vid slutet af medeltiden, då verkningarna af di-
gerdöden redan voro utplånade, torde Finlands folkmängd
ha uppgått till 350,000 eller 400,000 individer.*) Under
Gustaf Vasas tid steg folkmängden antagligen betydligt
i följd af eremarkernas uppodling och bebyggande samt
en kraftfull och bättre styrelse och synes vid dess slut
kunna anslås till 450,000 å 500,000, men de svåra, af
ödeläggande härjningar utmärkta krigen under Johan lILs
samt inbördeskrigen under Sigismunds och Karl IX:s
regeringar i förening med farsoter nedtryckte säkerligen
åter folkmängdssiffran, hvarföre den vid medlet af 17:de
seklet icke kan anses ha öfverstigit sistnämnda tal. 2)
Den tillväxt, som derefter inträffade under sjuttonde år-
hundradets senare hälft, särskildt under Karl Xl:s re-
gering, utplånades fullkomligt genom hungersåren 1696
och 1697 samt det stora nordiska kriget 1700—1721.
Folkmängdssiffran sjönk igen betydligt och tre årtionden

*) Med Finland förstå vi här landet inom dess nuvarande grän-
ser, d. v. s. med inbegrepp äfven af den del af landet, som då förtiden
lydde under Ryssland.

2) Se härom: Om Finlands folkmängd under medlet af 17:de
århundradet i Hist. arkisto I. sidd. 38—60.
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behöfdes åter innan den uppnådde samma belopp som
ett århundrade tidigare. Derefter ha gynsammare eko-
nomiska och politiska förhållanden, framkallade af en sti-
gande bildning, en humanare krigsföring och ett åt det
materiela framåtskridandet riktadt nyvaket intresse, i allt
större grad försvagat de verkningar, som krig och far-
soter utöfva på folkökningen. Att dessa verkningar dock
fortfarande äro nog förnimbara samt hos oss vida större
än t. ex. i våra vestliga grannländer Sverige och Norge,
kan icke förnekas. En sådan decimering, som Finlands
folkmängd undergick åren 1866, 1867 och 1868, har
icke på ett århundrade haft sin motsvarighet i vestra
Europas kulturländer; men så stor denna decimering än
var, kan den dock till sina verkningar icke jemföras med
de snart sagdt periodiskt återkommande härjande far-
soter, hvilka under föregående seklen hejdlöst rasade här
och ofta på några månader skördade den folktillväxt,
som decennier framalstrat. *)

*) I en stor mängd, måhända alla af Europas länder har folk
ökningen i äldre tider företedt ungefår liknande skiftningar, som i Fin-
land. Tider ha funnits då denna tolkökning varit så ringa, att man kun-
nat betrakta folkmängden såsom stationär. Så har bl. a. E. Boutmy
ådagalagt att Englands folkmängd ända till år 1750 under flere århundra-
den var i det närmaste stillastående eller endast omkring b l/^ miljoner
invånare. Först derefter och sedan stenkolsproduktionen och fabriks-
industrin öppnat nya och rika förvärfskällor har folkökningen gått med
snabba steg framåt. Se härom G. de Varigny. Les grandes fortunes en
Angleterre. (Revue des deux mondes för 15 Juni 1886 sid. 880 följ.)
Sveriges folkmängd inom nuvarande gränser steg år 1630 enligt de san-
nolikaste beräkningar till 1,200,000 inv. och utgjorde år 1718: 1,241,000»
år 1740: 1,690,000 inv., år 1840: 3,122,700 och år 1880: 4,565,668 inv.
Norges folkmängd utgjorde år 1665: 450,000, år 1769: 730,000 och år
1870: 1,744,200, d. v. s. tillväxten var under det förra seklet 62 % °ch
under det senare 140 %■ Intetdera af dessa länder hade dock genom-
gått sådana folködande kriser, som Finland åren 1697—1699 och 1710—

1721. I motsats till antagandet af en stationär eller endast ytterst lång-
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Enligt tabellverkets uppgifter, hvilka dock först från
och med år 1830 kunna betraktas såsom fullständiga
(sedan lutherska befolkningen i gamla Finland med år
1815 samt de grekisk-ryske och romersk-katolske bekän-
narene femton är efteråt intagits i beräkningarna) ut-
gjorde landets folkmängd

Inom sina nuvarande gränser torde Finland år 1750
haft ungefär 540,000 invånare. 1) Dess folkmängd har
följaktligen sedan dess fyradubblats. Emellertid har
denna tillökning icke fördelats lika jemnt öfver hela
landet. Medan de gamla kulturtrakterna kring Åbo, i
Vuoksens floddal och längs Ladogas strand haft en jem-
förelsevis svag folktillväxt, ha deremot de fruktbara syd-
österbottniska slätterna samt de först i en senare tid

samt tillväxande befolkning, under äldre tider har Hans Forsell beräk-
nat Sveriges folkmänd år 1571 till högst 531,400 inv. Beräkningen stö-
der sig på uppgifterna öfver hushållenas antal från nämnda år, samt
suppositionen att hushållenas medelstorlek fordom varit ungefår den-
samma som nu eller 5, i undantagsfall 6 ä 7 personer. Huru litet denna
supposition har sannolikhet för sig synes redan deraf att hushållens
medelstorlek var i Finland år 1751 9,2 och år 1772: 9,45. Jemför Äldre
bidrag till Sveriges officiela statistik. 1. Sverige 1571, andra häftet sid.
348, och Rabbe: Öfversigt af nativiteten, mortaliteten och folkmängden i
Finland 1751—1850; Bistoriällinen arkisio II sid. 46.

*) Det s. k. ryska eller gamla Finlands folkmängd beräknades
är 1754 utgöra vid pass 120,000 inv. Se Hist. arkisto V sid. 47.

ar 429,yi2
,, 1775 610,145
,, 1800 834,829
5, 1825 1,259,151
It 1850 1,636,915
11 1875 1,912,647
V 1880 2,060,782

1885 2,203,358
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bebygda socknarna i norra Tavastland och Savolaks se-
dan nästnämnda år sett sin folkmängd sex- ja åttadubblas.
Så länge finska folket hemtat och hemtar sin hufvud-
sakliga näring ur jordbruket har dess folktillväxt också
stått i direkt förhållande till jordbrukets utveckling och
förkofran. I landsdelar, der tillfällen till nyodlingar er-
bjudits i rikt mått, fortskrider folkökningen följaktligen
vida hastigare än i nejder, der den odlingsbara marken
redan länge tagits i anspråk för kulturen och der sädes-
produktionen under sådana förhållanden förblifvit ungefär
lika stor, som förr. Tillföljd af allt detta harfolköknin-
gen i Finland sträfvat att småningom utjemna olikheterna
i de enskilda landsdelarnes befolkningsförhållanden samt
föranledt att de med hänsyn till odling och bebyggande
begynt mer och mer närma sig till hvarandra. Efter-
följande jemförelse af medelfolkmängden per qvadratkilo-
meter i hvarje län åren 1800 och 1885 ådagalägger
redan i någon mån detta:

Vid beräkningen har i länens areal äfven inbegri-
pits de inre vattendragen, dock med undantag af Ladoga.
De anförda siffrorna utvisa att folktillväxten under inne-

Folkmängd per □ kilom.
år 1800 år 1885

Tillväxt i
procent.

Nylands län 10.5 18.5 76
Åbo och B:borgs 11 8.o 15.o 87
Tavastehus 11 5.4 10.7 98
Viborgs 11 5.4 9.o2 85
S:t Michels ii 4.i 7.5 83
Kuopio ii 2.7 6.1 126
Vasa ii 3.4 9.2 170
Uleåborgs ii 0.5 1.4 180
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varande århundrade varit i Vasa och Uleåborgs län pro-
portionsvis mer än dubbelt större än i Nylands och Vi-
borgs län, samt att tillväxten i de flesta län stått i ett
nästan motsatt förhållande till folktätheten. Undantag
från denna regel utgöra dock i märkbar grad Viborgs
och S:t Michels län, till hvilkas förhållanden vi nedan-
före skola komma.

Hvart och ett af Finlands län omfattar ett betydligt
område, inom hvilket väsendtliga olikheter i natur- och
odlingsförhållanden derföre också förekomma. Redan i
stort eller i afseende å större distrikter inom ett och
samma län kunna sådana olikheter iakttagas. S. t. ex.
har södra delen af Åbo och Björneborgs län eller det
s. k. Egentliga Finland en folktäthet af 20 personer på
| | kilometern, medan åter Satakunta andelen af länet
endast har 13. I österbottniska andelen af Vasa län bo
i medeltal på qvadratkilometern öfver 12 personer, men
i Tavastländska och Satakunta andelarne endast litet öf-
ver 6 o. s. v. Ju mindre områden man lägger till un-
derlag för beräkningarna, desto tydligare framträda emel-
lertid olikheterna i de skilda orternas kulturförhållanden
och desto klarare öfverblick får man af det sätt, hvarpå
befolkningen är utbredd öfver landet. I tvenne här bi-
lagda kartor framställes folktätheten i Finland åren 1800
och 1880, beräknad särskildt för hvarje kyrkosocken och
i de fall, der arealuppgifter funnits tillgängliga, för hvarje
kommun. 1) Städernas storlek utmärkes genom beteck-
ningar, som å kartorna förklaras. Ehuru mycket i detalj
gående lemna dessa kartor dock icke en fullt trogen bild
af folkmängdens verkliga utbredning i landet. Våra sock-

*) I socknarnas och kommunernas arealer inberäknas icke sjöar
och floder.
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nar och kommuner äro nemligen ofta till arealen ganska
vidsträckta. De bebygda och odlade delarna af desamma
upptaga vanligen en jemförelsevis ringa areal, medan der-
emot största delen utgöres af skogsmarker, kärr och
mossar. Isynnerhet är detta fallet i de nordliga länen,
der befolkningen nästan uteslutande befinnes koncentrerad
kring vattendragen. Skulle tillgängliga källor medgifvit
att uträkna folkmängden särskildt för hvarje qvadratmil,
hade också kartorna, synnerligen hvad Uleåborgs och
Vasa län beträffar, fått ett något förändradt utseende.
Floddalarne hade då fått en vida mörkare skiftning och
de mellanliggande landsträckorna hade blifvit ännu lju-
sare. Emellertid lemna kartorna dock äfven i sitt när-
varande skick en öfverskådlig bild af folkmängdens ut-
bredning vid seklets början och vid närvarande tid. De
ådagalägga också, hvad som redan framhållits, att folk-
tätheten förut var mera ojemnt fördelad än nu.

I den föregående historiken öfver landets bebyg-
gande ha redan de äldsta kulturtrakterna i Finland blif-
vit angifna. Dessa älsta kulturtrakter äro ännu i dag de
tätast befolkade och göra sig såsom sådana också skönj-
bara på de begge kartorna öfver folktätheten, mera dock
på den äldre kartan, än på den yngre. På kartan öfver
folkmängdens utbredning år 1800 kan man i de mör-
kare färgskiftningarna ännu iakttaga den karelska stam-
mens ursprungliga boplatser kring Vuoksen och å näset
mellan Ladoga och Finska viken, den tavastländska
längs de inre vattendragen i en halfbåge från Kumo elfs
till Kymmenes mynning och Sumernas i sydvestra hörnet
af landet. På lika sätt framträda äfven de nyländska
och österbottniska kolonisationerna samt de tidigaste be-
folkade nejderna i Savolaks, omkring S:t Mickel. Å en
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karta, som hade utvisat folktätheten i Finland ett eller
par århundraden tidigare, skulle nu berörda förhållanden
helt säkert ha framträdt ännu bjertare.

Befolkningen bodde i fordna tider mera koncentre-
radt än nu icke blott i det afseendet att den var utbredd
öfver ett mindre landområde, utan äfven sålunda, att dess
bostäder lågo hopade i större, trångtbebygda byar. I
följd af storskiftet och derigenom möjliggjorda utflytt-
ningar af hemman ha bykomplexerna efterhand minskats
både till antal och storlek samt efterträdts af fristående
enstaka gårdar med afskilda egor. På många ställen,
såsom t. ex. flerstädes i Tavastland, qvarstå dock ännu
de gamla byarne; men deras upplösning är väl i den
mon jordbruket framskrider, endast en tidsfråga. Emel-
lertid har bykomplexernas söndersplittring i enstaka hem-
man icke medfört någon ändring i landets förut bestå-
ende indelning i byalag. De gamla byarna med sina
egoområden ha i rättsligt afseende förblifvit oförändrade,
ehuru bostäderna inom desamma förändrat läge. Hvad
som nuförtiden i administrativt afseende kallas by är
derföre ofta icke någon komplex af byggnader, utan ut-
gör en genom bestämda råer afskild del af sockens eller
kommunens område med flere eller färre bebodda platser.

Efter dessa förutskickade anmärkningar gå vi nu
att taga i betraktande antalet, storleken och beskaffen-
heten af de bebyggda orterna i landet. Enligt officiela
statistiska uppgifter funnos vid utgången af år 1885 i
hvarje län
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Såväl i förhållande till sin areal, som till sin folk-
mängd har Finland ett nog ringa antal städer. I medel-
tal kommer på hvarje stad här ett område af 10,375
qvadratkilometer, medan man i Europeiska Eyssland och
Polen räknar en stad på 3,937 qvadratkilometer och i
Sverige en stad på 4,897 qvadratkilometer. 1) Också
med hänsyn till stadsbefolkningens totalbelopp står Fin-
land betydligt efter öfriga Europeiska länder. I landets
samtliga städer bo nemligen för närvarande endast om-
kring 200,000 (år 1885: 199,484) invånare d. v. s. 9 %

af landets folkmängd, under det att stadsbefolkningen i
Europeiska Eyssland utgör 13,4%, i Sverige 17,5%, i
Norge 18 %, i Frankrike 39 % och i England 53 % 2).

I den menskliga utvecklingens historia ha städerna
en mycket stor betydelse. De ha varit och äro fortfa-
rande de punkter, der folkens andliga krafter koncen-
trera sig och verka. Deras blotta tillvaro är redan ett
bevis på ett högre materielt välstånd och ett mera ut-
veckladt samhällsskick; deras antal och storlek kan der-

*) Europeiska Ryssland med Polen eger för närvarande (1885) 1124
städer med 12,090,218 invånare, Sverige 92 städer med 825,388 invånare
och Norge 61 städer med 432,405 invånare. .

2) Någon rättslig skillnad mellan stads- och landskommun existe-
rar väl icke i Frankrike. Till städer ha dock der blifvit räknade kom-
muner med öfver 2500 invånare.

Åbo ochBjörneborgs län 6 2 117 3401 369,359
Tavastehrs „ 2 1 49 1263 236,797
Viborgs „

6 1 49 1819 321,932
S:t Michels „ 3 26 636 172,117
Kuopio ,, 2 2 35 650 273,276
Vasa „

7 83 507 385,155
Uleåborgs

'

„ 5 68 344 226,198
Hela Finland 36 467 9916 2,203,358
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före också betraktas såsom ett slags gradmätare på dessa.
Då man kastar en blick tillbaka på äldre tider finner
man också att vårt folks ekonomiska framåtskridande stått i
nära samband eller gått hand i hand med med städernas
tillväxt. År 1400 fanns inom Finlands nuvarande om-
råde endast 4 städer; år 1500 var antalet 7, år 1600:
9, år 1700: 24, år 1800: 28, år 1850: 32 och för
närvarande 36. Ehuru antalet tillväxte förblef dock stä-
dernas betydelse ända intill början af innevarande sekel

o
nog ringa. Ar 1800 utgjorde sammanlagda befolkningen
i alla städerna icke fullt 4,5 % af landets folkmängd. På
senare tider har stadsbefolkningen tillväxt med jemfö-
relsevis större hastighet icke blott absolut, utan äfven
relativt. Den utgjorde i procent af Finlands hela folk-
mängd :

De allmänna ekonomiska förhållanden, som så länge
motverkat städernas uppkomst, ha äfven varit hinderliga
för klyfhingen af våra vidsträckta kyrkoförsamlingar på
landet eller landskommuner. Man kan derföre säga att
Finlands fattigdora föranledt att dess städer äro små och
dess landskommuner stora. Vid utgången af 1885 hade
landets samtliga 467 landskommuner en befolkning af
2,003,874 invånare eller i medeltal på hvarje lands-
kommun 4291 personer. Efterföljande sammanställning

ar 4,45
,, 1820 5,20
D 1840 5,85
11 1860 6,27
11 1880 8,41

1885 9,05
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visar kommunernas och byalagens medelfolkmängd i
hvarje län:

Såsom häraf framgår äro landskommunerna i all-
mänhet till folkmängden störst i Kuopio län och minst
i Åbo och Björneborgs län. De största byarna åter
förekomma i Vasa län; de minsta i Åbo och Björne-
borgs samt Nylands län. Sistnämnda förhållande har
utan tvifvel i hög grad bidragit till att jordegendomarna
i dessa tvenne sydliga län lättare kunnat afskiljas samt
att större trångt och oregelbundet hopade samlingar af
byggnader der endast undantagsvis förekomma.

Då kulturens framsteg äfven får ett uttryck i lands-
kommunernas eller rättare de kyrkliga församlingarnas
å landet tillväxande antal, intagas här följande uppgifter
derom. *) Ungefär ett hälft sekel efter Finlands full-
ständiga eröfring eller år 1350 funnos härstädes endast

*) Uppgifterna äro hemtade ur E. G. Leinberg, Finlands Terri-
toriela Församlingars ålder, utbildning och utgrening. Jyväskylä 1886.
Der inom samma administrativa kommun finnas flere kyrkosamfund,
ha de blifvit räknade såsom ett enda. De grekiska församlingar som
bilda egna territorier äro naturligivis i summan inbegripna.

Folkmängd i medeltal i hvar
landskommun. by.

Nylands
Åbo och Björneborgs

län 3973 123
2781 95

Tavastehus 11 4416 171
Viborgs 11 5372 145
S.t Michels ii 6448 263
Kuopio ii 7521 405
Vasa ii 4407 722
Uleåborgs ii 3077 608

Hela Finland 4291 202
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omkring 60 kyrkliga landsförsamlingar, deraf tillvaron af
åtminstone 58 med någorlunda visshet kunnat konstate-
ras. Af dessa 58 voro 20 i Egentliga Finland, 4 på
Åland, 9 i Nyland, 7 i Satakunta, 5 i Tavastland, 1 i
Karelen och 8 i Österbotten. Derefter utgjorde lands-
församlingarnas antal

Redan en flygtig blick på dessa siffror ådagalägger
att de icke stå i någon bestämd relation till folktill-
växten. De äro också icke några exponenter för en
stigande folkmängd, utan heldre för en stigande folk-
bildning. Lutherska kyrkan har under sekler varit det
finska folkets uppfostrarinna icke blott i sedligt och in-
tellektuelt afseende utan äfven med hänsyn till det kom-
munala samfundslifvets och kommunala sjelfstyrelsens ut-
bildning. Ur de kyrkliga församlingarna ha kommunerna
uppstått. Det samfundslif, som på så sätt efterhand vak-
nat, har i samma mon det fortskridit i utveckling äfven
känt behof af större lokal koncentrering och tillföljd här-
af danat nya församlingar, nya kommuner. Tillväxten
af dessa sistnämnda kan följaktligen betraktas såsom en

år 1400 72
11 1450 103
11 1500 121
11 1550 147
v 1600 190
ii 1650 254
ii 1700 308
ii 1750 333
v 1800 401
ii 1850 436
ii 1887 467
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ungefärlig gradmätare af samfundslifvets utveckling här-
städes.

Finlands befolkning består till öfvervägande del eller
till mer än 85 % af finska talande och till en mindre
del eller 14 % af svenskatalande. Dessutom förekomma
i landet ehuru i jemförelsevis obetydligt antal Eyssar,
Tyskar, Lappar och Zigenare, oberäknadt enskilda indi-
vider af andra folk.

Vid folkräkningen år 1880 införskaffades första
gången uppgifter om antalet finska och svenska talande
individer i landet. Uppgifterna voro, så vidt de gälde
allmogen å landsbygden, icke svåra att erhålla. Lands-
kommunerna äro vanligen enspråkiga, antingen finska
eller svenska, och i de undantagsfall, då språket är
blandadt, eller då flere eller färre individer ega ett
annat modersmål än det i kommunen allmänna, äro
sådana förhållanden nogsamt kända och blifva dess-
utom vid läsförhören lätt konstaterade. Deremot vid-
lådas dessa uppgifter, så vidt de gälla den s. k. herre-
mannaklassen och befolkningen i städerna, af en viss
osäkerhet. Finlands ståndspersonsklass har uppstått till
största delen genom en blandning af de begge folkele-
menten. De flesta hithörande personer tala också nå-
gorlunda ledigt begge språken, ehuru det svenska dock
såsom familje- och umgängesspråk ända till senaste tider
varit bland dem det förherskande. Med stadsbefolknin-
gen är förhållandet äfvenledes sådant att den ständiga
beröringen här alstrat en mera allmän insigt i det andra
inhemska språket, hvartill kommer att talrika in- och
utflyttningar gjort stadsbefolkningen i språkligt afseende
mindre homogen än landsbygdens. För upprättarne af
folkmängdstabellerna skulle det derföre ha varit en icke
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alltid lätt löst uppgift att utröna hvilketdera språket de
enskilda individerna höllo för sitt modersmål, ifall icke
en bestämd princip härvid hade blifvit till rättesnöre an-
gifven. Denna princip var att det språk, uppå hvilket
en person åtnjutit sin kristendomsundervisning, skulle i
tvifvelaktiga fall betraktas såsom hans modersmål. De
resultat, som enligt denna beräkningsgrund erhöllos vid
folkräkningen 1880 voro följande:

Att dessa tal ganska noga angifva de verkliga för-
hållandena, kan slutas äfven deraf att tidigare på andra
grunder gjorda beräkningar af de skilda nationaliteternas
i Finland storlek ledt till i det närmaste samma pro-
portionstal. *)

Såsom nyss blifvit framhållet talar ett stort antal
individer i landet förutom sitt modersmål äfven det andra
inhemska språket. Hvarje af de ofvananförda språken
förstås och talas derföre af icke så obetydligt flere per-
soner än de som ha det till sitt modersmål. I synnerhet
gäller detta det finska språket, som särskildt uti Viborgs
län utgör det gemensamma talspråk, hvilket personer af
skilda nationaliteter vid inbördes meddelanden använda.

x) Jeiaför Bidrag till Finlands officiela statistik VI. Befolk-
ningsstatistik 9 sid. 7.

Antal i % af folkmängden.

Finska talande personer 1,756,381 85,2
Svenska „ )) 294,876 14,3
Ryska „ v 4,195 0,2
Tyska „ 11 1,720 0,1
Lappska ,, 11 947 0,05
Öfriga språk ii 2,663 0,15
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Om det kan möta svårigheter att få exakta upp-
gifter rörande de skilda språkens utbredning eller rät-
tare rörande de skilda nationaliteternas talrikhet, så bli
dock dessa svårigheter ännu större, då det gäller att
utröna huru stor del af den finska befolkningen är att
hänföras till enhvar af de dialekter, som i landet talas.
Eedan Castren framhöll att den historiska indelningen af
finska folket i Tavaster, Karelare, Sumer eller Egentliga
Finnar, Savolaksare, Österbottningar och Quener icke
kunde godkännas af språkforskningen, som endast kände
till tvenne folkstammar, den ostliga eller Savolaks-Ka-
relska och den vestliga eller Tavastländska. *) I sjelfva
verket äro också de språkegenheter, som förefinnas i
olika landsdelar, sådana att de kunna hänföras till nå-
gondera af dessa tvenne hufvuddialekter. Den finska,

o
som talas i Abo trakten, i Satakunta och i Nyland, står
i närmaste samband med tavastländskan; likaså karelskan
med savolaksiskan. Österbottniskan åter är en blandning
af begge dialekterna på så sätt att i sydliga delen den
vestfinska, men i nordliga åter den ostfinska munarten
är öfvervägande. 2) I allmänhet är det icke lätt att an-
gifva gränserna för de olika språkdialekterna, emedan
dessa efterhand öfvergå i hvarandra och kommuner fin-
nas, der språket utgör en blandning af flere dialekter.
Emellan ost- och vestfinskan synes dock följande gräns
kunna uppdragas 3): från finska viken norrut följer språk-
gränsen till en början någorlunda noga den gräns, som
är dragen emellan landskaperna Nyland och Tavastland

*) Nordiska resor och forskningar. Sjette bandet, sid. 45.
2) A. Varelius: Bidrag till Finlands kännedom i ethnografiskt hän-

seende. Suomi 1847 sid. 75 följ.
3) A. Varelius 1. c. pag. 76 följ.
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å ena samt Karelen och Savolaks å andra sidan, sålunda
att Vehkalahti, Sippola, Valkeala och littis kommuner
höra till det vestfinska, medan åter Virolahti, Luumäki,
Savitaipal och Mäntyharju äro att hänföras till det ost-
finska språkgebitet. Nordligare utbreder sig den ost-
finska dialekten mera mot vester så att hela norra hälften
af Tavastland samt Keuru, Multia och Pihlajavesi kom-
muner i Satakunta falla inom dess område. Derefter
begränsas ostfinskan i vester af Suomenselkä ända upp
till Uleåborgs län, inom hvilket sedan Reisjärvi, Haapa-
järvi, Pidisjärvi, Haapavesi, Pulkkila, Muhos, Pudasjärvi
och Kemijärvi utgöra dess vestliga gränsmarker. Vester
om nämnda kommuner är rådande den österbottniska
dialekten, hvilken söderut skiljes från vestfinska området
af en gräns, som dragés från Satakuntas nordligaste hörn
emellan Kuortane, Lappo, Kauhava och Alahärmä kom-
muner å ena sidan samt Alajärvi, Lappajärvi och Kor-
tesjärvi å den andra.

Vestfinska eller Tavastländska dialekten talas alltså
af den finska befolkningen i Nylands samt i Åbo och
Björneborgs län, äfvensom i södra delen af Tavastehus'
län, vestliga delen af Viborgs län, sydvestiigaste hörnet
af S:t Michels län (Heinola socken) och till öfvervägande
del i den österbottniska andelen af Vasa län, d. v. s.
af omkring 735,000 individer.

Ostfinskan eller Savolaks-Karelskan är åter utbredd
öfver hela eller största delarna af Viborgs, S:t Michels
och Kuopio län, norra hälften af Tavastehus län samt
östra delarna af Vasa och Uleåborgs län. Dess språk-
område har inom landet en folkmängd af vid pass 820,000
individer.

Österbottniska dialekten, som är herrskande i norra
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delen af Vasa län och i kusttrakterna af Uleåborgs län,
talas af omkaing 200,000 individer.

Inom hvarje af dessa språkgebit förekomma dock be-
tydligalokala olikheter, härflytande dels af inflyttningar från
andra orter, dels af inverkan utaf grannfolkens språk. Vest-
finskan i trakterna kring Åbo ochRaumo utmärker sig genom
sina abrevierade eller stympade ord och former samt sina
talrika lån från svenskan. Den karelska åter som talas norr
om Ladoga i östra delarna af Viborgs län samt på andra
sidan gränsen af de ryske karelarne, är rik på för den
öfriga finskan främmande hväsljud, samt har en mängd
ord, lånade från ryskan. Dessutom förekomma i enskilda
kommuner ofta dialektegenheter, hemtade från en annan
munart, än den der förherrskande.

Den svenskatalande befolkningen är utbredd öfver
Åland och en mängd ö-socknar utanför Åbo samt innehar
dessutom kuststräckorna af Nyland, österut ända till
Pyttis, och af södra Österbotten norrut till Kälviå. Föl-
jande landskommuner äro antingen helt och hållet eller
till öfvervägande del svenska: alla kommuner på Åland,
•Iniö, Korpo, Houtskär, Pargas, Nagu, Kimito, Drags-
fjärd, Vestanfjärd, Hiittis, Tenala, Bromarf, Pojo, Eke-
näs landsförsamling, Karis, Snappertuna, Ingå, Degerby,
Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsinge, Sibbo, Borgå lands-
församling, Perno, Liljendal, Mörskom, Lappträsk, Ström-
fors, Lappfjärd, Sideby, Kristinestads landsförsamling,
Nerpes, Korsnäs, Öfvermark, Pörtom, Malaks, Petalaks,
Bergö, Solf, Mustasaari, Replot, Qveflaks, Vörå, Oravais,
Maksmo, Nykarleby landsförsamling, Jeppo, Munsala,
Pedersö, Esse, Purmo, Larsmo, Kronoby, Teerijärvi,
Gramla Karleby och Nedervetil. Dessutom ingå de
svenska talande såsom en mindre bråkdel af folk-
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mängden i Kakskerta, Sagu, Karuna, Bjerno, Finby,
Hvittisbofjärd, Sastmola, Karislojo, Lojo, Vichtis, Thus-
by och Pyttis. Beträffande åter stadsbefolkningen, ut-
göres densamma till närmare 38 % af svenska talande.
Enligt 1880 års folkräkning voro nemligen af städernas
invånare

Alla tabellverkets folkmängdsuppgifter afse endast
finska medborgare. I städerna förekomma såsom kändt
förutom der förlagd rysk militär också ett större antal
på pass vistande främlingar, hvarföre nu anförda procent-
tal, äfven för den tid de afse, endast kunna vara unge-
färliga.

Ben ryska talande, i landet rättsligt bosatta be-
folkningen utgöres, såsom af ofvanstående sifferuppgifter
framgår, till öfverväldigande del af stadsinvånare. I Vi-
borgs läns landskommuner finnas enskilda ryska familjer
här och der bosatta. Endast i Mola socken anträffas
dessutom några byar med ryska invånare. x) Också i

*) Nemligen Kyyrölä, Kangaspelto, Suvenoja och Parkina.

finska
talande.

svenska
talande.

ryska
talande.

Nylands
Åbo och Björneborgs

län
ii

16,226
26,586

31,252
12,014

1,586
108

Tavastehus ii 16,054 1,501 5
Viborgs ii 13,709 4,117 1,507
S:t Michels v 3,120 798 87
Kuopio ii 7,814 626 35
Vasa ii 3,400 13,904 46
Uleåborgs ii 13,391 1,513

Summa 100,300 65,725 3,374
eller i procent 57,8 37,9 1,9



492 ELFTE KAPITLET.

Kivinebb, i Raivola by, finnes ett större antal ryske ar-
betare bosatte; men dessa ha icke blifvit finska undersåter,
utan äro inskrifne i Systerbäcks kommun och vistas här
med pass.

Af de 1720 finske medborgare, som vid folkräk-
ningen år 1880 hade tyskan till modersmål, voro 1450
bosatta i städerna. Största delen utgjordes af handlande
och handlandefamiljer i Helsingfors och Viborg, i hvilka
begge städer också tyska kyrkoförsamlingar aro bildade.

Lappar finnas numera, såsom redan i föregående
kapitel blifvit omnämndt, endast i Finlands nordligaste
hörn, i Utsjoki och Enare församlingar. I Enontekis
och Sodankylä uppehålla sig väl också några lappfamiljer,
men dessa äro till språket förfinskade. Inom den lilla
grupp af 947 personer, hvaraf den rena lappska natio-
naliteten i landet består, utgjorde de egentliga nomaderna
eller de renegande lapparne, för det mesta inom Utsjoki,
blott 18 procent (171 personer); återstoden lifnärde sig
af fiske och jagt.

Finland har med alla öfriga Europas länder delat
lotten att få lemna härberge åt afkomlingarne af tvenne
folk, hvilka sjelfva sakna fosterland och derföre lefva
kringspridda bland andra, nemligen åt Zigenarne („Mus-
talaiset") och Judarne. Det förra folket, som första
gången beträdde Finlands område år 1559,*) har i följd
af stränga förordningar och lagstadganden, äfvensom för-
följelser under äldre tider, icke haft härstädes någon gyn-
sam mark för sin tillväxt. Hindrade ifrån att fritt föra
ett kringstrykande lif och tvungna att efterhand nedsätta
sig å fasta, dem anvisade boplatser, ha zigenarne för

:) Historiallinen arkieto 111, sid. 196.
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det mesta småningom förlorat sina egendomligheter och
uppgått i den finska nationaliteten. De få spridda flockar
som ännu anträffas kringströfvande, särskildt i nordöstra
delen af Viborgs län, utgöras af individer, som alla äro
döpte och inskrifne i vissa församlingar. Hos dessa
fortlefva dock ännu flere nationela egendomligheter. De
begagna sig i inbördes samtal af zigenarspråket, ha sina
egna stadgar och seder, lefva stundom i månggifte m.
m. Antalet af dessa så att säga rena och oblandade zi-
genare är icke kändt, men torde knappast kunna anslås
till mer än några hundrade, kanske ett hälft tusende.
Noggrannare uppgifter finnas om judarne, ehuru dessa
enligt gällande lag icke kunna blifva finske medborgare
och derför icke heller inberäknas i landets legala folk-
mängd. Enligt officiela berättelser steg de i Finland på
passbiljett vistande judars antal år 1885 till 869 indi-
vider, alla bosatta i städer. På några enstaka undantag
när härstamma de alla från Polen och vestryska guver-
nementena samt ha inkommit till landet med den ryska
militären. De utgöras nemligen för det mesta af per-
mitterade soldater jemte hustrur och barn samt lifnära
sig genom handel med gamla kläder, smärre kramvaror,
frukter o. s. v. Flere af dessa judar äro födda här-
städes och ega icke nägon hemortsrätt i Eyssland.

Öfriga nationaliteter äro i Finland representerade
endast af några enskilda individer. År 1880 voro af
Finlands kyrkskrifne invånare 99,38 % födda i Finland,
0,39 % födde i Ryssland, o,iß % i Sverige och 0,05 % 1
andra länder. Af dessa sistnämnda, hvilka inalles ut-
gjorde ungefär 1100 individer, voro inemot hälften eller
522 födde i Tyskland, 196 i Norge, 102 i Storbritan-
nien, 87 i Danmark, 45 i Schweiz, 26 i Amerika, 21 i
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Frankrike o. s. v. Det tillskott, som Finlands befolk-
ning erhåller genom inflyttningar från andra länder, än
närmaste grannländer, är således icke stort, och kunna
dessa inflyttningar följaktligen icke heller utöfva något
märkbart inflytande på nationens allmänna karaktär.

I allmänhet äro Finlands inbyggare mycket nära
fastade vid sin hembygd. Vid folkräkningen år 1880
voro i medeltal af 1000 personer 847 bosatte i samma
kommun der de voro födde. Dock förete i detta afseende
enskilda landsändar högst väsentliga olikheter. Af
1000 kyrkoskrifne personer voro nemligen nedanstående
antal födde i samma kommun der de bodde, och nedan-
stående antal inflyttade:

I vestra och sydvestra delarna af landet är befolk-
ningen följaktligen mycket mera rörlig och mera upp-
blandad genom inflyttningar, än i östra och sydöstra de-
larna. Landskommunerna i Viborgs, Kuopio och S:t
Michels län ha på få undantag när endast infödde in-
byggare. De utflyttningar, som från dessa län ske till
andra landsändar och till Eyssland, uppvägas icke af
motsvarande inflyttningar, hvarföre befolkningen i hvarje
kommun der förblifver i det närmaste oförändrad. Denna

Infödde. Inflyttade.

I Viborgs län 922 78
,, Kuopio }i 916 84
„ S:t Michels 11 914 86
,, Uleåborgs 11 894 106
,, Vasa v 888 112
„ Tavastehus ii 781 219
,, Åbo och Björneborgs v 767 233
„ Nylands 11 724 276
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kommunala isolering har väl varit gynsam för bevarandet
af en mera oblandad folkras, fäderneärfda seder och lo-
kala traditioner; men har å andra sidan äfven i hög
grad uppammat hos befolkningen detta konservativa åskåd-
ningssätt, som gjort densamma misstrogen mot och mindre
mottaglig för de förändringar och förbättringar i afseende
å bostäder, åkerbruk, ladugårdsskötsel m. m., som en
nyare tid fört med sig. Den skilnad i kulturutveckling,
som förefinnes emellan inbyggarne i vestra och östra
Finland, får sålunda också i ofvanstående siffror delvis
sin förklaring. Emellertid torde dock förhållandena re-
dan i en snar framtid väsendtligen förändras. Förbättrade
kommunikationsleder, främst jernvägar, draga efterhand
de fordom isolerade trakterna in i nutidens allt nivelle-
rande kulturström, der de karakteristiska folkegendom-
ligheterna småningom bortnötas, qjemnheterna utplånas
och tidsandans åskådningssätt och sträfvanden obehindradt
bryta fram.

Tillföljd af de förbättrade kommunikationsanstalterna
ha särskildt utflyttningarna ifrån landet under senaste
tider begynt antaga förut okända proportioner. Visser-
ligen ha äfven under föregående sekler tillfälliga ut-
vandringar skett från Finland, men dessa ha veterligen
icke utöfvat något inflytande på kulturförhållandena här
hemma. De finska kolonisterna i Tverska guvernementet,
i Vermlands skogsbygder och i Nya Sverige under 1600
talet förblefvo lösryckta från sambandet med sitt moder-
land eller utöfvade åtminstone ingen inverkan på detta.
Större betydelse i antydt afseende böra tillerkännas de
utvandringsströmmar, hvilka i ungefär 100 år nära nog
utan afbrott gått till Ryssland och under en kortare tid
till norska Ishafskusten. Vid Finska Passexpeditionen i
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S:t Petersburg anmäla sig årligen omkring 3000 finska
utvandrare, deraf i regeln två tredjedelar för en längre
tid qvarstanna i Ryssland. De bestå mest af arbetssö-
kande, hufvudsakligast från Viborgs län. De flesta, som
återvända till hemlandet, återkomma lika utblottade, som
de afrest, eller hemsändas såsom arbetslösa och bettlande
för att falla fattigvården till last. Endast ett färre antal
lyckas uppsvinga sig till ekonomiskt oberoende och väl-
stånd. I S:t Petersburg finnas bosatta öfver 20,000 finska
infödingar, deribland flere förmögna handtverkarfamiljer.
I Olonez äro finnarne också så talrika att de bilda egen
kyrkoförsamling. För öfrigt anträffas finske officerare,
ingeniörer, maskinister m. m. kringspridde nästan öfver-
allt i ryska riket. Eyssland utgör, alltsedan Finland
dermed förenades, den förnämsta afnämaren af det finska
landtbrukets och den finska industrins produkter samt
öppnar för den finska företagsamheten och intelligensen
stora och vinstgifvande arbetsfält. Det inflytande, som
den lifliga beröringen med Eyssland utöfvat på det finska
folkets ekonomiska, intellektuela och moraliska utveck-
ling har derföre visserligen icke varit utan betydenhet,
ehuru det dock är uppenbart att detta inflytande, tillföljd
af begge folkens olika kulturståndpunkt, varit och är vida
mindre, än hvad man af grannskapet och den ryska
nationens kolossala massa kunde vara böjd att antaga.
I sydöstra delen af landet varseblifves emellertid icke
blott i befolkningens bostäder, klädedrägt och husgeråd,
utan äfven i dess plägseder och språk, ja i enskilda
karaktärsdrag, tydliga spår af ryskt inflytande; i det öf-
riga Finland äro dylika spår icke märkbara.

Emigrationen till Norska Ishafskusten har utgått
uteslutande från Uleåborgs län och dess nordliga kom-
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muner. Det rika hafsfisket vid nämnda kust lockar år-
ligen till sig fångstmän från berörda af missväxt ofta
hemsökta fattiga bygder, och ehuru dessa fångstmän en-
dast äro lejda biträden åt de norska båtegarne, förtjena
de dock under vanliga förhållanden en så rundlig dags-
penning, att deras exempel städse manat till efterföljd.
I trots af de svårigheter, som från norsk sida häremot
ställts i vägen, har efterhand ett icke ringa antal af de
för sommarfiskets skull anlända finnarne varaktigt bosatt
sig i Norge. Den finska nationaliteten utbreder sig små-
ningom vid Ishafskusten och är redan den öfvervägande
i Vadsö (Vesisaari). Också österut inom ryska gränsen
i Uura, Pummanki m. fl. ha finska nybyggare nedsatt
sig till ett antal af omkr. 700 individer 1). Enligt offi-
ciela norska uppgifter voro år 1875 af Norges inbyg-
gare 2709 födde i Finland och 7594 hade finskan till
modersmål. I Sverige steg finnames antal år 1880 till
16,976 personer, deraf 3402 uppgåfvos vara födda i
Finland.

Utvandringarna till Norge och Sverige blefvo en
medelbar anledning till att Finland indrogs i gruppen af
de länder, hvilka synas ha till uppgift att kolonisera den
nya verlden och lemna stoff till den af blandade folk
och racer uppkomna och kraftigt uppspirande nationalitet,
som åt kulturen eröfrar de vidsträckta och bördiga trak-
terna derstädes. Skandinavernas exempel manade nem-
ligen till efterföljd. De första något större utflyttningar
af finnar till Nord Amerikas förenta stater 2) synas ha

a) A. V. Ervasti: Suomalaiset Jäämeren rannalla. Oulussa 1884
sid. 346.

*) Ifall vi undantaga de på styrelsens anstiftan och måhända
mindre frivilliga sådana som skedde i medlet af 1600 talet och hvilka
icke fortsattes.
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skett från norska Ishafskusten. Efterhand har emigra-
tionsfebern äfven utbredt sig uti sjelfva Finland, förnäm-
ligast i Vasa och Uleåborgs län. Under åren 1882—

1887 uttogo ifrån dessa tvenne län 11,944 personer,
deraf 9720 män och 2224 qvinnor passbiljetter för öfver-
flyttning till Nord-Amerika. Af dessa flyttade flertalet
eller 6,117 bort under året 1887, hvilket ådagalägger i
hvilken hög grad emigrationen är i tilltagande. En stor
mängd personer resa dessutom utan pass, hvarföre de
officiela uppgifterna antagligen icke litet understiga verk-
liga förhållandet. De flesta finska emigranter spridas
isolerade från hvarandra ut öfver de vidsträckta länderna.
Endast i några större städer (New-York, San Francisco)
förekomma finnar i större antal, samt dessutom i sta-
terna Dakota, Oregon, Michigan m. fl. I sistnämnda stat
finnas någorlunda folkrika finska kolonier (Oalumet, Han-
cock, Allouezin, Ishpening o. a.), hvilka bilda egna
kyrkoförsamlingar, bekosta egna skolor och egna på finska
språket utkommande tidningar. Inalles uppgifves finnar-
nes antal i Nord-Amerikas förenta stater uppgå till 40,000
individer. Dessutom ha finnar bosatt sig äfven i Central-
Amerika, Australien o. a. 1. Med hemlandet underhålla
dessa utflyttade emigranter en liflig förbindelse. Många
återvända också efter någon tids bortavaro och hemta med
sig hem, om ej alltid kapitaler, dock ofta vidgad erfa-
renhet, insigter i ett rationelare åkerbruk samt en der
borta förvärfvad större drift och omtanke i arbetet. Emi-
grationen till Amerika, som hotar att beröfva Finland en
icke obetydlig del af dess kraftfullaste befolkning, har
sålunda å andra sidan äfven fördelar med sig. Huruvida
dock icke dessa fördelar köpas alltför dyrt skall väl en
framtid uppdaga.
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Efter att nu ha kastat en blick på Finlands befolk-
ning och de elementer hvaraf den består samt de infly-
tanden, som den rönt genom beröring med andra folk,
skola vi öfvergå till att skärskåda denna befolknings så-
som totalitet betraktad fysiska organism, sådan den be-
tingas af och röjer sig i de lagbundna förändringar och
vexlingar, hvilka menniskolifvet är underkastadt.

En nations hälsotillstånd eller fysiska välbefinnande
återspeglas tydligast i de relativa antalen födelser och döds-
fall, som tima inom densamma, äfvensom i det förhållande
hvari dessa relationstal inbördes stå till hvarandra. Ju
mera ett folk närmar sig naturtillståndet, desto mera är
icke blott dödligheten utan äfven fruktsamheten hos det-
samma beroende af de yttre naturförhållanden, i hvilka det
lefver. Hos ett folk med långt framskriden kultur är in-
flytandet af dessa yttre naturförhållanden visserligen vida
mindre; men upphör dock också här aldrig helt och
hållet att vara förnimbart. Ofvanföre har redan blifvit
framhållet att det finska folkets tillväxt i högre grad än
de flesta andra Europeiska folks varit beroende af landets
klimat och den inverkan, som regniga och kyliga somrar
åtföljda af tidiga nattfroster utöfvat på skördarnas be-
skaffenhet. Under senast förgångna halfsekel ha i me-
deltal 36 lefvande födde barn årligen kommit på hvarje
1000 personer 1). Enskilda år ha dock företedt en be-
tydande afvikelse från detta medeltal. Medan under
gynsamma, af goda skördar föregångna år födelsernas
antal uppgått till 39 på 1000 invånare, sjönk siffran åren
1866 och 1867 till 31 och 32 samt det Ödesdigra året

a) Folkmängden under hvarje år är årets medelfolkmängd, som
antages vara lika med foikmängden vid föregående års slut jemte
halfva folktillväxten under det ifrågavarande året.
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1868 ända ned till 25. Dessa tal utvisa i hvilken hög
grad nataliteten i Finland röner inflytande af förhanden
varande tillgång eller brist på subsistensmedel. De åda-
galägga att menniskan i mer än en bemärkelse är ett
jordens barn samt att hon likasom hvarje annan organism
behöfver för att tillväxa och frodas en bördig jordmån
och ett gynsamt klimat. En jemförelse af natalitetsför-
hållandena i Finlands skilda landsdelar utvisar ytterligare
i hvilket nära samband befolkningens fruktsamhet står
till dess hemorts naturbeskaffenhet. Vi hänvisa i detta
afseende till bifogade karta, der natalitetensrelativa storlek
i skilda landsorter åskådliggöres allt efter förhållandet
genom starkare eller svagare färgton. Distriktsindelningen
här sammanfaller icke med den administrativa, utan har
till grund för sig geografiska samt delvis äfven ethno-
grafiska och historiska lokalegenheter. Beräkningarna
grunda sig på nativitetssiffrorna för åren 1880—1886,
under hvilka sju, af inga anmärkningsvärda ekonomiska
störingar hemsökta år förhållandena kunna betraktas så-
som öfverhufvudtaget för Finland normala.

Vid en blick på denna karta kan man icke undgå
att varseblifva betydande olikheter i de skilda orternas
nativitetsförhållanden. Öfverhufvudtaget födes det relativt
största antalet barn i de folkfattigare trakterna, hvilka
erbjuda tillfällen till nybyggesanläggningar och ha rikedom
på odlingsbara marker. I de gamla kulturtrakterna
åter, der befolkningen icke mera har tillfälle att exten-
sivt utbreda sig, är nativiteten vida lägre. Särskildt i
ögonen fallande är den betydande olikhet som röjer sig
i befolkningens fruktsamhet i Vasa län å ena sidan och
i S:t Michels å den andra. Skilnaden är så stor att ett
lika antal personer, som i det senare länet framfödt 100
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barn om året, i det förra födt 135, stundom öfver 140.
Då detta förhållande redan tidigare i de officiela sta-
tistiska publikationerna blifvit påpekadt, intages här hvad
vi till dess förklaring då yttrat 1).

»Orsakerna till denna befolkningens i hvardera länet
olika fruktsamhet stå icke i något samband med folk-
mängdens numeriska beskaffenhet samt fördelning efter
kön, åldersgrupper och civilstånd. Antalet personer i
pubertetsåldern eller emellan 15 och 50 år utgjorde nem-
ligen år 1875 i S:t Michels län 50,2 % och i Vasa län
49,9 % af folkmängden; de giftes antal steg på lika sätt
i det förra länet till 34,4 % och i det senare till 33,3%.
Hvad särskildt beträffar antalet qvinnor emellan 15 och
50 år var detta i hvardera länet proportionsvis i det
närmaste detsamma, eller i S:t Michels län 25,6 % och
i Vasa län 25,7 % af folkmängden. Någon relation
emellan dessa siffror och nativitetsprocenterna existera
följaktligen icke. Tvertom framträder den anförda olikheten
i fruktsamhet ännu tydligare genom en jemförelse af an-
talet qvinnor i hvardera länet, som befinna sig i den
ålder att de kunna föda barn, eller emellan 15 och 50
år. I Vasa län belöper sig årligen i medeltal ungefär
en födelse på sex qvinnor, i S:t Michels län åter en
födelse på åtta qvinnor i sagda ålder.

Den såsom skriftställare inom demografins område
kände franske lärde, doktor Bertillon har i en afhandling,
som han egnat åt nataliteten och de lagar, hvaraf denna
beror, framställt såsom en allmän sats att i ett land, der
enahanda sanitära, ethniska och bildningsförhållanden äro
rådande, folkmängden och följaktligen äfven dess tillväxt

J) Bidrag till Finlands officiela statistik VI. 5. sid. 12.
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eller natalitet, sträfvar i hvarje ort att hålla sig i pro-
portion till storleken af det produktiva arbete, som för
densamma är lätt tillgängligt. Det är skäl att antaga
att den olika nataliteten i S:t Michels och Vasa län
just är en yttring af denna lag. I hvardera länet, lika-
som öfverallt annorstädes i Finland, på enskilda små lo-
kaler när, är åkerbruket hufvudnäringen, den näring, der
den ojemförligt största delen af befolkningen finner för
sig ett mer eller mindre produktivt arbetsfält; men medan
de bördiga slätterna och de stora odlingsbara mossarna
i Vasa län möjliggöra en år för år stegrad afkastning,
synes den stenbundna, magra jordmånen i S:t Michels
län, på det sätt åkerbruket der bedrifves, knapt kunna
föda länets närvarande invånartal, mycket mindre en
ökad folkmängd. Tilläggas en mängd förvärfskällor, så-
som ett inbringande hafsfiske, sjöfart, handslöjder m. m.,
hvilka stå öppna för befolkningen i Vasa län, eller med
hvilka denna sedan gammalt gjort sig förtrogen, men
hvilka dels alldeles icke, dels i mindre grad förefinnas
i S:t Michels län, kan resultatet af jemförelsen icke blifva
annat, än att vilkoren för det produktiva arbetet i all-
mänhet äro förmånligare, samt följaktligen äfven afkast-
ningen af detsamma större i det förra länet än i det
senare. Sannolikt är att den större arbetsproduktionen
i Vasa län just står i jemn proportion till den högre na-
tivitetsprocenten och genom denna låter sig arithmetiskt
uttryckas."

De nu anförda sakförhållandena berättiga oss emel-
lertid icke till den slutsats att natalitetsprocenterna i de
begge länen äfven i en framtid skola gestalta sig lika-
som härintills. Vi få icke glömma att om också vilkoren
för menniskans existens i väsendtlig grad betingas af



503BEFOLKNINGEN OCH DESS VEXLINGAR.

beskaffenheten utaf det land, der hon nedslagit sina bo-
pålar, så förändras dock äfven å andra sidan denna
landets beskaffenhet just tillföljd af menniskans eget
arbete. En högre kultur med större insigt och bättre
arbetsmetoder kan af ödemarker dana bördiga fält,
vetenskapen och industrin i förening kunna upptäcka nya
förvärfskällor, och förbättrade kommunikationer kunna
göra de gamla förvärfskällorna mera inbringande. Den
allmänna lag enligt hvilken befolkningens fysiska välbe-
finnande och tillväxt stå i samband med den tillgång till
produktivt arbete, som landet erbjuder, förblifver likväl
under allt detta städse gällande, så länge icke befolknin-
gen sjelf moraliskt och fysiskt degenererar, utan bibe-
håller sin lifskraft oförminskad.

Ett ytterligare exempel på det nu anförda företer
Åland. Dess insulära läge har hänvisat befolkningen
till sjöfart och fiske och sålänge dessa förvärfskällor ännu
voro inbringande, var också nativiteten derstädesrelativt
hög (åren 1861—1865 i medeltal 36 på 1000), men
sedan särskildt sjöfarten, i följd af förändrade konjunk-
turer, aftagit har också födelsernas antal nedgått, så att
det åren 1880—1886 endast utgjorde 28 om året på
hvarje tusende af öns folkmängd. Såsom ett motstycke
härtill kan anföras Kyrö- och Lappo bördiga flod-
dalar samt trakterna kring Lappajärvi och öfra loppet
af Perho å, der nyodlingsarbetet raskt fortskrider och
der natalitetssiffran enligt samma beräkning stigit under
sistsagda tid till 45 a 46 på ett tusen invånare.

I en ännu högre grad än nataliteten, är mortalite-
ten eller dödligheten hos det finska folket beroende af
landets klimat och naturförhållanden. Nationalförmögen-
heten hos oss är ännu så ringa att massan af folket allt
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fortfarande är för sin existens nästan uteslutande hän-
visad till föregående års skörd. Har denna utfallit knapp,
uppstår derföre brist och hungersnöd samt deraf föran-
ledda sjukdomar och farsoter, hvilka isynnerhet i äldre
tider skoningslöst decimerade befolkningen. Under se-
nare tider har antalet dödsfall bland 1000 invånare i
medeltal per år stigit till ungefär 22; men enskilda år
finnas då detta medeltal vida öfverskridits. Så t. ex.
räknades på 1000 personer år 1833: 45 dödsfall, åren
1856 och 1857: 33 dödsfall, år 1866: 34, år 1867: 39
och år 1868 omkring 80 dödsfall. Sistnämnda siffra är
den högsta, som sedan folkmängds och mortalitetstabeller
infördes, blifvit antecknad. Sannolikt är dock att äfven
denna höga dödssiffra i äldre tider t. ex. hungersåren
1696 och 1697 vida öfverskridits. Då var nationalför-
mögenheten ännu mindre äfvensom bostäderna och hälso-
vården vida sämre samt folkets motståndskraft mot far-
soterna följaktligen också vida svagare än i våra dagar.
Såsom en allmän regel kan nemligen uppställas att död-
ligheten i hvarje land minskas i den mån bildningen och
välståndet derstädes stig* En högre kultur gör folkets
kamp för tillvaron lättare, dess kraft att motstå sjuk-
domar starkare och den tid, som dess individer i me-
deltal ha att lefva på jorden, längre.

Dödssiffrorna i Finland variera emellertid, såsom
antyddes, under enskilda år allt fortfarande betydligt.
Då höjningarna och sänkningarna städse med undantag
endast af i krigsår funnit sin förklaring i skördarnas
beskaffenhet, ådagalägger detta att under i öfrigt nor-
mala förhållanden det allmänna hälsotillståndet i landet
icke i nämnvärd mån rubbats af annat, än följderna af
armod och brist på föda. Med andra ord sagdt: Fin-
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lands klimat är i hög grad helsosamt och lemnar i all-
mänhet icke någon större näring åt epidemier. Då mör-
dande farsoter rasat bland befolkningen har denna dess-
förinnan i följd af brist på subsistensmedel varit fysiskt
försvagad och sålunda icke egt sin vanliga lifskraft. Den
omständighet att de år, som utmärkts af en stark dödlighet,
också i regeln haft att uppvisa ett jemförelsevis ringa
antal födelser bestyrker äfven i sin mån det nu sagda.

I städerna råda dock andra sanitetsförhållanden än
på landsbygden. De farsoter (kolera, typhus o. a.) som
stundom hemsöka dem, äro vanligen utifrån importerade
och stå icke i samband med tillfälliga ekonomiska stö-
ringar. Dylika lokalt verkande epidemier ha också icke
i märkbar grad utöfvat något inflytande på totalsummorna
af döde för hela landet.

För att bättre belysa huru dödligheten i Finland
förhåller sig till den i andra Europeiska länder, intaga
vi här följande jemförelse, utvisande antalet döda på 100
invånare i nedanstående länder under åren 1865—1883.
Erinras bör endast att under denna tidrymd infalla för
Finland de ofvanberörda hungersåren 1866—1868 samt
för Frankrike krigsåren 1870—1871, hvilka förhållanden
föranledt att dessa länders procenttal blifvit något stegrade.

Döde på 100 inv.

Kroatien och Slavonien . . 3,87
Ungarn . . 3,82
Ryssland . . 3,57
Wurtemberg .... . . 3,15
Österrike (cisleithanien) . . 3,io
Baijern . . 3,06
Italien 2 91

*!.«.
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Vi finna att Finland i raden af dessa 20 länder
intager i afseende å dödlighetens belopp en, om icke
förmånlig, åtminstone icke oförmånlig ställning. Under
åren 1880—1886 uppgick dödligheten här till 2,24, så-
ledes till samma belopp som i Belgien. I de här ofvan-
före anförda talen för de olika länderna låta emellertid
skönja sig två faktorer, hvaraf de hufvudsakligen betingas.

Den ena faktorn är landets naturbeskaffenhet och
klimat; den andra åter kulturtillståndet derstädes. En
närmare i detalj gående granskning af hithörande för-
hållanden ligger likväl utom ämnet. Vi återgå till att
betrakta dödligheten i Finlands olika landsdelar. 1)

Ofvanföre yttrade vi att dödligheten hos ett folk
minskas i samma mån som kulturen och välståndet stiga.
Till någon del låter detta äfven tillämpa sig på Finlands
särskilda landsdelar. Här bifogade karta öfver dödlig-

*) De anförda procenttalen äro hemtade ur L. Bodtäa sakrika ar-
bete Movimento dello state civile. Confronti internazionäli 1865— 1883.
Roma 1884.

Spanien 2,91
Sachsen 2,90
Baden 2,73
Finland 2,70
Preussen 2,65
Nederländerna . .

. 2,46
Frankrike . . .

.
.

2,38

Schweitz 2,32
Belgien 2,24
England och Skottland 2,14
Danmark 1,97
Sverige 1,89
Norge 1.72





Dödligheten i Finland åren 1880-1886.
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heten i Finland åren 1880—1886 utvisar hvilken sorg-
ligt framstående plats intages i detta afseende af större
delen af Viborgs län, eller af trakten emellan Finska
viken och Ladoga, samt kommunerna kring sistnämnda
sjös stränder. I det distrikt, som utgöres bland annat
af Nykyrka, Kivinebb, Valkjärvi, Rautus och Sakkola
kommuner steg dödsfallens antal till inemot 28 på 1000
invånare, medan det deremot i Vestra Nylands kusttrak-
ter och i norra Satakunta, endast steg till 18. Anmärkas
bör dessutom att den sjuårsperiod, för hvilken dödlig-
hetstalen äro beräknade, var i sanitärt hänseende i
allmänhet gynsam, samt att de för Viborgs län angifna
dödsprocenterna derföre äro lägre än under flere före-
gående perioder. Orsakerna till denna höga dödlighet
i nämnda kommuner äro emellertid uppenbara för enhvar,
som är förtrogen med orts- och lefnadsförhållandena
derstädes. Allmogen, som ända till senaste tider varit
förtryckt af de stora donationslägenheternas innehafvare
och deras fogdar, står i allmän och medborgerlig bild-
ning efter befolkningen i öfriga delar af Finland; dess
boningar äro illa uppförda, trånga, mörka och osunda,
dess ekonomiska tillstånd är dåligt och dess förvärfs-
förmåga är ringa. Härtill kommer ännu att barnadöd-
ligheten der är enormt stor, hvilket åtminstone delvis
föranledes af att många mödrar efter förlossningen vandra
till Petersburg och der söka tjenst såsom ammor, medan
deras barn hemma lida af vanvård och otjenlig föda. Ar
ha funnits då mer än tredjedelen af de födda barnen
sålunda dött innan de uppnått ett års ålder.

I allmänhet och oberoende af all omvårdnad är,
såsom kändt, dödligheten i första lefnadsåret större än
under de följande åren. Häraf blir en gifven följd att
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i de orter, der födelserna äro talrika, der inträffa äfven
jemförelsevis talrikare dödsfall. Den höga nativiteten i
vissa delar af Vasa och Uleåborgs län har sålunda icke
varit utan inflytande på dödssiffrornas relativa storlek
derstädes.

Anmärkningsvärd är den ringa dödligheten i Kajana
härad, i Kuusamos och Kuolajärvis bergsbygder och i
hela Lappmarken. Den lag, som redan Quetelet trodde
sig böra antyda 1) att nemligen mortaliteten i sydligare
länder var större än i nordliga, synes sålunda i smått
låta tillämpa sig på förhållandena i Finland. Sannolikt
är dock att berörda omständighet äfven har sin orsak
och förklaring i andra lokala och klimatiska egendom-
ligheter. De nämnda landsdelarna äro de högländtaste
i Finland, skogrika samt genomskurna af strida, hastigt
flytande vattendrag. Den högländtaste trakten i södra
Finland är nordliga delen af Åbo och Björneborgs län.
De skogrika bygderna der ha också under här ifråga-
varande tid utmärkts af en mycket ringa dödlighet. Är
detta en tillfällighet? Eller äro dessa trakter verkligen
de i sanitärt hänseende bäst lottade i vårt land? Fort-
satta undersökningar skola väl i en framtid gifva be-
stämda svar på dessa frågor.

Huru som helst kunna vi redan af en blick på
mortalitetskartan öfver Finland sluta att hvarken köld
eller värme, hvar för sig, utöfva något märkbart infly-
tande på dödlighetens stigande eller fallande. Det är
icke de trakter af landet, som ha den kallaste vinter
eller den hetaste sommar, hvilka räkna de flesta döds-
fall. Under i öfrigt liknande kulturförhållanden synas

*) Sur Vhomme et le développement de ses facultés ou Essai de
physique sociale. I. Paris 1835. Sid. 137.
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de lågländta markerna, helst de som äro belägna vid
långgrunda och mera stillastående vatten, vara de ohel-
sosammaste. I dessa råda mera ofta återkommande tem-
peratur vexlingar, ojemnare nederbörd, häftigare vindar
och långvariga vårar och höstar. Det är just öfver-
gångstiden från köld till värme som i Finland och äfven
i öfriga nordiska länder visat sig vara den för helsan
skadligaste. De flesta dödsfall inträffa här derför under
vårmånaderna Mars—Maj, hvarunder klimatet är synner-
ligen ostadigt och utmärkt af hastiga temperaturvex-
lingar.

Födelsernas och dödsfallens relativa talrikhet samt
inbördes förhållande betinga folkmängdens fördelning i
åldersklasser, och i nära samband med denna fördelning
står åter befolkningens, såsom totalitet betraktad, fysiska
styrka och ekonomiska välbefinnande. Hos ett folk med
stark nativitet och stark mortalitet vexla generationerna
hastigt, medellifslängden är ringa och det improduktiva
elementet inom detsamma jemförelsevis stort. Ett folk
med svag både nativitet och mortalitet företer åter en
jemnare fördelning af åldersklasserna, har en högre me-
dellifslängd och ett färre antal barn att försörja. Man
hänför i allmänhet och utan afseende å individuela un-
dantag den del af befolkningen, som är under 15 och
öfver 70 år, till den improduktiva klassen d. v. s. till
den grupp af folket, som icke genom eget arbete kan
ersätta hvad dess uppehälle kostar. Till den produktiva
eller arbetsföra klassen räknar man åter hela den öfriga
befolkningen emellan 15 och 70 år. Det förhållande,
hvari dessa tvenne klasser af folket stå till hvarandra,
eller deras inbördes talrikhet, utöfvar sjelffallet ett icke
oväsendtligt inflytande på det allmänna ekonomiska till-
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ståndet i landet. Ju flere arbetsföra personer finnas hos
ett folk desto mera arbete producerar det, och omvändt
ju flere improduktiva personer, desto mindre arbete. Af
Finlands invånare voro enligt 1880 års folkräkning:

Om vi från beräkningen utesluta dem, hvilkas ålder
är obekant, finna vi att på hvarje tusen personer i me-
deltal höra i Finland 633 till de arbetsföra och 367
till de icke arbetsföra åldersklasserna. Förhållandet
synes under årens lopp icke mycket förändra sig. År
1865 räknades på samma antal personer 627 vara i den
arbetsföra och 373 i den icke arbetsföra åldern.

För att bättre belysa nu anförda förhållanden, in-
tages här följande jemförelse:

Af de anförda fyra länderna har, om man endast
afser de närvarande ekonomiska vilkoren, Frankrike
utan tvifvel den förmånligaste ställningen och Norge den

Hela antalet. I procent af
folkmängden.

Under 15 år gamla 712,030 34,55
Emellan 15 och 70 år "1,301,480 63.15
Öfver 70 år 43,850 2,13
Af ouppgifven ålder 3,422 0,17

Af 1000 invånare På hvarje 1000 i
voro i den arbets- arbetsföra åldern

föra åldern kommo i den icke
arbetsföra åldern

Norge (1875)
Finland (1880)

608
633

645
580

Sverige (1880) 641 560
Frankrike (1881) 685 460
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oförmånligaste. I det sistnämnda landet komma på 1000
arbetsföra personer 185 bara och ålderstigna mer än i
det förra landet. Frankrikes befolkning befinner sig
emellertid i ett tillstånd af nära nog stillastående. För
en nations framtid är ett dylikt tillstånd ingalunda för-
delaktigt. De ekonomiska fördelar, som det kan med-
föra åt den närvarande generationen, köpas alltför dyrt,
då folket hvarje år ser sin numerär i förhållande till
andra folks minskas och qvantiteten af sin arbetsproduk-
tion jemväl i samma mån relativt aftaga. Hvad Norge
åter beträffar bero de produktiva åldersklassernas pro-
portionsvis låga belopp derstädes icke ensamt af det
gynsamma förhållandet emellan födelser och dödsfall, utan
äfven och till stor del af den starka emigrationen, som
årligen beröfvar landet flere procent af dess kraftfullaste
befolkning. I förhållande till de begge nu nämnda län-
derna intager Finland med hänsyn till sin befolknings
sammansättning sålunda en icke oförmånlig ställning.
Fördelningen i åldersklasser är här sådan, som denröjer
sig hos ett folk, hvilket befinner sig i rask tillväxt. De
lägsta åldersklassernas stora öfvervigt öfver de närmast
följande utvisar dock att barnadödligheten här äfven i
allmänhet är nog betydlig, samt att den allmänna sund-
hetsvården följaktligen ännu har mycket att förbättra.

Man har beräknat det finska folkets medellifslängd
vid födelsen, eller den ålder som i medeltal uppnås af
hvarje födt barn till 37 år, eller för mankön till 35,6
år och för qvinkön till 38,4 år. 1) Af 10,000 födde dö
i medeltal hälften innan de uppnå 40 års ålder och mer

J) L. Lindelöf: Inbjudningsskrift till magisterpromotionen 1873,
sid. 34.
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än fjerdedelen innan de uppnå 2 års ålder. l) Här, såsom
nästan öfverallt annorstädes, är dödligheten bland qvin-
kön vida mindre än bland mankön. Oaktadt det årligen
födes till verlden flere gossebarn än flickebarn (förhål-
landet är såsom 105 till 100), är dock qvinnokönet vida
talrikare än mankönet. Vid folkräkningen år 1880 fun-
nos 44,296 flere qvinnor än män. Anmärkningsvärdt
är att denna disproportion emellan könen städse försto-
rats då krig eller farsoter öfvergått landet, hvaremot
den under normala tider åter städse sträfvat att ut-
jemnas.

Med hänsyn till civilstånd var Finlands folkmängd
år 1880 sålunda fördelad att på hvarje 1000 personer
i medeltal såväl inom hela befolkningen som särskildt
inom hvardera könet voro nedanstående antal:

Qvinnokönets numerära öfvervigt öfver mankönet
faller helt och hållet inom gruppen enklingar, enkor och
frånskilda. I denna grupp funnos nemligen 88,468 qvin-
nor, men endast 32,014 män.

*) Såsom redan de ofvanföre angifna dödsprocenterna för skilda
länder utvisa, är mortaliteten i grannländerna Sverige och Norge lägre
än i Finland. Såväl medellifslängden vid födelsen, som den sannolika
återstående lifslängden vid hvarje åldersår är derför också i dessa län-
der högre än härstädes.

Bland 1000 Bland 1000 Bland 1000 af
mankön. qvinkön. begge könen.

Barn under 15 år 355 337 346
Ogifte öfver 15 år 265 245 255
Gifte 348 334 340
Enklingar, enkor,

frånskilda 32 84 59
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Medelåldern vid inträdet i äktenskap varierar föga
under skilda år och är för mankön 29 å 30, samt för
qvinkön 26 a 27 år. Giftermål i tidig ålder förekom-
ma talrikast i Viborgs län. Af 100 i äktenskap inträ-
dande qvinnor äro der vanligen mer än femtedelen,
stundom vida mer än fjerdedelen, yngre än 20 år. I
Uleåborgs län deremot höra tidiga äktenskap bland
qvinnorna till undantagen. Endast 8 å 10 % af de vigda
qvinnorna äro der yngre än 20 år.

De flesta äktenskap i Finland ingås under årets
tre sista månader. Detta förhållande står i närmaste
samband med vårt folks förvärfskällor. Den ojemförligt
största delen af befolkningen lifnärer sig af åkerbruket
och ser i årets skörd vanligen vilkoret för sin existens
under det kommande året. Under årets sista månader,
då säden är inbergad och förrådet på lifsmedel jemfö-
relsevis stort samt arbetena ute på marken minskats
eller afstannat, firas derföre de flesta bröllop. Dock kan
äfven i detta afseende varseblifvas en stor olikhet emellan
de norra och södra delarna af vårt land. Ide förra
uppskjutes tiden för giftermålets afslutande vanligen ännu
något längre in på vintern, då de långväga stadsresorna
samt dermed förenade årsuppköp äro undangjorda, samt
inkomsterna af tjärubränningen m. m. blifvit inkasserade
och omsatta.

Man åberopar ännu ofta såsom ett intyg på ett folks
större eller mindre sedlighet den proportion, som hos
detsamma är rådande emellan antalet barn, som födas
inom och utom äktenskapet. Det betraktelsesätt, hvarpå
ett sådant åberopande stöder sig, är dock i mer än ett
afseende skeft. Under i öfrigt likadana sedlighetsförhål-
landen måste proportionen emellan äkta och oäkta fö-
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delser nödvändigt vara olika hos tvenne folkgrupper af
samma numerär, ifall den ena innesluter inom sig ett
större antal ogifte män och qvinnor i pubertetsåldern än
den andra. Men äfven om man, såsom rigtigare är,
ställer de oäkta födelsernas mängd i förhållande till an-
talet ogifta qvinnor emellan 15 och 50 år, blir den sed-
lighetsmåttstock som härefter upprättas nog opålitlig.
Man bör nemligen icke förbise att lefnadsförhållanden,
seder och bruk utöfva på såväl äktenskapsfreqvensen som
på den oäkta nativiteten ett väsendtligt inflytande, äf-
vensom att i många trakter en stor del illegala köns-
förbindelser efteråt afslutas medelst giftermål samt der-
igenom legaliseras. Slutligen må jemväl erinras att den
egentliga prostitutionen är ofruktsam, hvarföre också
sådana orter (såsom t. ex. Hamburg o. a.) der denna i
hög grad florerar, utmärka sig genom ett synnerligt ringa
antal oäkta födda.

Men om också, på grund häraf, proportionen emellan
äkta och oäkta födda icke kan betraktas såsom någon
pålitlig gradmätare af ett folks sedlighet så förtjenar den
dock i alla fall i hög grad såväl statsekonomens, som
moralistens uppmärksamhet. Den oäkta nativiteten är
den grumligaste af samhällets källådror. I samhällets
stora ström inkastar denna källåder oupphörligt en mängd
individer, som mer än andra äro lemnade utan vård och
uppsigt, sakna medel för sin existens och derföre under
kampen för tillvaron i större procent än andra duka
under för nöd och brist, eller hemfalla åt laster och
brott.

Antalet oäkta födde barn i förhällande till 100 födde
i allmänhet har under nedanstående år varit:



515BEFOLKNINGEN OCH DESS VEXLINGAR.

Om man frånser några enskilda år har den oäkta
nataliteten alltså under senare tider varit i ett konstant
aftagande. Det vore, såsom nyss sades, förhastadt att
häraf draga några slutsatser rörande sedlighetens tillväxt
i landet. Den aftagande illegala nataliteten står utan
tvifvel i samband med höjningen i det allmänna välståndet,
som underlättat äktenskaps ingående och gjort den unga
qvinnans materiela ställning tryggare samt mindre utsatt
för frestelser, framkallade af behofvet och nöden.

Ett folks fysiska beskaffenhet belyses äfven till en
viss grad af en oftare eller sällsyntare förekomst inom
detsamma utaf kroppsligt och andligt vanlottade individer.
Talrikare fall af sinnessjukdomar, blindhet eller döfstumhet

I hela Finland. I städer.

1870 9,23 15,70
1871 9,28 15,91
1872 8,86 14,12
1873 8,34 13,80
1874 8,10 12,62
1875 7,94 12,53
1876 7,55 12,76
1877 7,08 12,25
1878 7,43 12,13
1879 7,19 12,87
1880 7,30 12,31
1881 6,99 12,34
1882 7,00 11,96
1883 6,99 12,39
1884 7,08 13,06
1885 6,96 12,67
1886 6,52 11,52
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utvisa hos ett folk, likasom hos en familj, en sjuklig
disposition i organismen, som stundom har sin grund i
medfödda ärftliga anlag, men stundom äfven synes bero
af lefnadssätt och seder, ja kanske,också af landets na-
turförhållanden och klimat. En utredning af hithörande
förhållanden är dock svår och ligger dessutom delvis
utom ämnet. Följande faktiska uppgifter, hemtade från
folkräkningen år 1880, torde dock här förtjena intagas 1).

Sistnämnda år funnos i Finland 19,023 personer
behäftade med svårare själs-ellerkroppslyten, deraf 4287
sinnessjuke och andesvage, 4358 blinde, 2312 döfstumme
och 8,280, som hade andra svårare kroppslyten. På hvarje
100,000 af folkmängden kommo sålunda i medeltal 923
sådana olycklige, deraf 208 sinnessjuke, 211 blinde och
101 döfstumme. Proportionen inom de skilda länen var
följande:

Blindheten är således relativt mest utbredd i Uleå-
borgs, Kuopio och S:t Michels län, döfstumheten i Vasa,
S:t Michels- och Åbo- och Björneborgs län samt sinnes-

1) Bidrag till Finlands officiela statistik VI. 11. sid. 5—7 m. m.

På 100,000 individer kommo
sinnessjuke. blinde. döfstumme.

Nylands län 163 106 103
Åbo 11 247 175 110
Tavastehus 11 196 206 100
Viborgs 11 152 257 88
S:t Michels ii 230 266 111
Kuopio ii 224 291 74
Vasa ii 194 134 126
Uleåborgs ii 266 301 92
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sjukdomarna i Uleåborgs, Åbo- och Björneborgs samt
S:t Michels län. Att åtminstone blindhetsfreqvensen rönt
inflytande af folkets lefnadssätt är ovedersägligt. Det
flitiga bruket af bad i heta, rökiga badstugor likasom
också sättet att tröska säden i sotiga, dammuppfyllda rior
äro för det finska folket egendomliga sedvanor, de der
särskildt framkalla ögonsjukdomar. Ide trakter der
bostäderna till en betydligare del ännu utgöras af rök-
pörten, i hvilka synorganerna dagligen utsättas för den
skadliga inverkan af röken, är också blindhetsfreqvensen
i regeln störst. Att dessa och andra förhållanden, men
ingalunda några medfödda anlag, äro de, som för det
mesta framkalla blindheten i Finland, framgår äfven af
det jemförelsevis fåtal individer i de yngsta ålders-
klasserna, som lida af detta lyte. Sålunda voro år 1880
af samtlige blinde i Finland endast 38 barn under 10 år,
194 voro emellan 10 och 20 år gamla, 1216 emellan
20 och 50 år, och icke mindre än 2910 voro öfver 50
år. Ett ytterligare intyg på att blindheten här vanligen
är sjelfförvärfvad ligger deri, att antalet blinda bland
qvinkönet är både absolut och relativt talrikare än bland
mankönet. Emot 1634 blinde mankön kommo 2724
blinda qvinkön. De senares göromål inne i husen fram-
för spiselden eller vid skenet af dåliga ljus och pertbloss
ådraga dem oftare ögonåkommor, än hvad fallet är med
de mera ute i fria luften arbetande männerna.

I hvilken hög grad blindheten är utbredd i Finland
framgår redan af följande jemförelse. På 10,000 invå-
nare räknades i medeltal i Danmark 7, i Sverige 8, i
Norge 13 och i Finland 21 blinda. Deremot förekom-
ma fall af sinnessjukdom och döfstumhet här mindre
ofta eller åtminstone icke oftare än i de flesta öfriga
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Europeiska länder. Nedanstående antal döfstumma och
sinnessjuka förekommo nemligen på 10,000 personer:

Sedan allmän obligatorisk militärtjenst blifvit införd
i allt flere stater i Europa, ha värdefulla bidrag till be-
lysande af folkens fysiska beskaffenhet begynt insamlas
medelst de vid uppbådstillfällena förda längderna öfver
det i värnepligtsåldern varande manskapets hälsotillstånd
kroppskonstitution, synförmåga m. m. Klart är emellertid
att de på grund af dessa längder gjorda siffersamman-
ställningar icke ännu kunna lemna några exaktaresultat,
så länge de vid besigtningarna följda principerna icke
äro enahanda och icke heller vid den praktiska tillämp-
ningen fritagne från att tolkas mer eller mindre strängt.
Men om de också tillföljd häraf ännu för närvarande
icke äro tjenliga till grundval för internationela jemfö-
relser, sprida de dock en sådan dager öfver den just i
mannaåldern inträdande ungdomens fysiska beskaffenhet
att de icke böra lemnas obeaktade. Ur de publicerade
sammandragen af besigtningsläkarnes rullor, förda vid
uppbådstillfällena 1885 och 1886, framgår att af de då vid

Sinnessjuka. Döfstumma.

Storbritannien och Irland1 31 6
Norge 30 6
Schweitz 29 24
Tyskland 23 10
Danmark 22 6
Sverige 21 10
Finland 21 10
Italien 16 7
Belgien 14 4
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besigtningarna närvarande 37,655 ynglingarne 16,394
eller 43,5 % ansågos duglige till krigstjenst, 1730 eller
4,6 % förklarades för tillfället oduglige och 19,531 eller
51,9 % utreddes vara behäftade med sådana fel och
brister, som gjorde dem för alltid dertill oduglige. Det
största antalet eller 26 k 29 % kasserades tillföljd af
allmän svaghet och bristande bröstvidd. Dernäst till an-
talet kommo de, som på grund af yttre skador (omkring
14 %), bråck (10 å 11 %), missbildningar (9 å 10 %)

och fel i synen (7 %) befunnos till krigstjenst oförmögne.
Sämst gestaltade sig förhållandet i Viborgs län, der af
1000 besigtigade blott 337 godkändes, 7 temporärt kas-
serades och 656 kasserades ovilkorligt. I Vasa län
åter var förhållandet det bästa. Der godkändes af samma
antal 540, kasserades vilkorligt 70 och ovilkorligt 390 x).
Tvenne års resultater äro dock sjelffallet icke tillräcklige
för att derpå bygga några allmänna omdömen rörande
olikheterna i befolkningens fysiska beskaffenhet i de skilda
landsdelarna.

Nu anförda fakta äro emellertid, äfven så vidt de
gälla Finland i sin helhet, ingalunda tillfredsställande.
De ha dock sin förklaring i de stränga fordringar, som
nuförtiden uppställas på krigsdugligt manskap och som
föranleda att kassationerna också i andra länder äro be-
tydliga och ofta större än här.

De elementer, hvaraf vårt lands befolkning består
likasom också det inflytande naturförhållanden och klimat
samt derefter lämpade lefnadsvanor utöfvat på dess till-
växt, medellifslängd och fysiska beskaffenhet, ha här of-
vanföre skildrats hufvudsakligast i den belysning, som

!) Finsk Militär Tidskrift 1838 n:o 4 och 1887 n:o 4.
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statistiska data sprida deröfver. Dessa data äro dock
icke tillräckliga att lemna en bild af folkets psychiska
egenskaper, dess lynne och karaktär i allmänhet. Med
fullt skäl kan emellertid påstås att landets natur äfven
på dessa dess inbyggares andliga förmögenheter tryckt
sin stämpel.

Buckle yttrar att de naturförhållanden som på men-
niskoslägtet utöfvat det mäktigaste inflytande kunna hän-
föras till fyra slag, nemligen luftstreck, födoämnen, jord-
mon och allmänna naturskeneriet1). Kasta vi en blick
på folken i jordens olika zoner finna vi genast att detta
yttrande åtminstone i allmänna drag har sin sanning.
Under tropikernas glödande sol, der naturen är full af
de största kontraster, der trakter med den yppigaste ve-
getation, med det rikaste och mest brokiga djurlif vexla
om med oöfverskådliga, öde sandöknar, der det lugna
vädret hastigt öfvergår till en rasande orkan eller en
fruktansvärd åska med hopade skyar af nedstörtande
vattenmassor, der utgöra menniskornas karaktär och lynne
äfven spegelbilder af dessa plötsliga omkastningar i den
omgifvande naturen. Häftiga känsloutbrott med gråt
och skratt äro utmärkande för negerrasen. I länder der
lifvet med förvånansvärd hastighet tillväxer och mång-
faldigas och der döden likaså hotar från alla håll och
kanter samt ofta hejdlöst bortsopar hela stammar, der har
också menniskan, såsom individ, föga värde och derföre
respekterar hon icke heller der sin likes lif. Hennes
behof äro få och tillfredsställas utan att hennes själs-
eller kroppskrafter för den skull behöfva tagas i anspråk.
Likasom landets natur och utseende icke i märkbar grad

x) Civilisationens historia i England. Öfversättning. l:sta delen.
Stockkolm 1882. sid. 28.
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förändras till följd af hennes verksamhet, likaså mottager
hon icke heller sjelf några impulser utifrån, som skulle
förändra henne eller föra henne framåt i utveckling och
kultur.

Lika spårlöst, som i tropikerna, förrinner menniskans
lif äfven i den kalla zonen. Också här blickar det ena
århundradet efter det andra ner på en till sina kultur-
förhållanden oföränderlig jord och oföränderlig mennisko-
stam. Men det är icke här den lätthet, hvarmed natur-
behofven tillfredsställas, som förslappar menniskans själs-
förmögenheter och hämmar hennes utveckling. Här fram-
kallas detta förhållande af en fullkomligt motsatt ytter-
lighet. Den skoglösa af snömassor under större delen
af året öfvertäckta vida tundran kan icke genom mensk-
ligt arbete omskapas eller göras fruktbar. För sin exis-
tens är polarinvånaren derföre hänvisad till jagt och fiske
samt i bästa fall till ett kringirrande nomadlif. Hans
tankar och hans verksamhet upptagas af att anskaffa
födan för dagen, och när en rikare fångst betryggat hans
existens för någon längre tid, hvilar han sig framför elden i
sitt tält eller sinkula, en lefvande bild af den overksamhet
som synes råda i hela den organiska verlden omkring
honom. Enformigheten i den yttre naturen motsvaras af
enformigheten i födoämnen och sysselsättningar. Det
finnes så litet, som vidgar området för tanken och väcker
kunskapsbegäret. I den af det kalla klimatet hopkrympta
kroppen bor derföre också en hopkrympt och dåsig själ.

Helt annorlunda gestaltar sig menniskolifvet i den
tempererade zonen. Här företer naturen under årstider-
nas jemna omlopp och långsamma öfvergång i hvarandra
den största omvexling. „De krafter, som komma från
eqvatorn och de som alstras vid polerna, tränga sig här
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på hvarandra, öka genom hopblandningen mängden af
sina företeelser och förminska på samma gång ömsesidigt
våldsamheten af dessas inverkan" x). Lifvet förintas icke och
försvagas icke heller utaf dem, utan härdas. Allt sporrar
här menniskan till verksamhet och till en verksamhet lika
mångsidig, som den natur, i hvilken hon lefver. Sjelfva
denna natur betvingas af henne efterhand och hon blir en af
de vigtigaste faktorerna i dess omdaningsprocess, i för-
ändringen af ländernas yttre utseende, derasklimat, deras
flora och deras fauna.

Men om också menniskan i den tempererade zonen
till en viss grad kan kallas naturens herre, förblir hon
dock äfven här, såsom redan antyddes, städse åtminstone
i någon mån underkastad dess dolda inflytande. Hvarje
land har på sina inbyggares karaktär tryckt sin skilda
stämpel och man talar derföre om egenheterna eller de
utmärkande dragen i ett folks temperament och lynne på
samma sätt, som man talar om egenheterna i ett lands
klimat och yttre utseende.

Såsom i det föregående redan framhållits har intet
annat kulturfolk nedslagit sina bopålar så långt upp i
norden, som det finska. Vårt land befinner sig vid den
tempererade zonens gräns; dess sydligaste delar äro en-
dast ungefär sex grader aflägsna från norra polcirkeln, men
närmare 40 grader från norra vändkretsen. Likasom lan-
dets klimat och naturbeskaffenhet i följd häraf sjelffallet
röna en större inverkan af den kalla än af den heta zo-
nen, likaså ingår äfven i inbyggarnes karaktär en större
blandning af så att säga nordiskt än sydländskt blod, af
de egenskaper, som tillhöra polarfolken, än af dem, som

*) Élisé Reclus: La Terre, andra bandet. Paris 1876 sid. 632.
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utmärka eqvatorialzonernas invånare. Vår långa, kalla
och mörka vinter, hvarunder all vegetation upphör och
begrafves under det hvita snötäcket, likasom också vår
korta af en hastigt uppspirande växtlighet utmärkta som-
mar ha tryckt sin prägel icke blott på finska folkets
lefnadsvanor och arbetssätt, utan äfven på lynnet i sin
helhet. Under den korta sommaren, då solen största
delen af dygnet är synlig öfver horizonten och jorden
med feberaktig brådska tyckes framdrifva sina alster, då
varseblifves också i landtmannens ansträngda och af en-
dast nägra få timmars sömn om natten afbrutna arbete
en bild af denna naturens lifaktiga verksamhet omkring
honom. Under vintern deremot är arbetsamheten hos
den stora massan af befolkningen vida mindre. Särskildt
är det bland den talrika inhysesklassen i de inre och
östra delarne af landet, en klass som i afseende å lef-
nadsvanor mest närmar sig naturtillståndet, mycket van-
ligt att friska, arbetsföra individer tillbringa vintern i
sysslolöshet, sofvande på de heta ugnarna och sålunda
efterhärmande hvilan i naturen der ute. Uti öfvergången
från lättjefull overksamhet till ansträngdt arbete, och
tvertom, likna de alltså sitt land, och denna likhet kan,
om också i mindre grad och der nya industrier och ut-
ifrån hemtade arbetsmetoder icke ännu hunnit uttränga
gamla sedvänjor, skönjas äfvenledes hos befolkningen i
sin helhet.

Den långa mörka vintern har på folklynnet i all-
mänhet jemväl tryckt en prägel af svårmod och långsamt
begrundande. I den nordiska naturen är under denna
årstid frånvaron af ljus likabetydande med frånvaron af
lif och glädje. Ingen sorlande bäck, ingen fogelsång
smeker då vandrarens öra, ingen färgrikedom på marken
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hans öga. Allt stämmer honom till vemod och väcker
tanken på den korta varaktigheten af lifvets fröjder. De
trögt förflytande vinterqvällarna erbjuda rundlig tid åt
begrundande. Ingenting synes då påskynda till hastigt af-
görande beslut. Finnen har på så sätt vänt sig att be-
hofva tid för att vidtaga med något nytt arbete, han förmår
sig endast långsamt och motvilligt dertill; men en gång
inne i arbetet gör han det med kraft och uthållighet. När
oföretagsamheten en gång bortskakats, då är han en utmärkt
arbetare. I främmande länder, der behof och omgifning
tvinga honom att öfvergifva hemmets vanor, är han såsom
sådan derföre också eftersökt och värderad. På lika sätt
kan han endast långsamt drifvas till vrede; men när hans
vrede engång brutit ut, är den icke att leka med.

Vid skildringen af Finlands natur ha vi ofvanföre
framhållit, att det för denna natur utmärkande är dess
fridfullhet och lugn. Landets yta företer inga skarpa
kontraster af skyhöga berg och djupa dalsänkningar, men
också inga ändlösa, enformiga slätter. Häftiga jordbäfnin-
gar, orkaner och andra dylika hastigt öfvergående men för-
färliga naturföreteelser äro här likaledes okända. Här finnas
således i den yttre naturen inga förebilder, som vore eg-
nade att framkalla utbrott af våldsamma passioner och
lidelser. Finnen är till karaktären lugn och är äfven i
detta afseende ett barn af sitt fosterland. Med samma
skäl kan sägas att det drag af allvar, som genomgår den
finska naturen och hvilket så att säga försinligas i våra
dystra furuskogar, våra ödsliga sandmoar och våra hårda
granitberg, jemväl trängt sig in i folkkaraktären, der
denna egenskap, såsom kändt, i allmänhet är nog fram-
trädande.
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Det bistra klimatet samt den magra af granitklippor
och vattensjuka kärr uppfylda marken har erfordrat och
erfordrar ett ihärdigt arbete för att här dana ett hemför
mensklig odling. I detta hårda arbetes skola har det
finska folket uppvuxit och derunder lärt sig tålamod och
ihärdighet. Nära befryndad med sistnämnda egenskap
är äfven den envishet, som anses vara ett karaktärsdrag
hos den finska nationen.

I likhet med nordbon i allmänhet är finnen innerligt
fästad vid sitt hem och sin hembygd. Stugan med sin
värmande härd har under ett högnordiskt klimat för sin
invånare en helt annan betydelse än i varma länder, der
ett lif under bar himmel året om både är tänkbart och
möjligt. I norden är hemlifvet så att säga en naturnöd-
vändighet. Nordbon födes till och växer i detsamma
och under större delen af året är det nästan hela den
yttre verld, som ger näring åt hans tankar och känslor.

Vi skulle emellertid föras för långt, ifall vi ville
fortsätta att i enskilda karaktärsdrag uppsöka det infly-
tande, som Finlands natur utöfvat på dess invånare. Det
ofvan anförda torde vara tillfyllest. Vi skrifva icke här
en karakteristik af det finska folket. Denna uppgift till-
hör historien och moralstatistiken. För geografin är fol-
kets fysiska lifsvilkor samt det samband och den vexel-
verkan, som råder emellan folk och land, den fråga, som
skall utredas. Syftemålet med detta kapitel har icke
heller varit något annat, än detta.
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Finlands naturliga förvärfskällor oeh deraf betin-
gade hufvudnäringar.

Näringarna i hvarje land bestämmas såväl till sin
beskaffenhet som till sin mångfald af landet sjelft, af dess
klimat, läge, jordmån och rikedom på organiska eller
oorganiska produkter. Menniskan har härvidlag endast
att följa naturens anvisningar; men för att kunna göra
detta, måste hon känna sitt land och de förvärfskällor
det har att erbjuda. Det ligger derföre en djup sanning
i den af J. Faggot redan för halftannat århundrade se-
dan uttalade satsen att „ett folk är i sin hushållning och
välmåga så mycket lyckligt eller osällt, som det känner
eller icke känner sitt hemvist". Utaf denna kännedom
beror nemligen icke blott möjligheten af att kunna till-
godogöra sig landets produkter och begagna sig af dess
naturliga förmåner, utan äfven i väsendtlig grad den större
eller mindre framgång, hvarmed näringarna bedrifvas och
utvecklas.

Den föregående framställningen af Finlands klimat
och naturbeskaffenhet har ådagalagt att vårt land i dessa
afseenden är förmånligare lottadt än alla öfriga länder
under samma nordliga breddgrad, samt att åkerbruket
i följd häraf redan långtförr, än historien begynner sprida
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sitt ljus öfver det finska folket, varit här hemmastadt.
Kalevalas hjeltar voro jordbrukare och sångerna uppräkna
bland redskap som af dem begagnades: plog (aura), harf
(karhi), gräfta (kuokka), lie (viikate), räfsa (harava) m.
m. hvaraf framgår att om än svedjandet var det allmänna
brukningssättet hos dem, de dock derjemte äfven hade
upprödjade åkrar. Sannolikt är väl att det egentliga
åkerbruket under den förkristna tiden inskränktes till
några smärre fält och jordstycken närmast kring byarna
och gårdarna i de mera tätt befolkade flod- och sjöda-
larne samt att den ojemförligt största delen af Finlands
spanmålsskörd erhölls från svederna, hvilka, så länge
skogarne voro en oskiftad, gemensam egendom, kunde
fällas och brännas snart sagdt öfverallt; men början till
jordens rationela kultur var i alla fall dock lagd redan
då. När Finland inträder i historien var det alltså ett
åkerbruksidkande land och i dess sädesproduktion hade
inbyggarne sin förnämsta näringskälla 1). Förhållandet

o
har sedan dess icke förändrat sig. Åkerbruket är ännu
i dag landets modernäring, som sysselsätter och föder tre-
fjerdedelar (år 1880: 77 %) af dess folkmängd, och den
årliga sädesskörden öfverstiger vida i värde bruttoafkast-
ningen af hvarje annan näring.

Finlands uppodling har fortskridit i en starkare pro-
portion än dess folkökning. Under medlet af 1600-talet
synes landets åkerareal (d. v. s. den besådda och i trade
varande åkern tillsamman) efter approximativ beräkning
hafva uppgått till icke fullt 100,000 hektarer eller 200,000
tunnland. År 1840 ansågs den på grund af landtmäteriets

*) Detta framgår äfven tydligt derafatt skatten „efter finsk rätt"
erlades under medeltiden i spanmål. Jemför ofvanföre sid. 345.
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ego- och kartabeskrifningar kunna anslås till 502,820
hektarer eller 1,019,125 tunnland 1) och år 1885 steg
den enligt de af kommunalstyrelserna lägenhetsvis insam-
lade och af statistiska centralbyrån hopsummerade upp-
gifterna till 909,176 hektarer eller 1,841,779 tunland
d. v. s. till 2,74 procent af landets hela ytvidd. Alla
dessa data äro visserligen mer eller mindre sväfvande,
emedan intet enda af dem framgått såsom ett omedelbart
resultat af verkstäld mätning, utan kalkylerats dels med
ledning af utsädesbeloppen, dels med ledning af vid un-
der olika tider verkstälda storskiften och hemmans mät-
ningar erhållna uppgifter 2). Antagligt är derföre att en
framtid, stödd på säkrare källor och noggrannare forsk-
ningar, skall i någon och kanhända icke obetydlig grad
korrigera dem. Vi tro dock att den ofvan angifna pro-
portionen i åkerarealens tillväxt icke skall härigenom
väsendtligen förändras. Den slutsats, hvartill vi komma,
är alltså att medan landets folkmängd under senaste 250
år förökats fyra å fem gånger har vidden af dess odlade
jord samtidigt blifvit nio gånger större och således till-
växt ungefär dubbelt så mycket.

Tvifvel underkastadt är emellertid huruvida landets
sädesproduktion hållit jemna steg med och Ökats i samma
förhållande som dess åkervidd. Jemte och vid sidan af
det egentliga åkerbruket idkades, såsom redan sades, i
fordna tider i vida större grad än nu, svedjebruket.
Denna primitiva form för sädeskultur har långsamt och
steg för steg aftagit allt efter som odlingsarbetet utbredt

J) Suomi 1843, sid. 299.
2) Beskaffenheten af dessa uppgifter belyses närmare i Bidrag

till Finlands officiela statistik 111. Materialier till Finlands jordbruks-
statistik. Helsingfors 1869.
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sig och lagstadganden begynt lägga hinder i vägen för
en hejdlös förstöring af skog och växtmylla. Numera
är svedjebruket, om icke okändt, så åtminstone sällsynt
i Nylands, Abo- och Björneborgs, Tavastehus, större
delen af Vasa- och Uleåborgs län. Af landets hela sä-
desskörd härflyter nuförtiden endast omkring 3 procent
från svedjemarkerna. Fordomdags var förhållandet sä-
kerligen ett helt annat. Vi kunna sluta dertill af den pro-
portion, som än i dag år rådande emellan skördebelop-
pet från åkerjorden och från svedjemarken i flere af våra
ostliga och af kulturen mindre berörda landsorter. Så-
lunda uppskattas afkastningen från svedjeländerna för
närvarande utgöra i Kristina, Hirvensalmi, Joutsa, Hei-
nävesi och Tuusniemi till omkring 20 å 25 %> i Mänty-
harju, Kerimäki och Pelkjärvi till 30 å 35 % och i Ilo-
mants till 65 % af årets hela skördebelopp. Att det
funnits en tidpunkt, då sistanförda proportion haft sin
tillämpning på hela vårt land, lärer knappast böra be-
tviflas, om också denna tidpunkt numera icke torde kunna
närmare bestämmas.!) Huru som helst, äro vi dock
fullt berättigade att antaga att Finlands sädesproduktion
varit fordomdags vida större i förhållande till dess åker-
areal än nuförtiden, samt att denna olikhet emellan skörde-
belopp och upprödjad mark tillväxer ju mera vi gå till-
baka i tiden.

*) År 1543 heter det i en undersökning om skattens upptagande
i Nyslotts län, att der „äre inge årlige eller stadige sädesåkrar som uti
Tavastland eller annorstädes uti Finland, utan invånarne måste bruka
jorden och hugga svedjeland dem de nyttja kunna till det högsta på

(5 eller 8 år tillgörandes. Sedan måste de åter bese sig om andra
åkrar och sädesland". Gabriel Rein: Materialier till utredande af Fin-
lands Statistik, I, Euopio län. Helsingfors 1864, sid. 137. I Savolaks,
som i jemförelse med Finlands öfriga landskap är en nybyggd, räknar
således åkerbruket icke gamla anor.
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I nu framhållna omständighet ligger förklaringen till
hvarföre vårt land under föregående århundraden ofta icke
blott hade spanmål tillfyllest för eget behof, utan äfven till
export utrikes. Sädesodlingen har i qvantitativt afseende
icke tilltagit i samma proportion som vidden af odlad jord,
antagligen icke ens i samma proportion, som folk-
mängden, utan den har till stor del endast ombytt form.
Så länge folkmängden ännu var ringa och vidsträckta,
odisponerade skogsmarker stodo öppna för nybyggarnes
yxor, kunde den på svedjebruket baserade sädesodlingen
ostördt och snabbt tillväxa, men efterhand måste icke
blott den tilltagande folkmängden, utan också naturen
sjelf sätta en gräns för denna tillväxt. Det blef då en
nödvändighet att småningom minska svederna och förstora
åkrarna. Arbetet på de senare var icke lika lätt och
snabbt undangjordt som på de förra. Den besådda mar-
ken kunde följaktligen icke mera extensivt tillväxa i
samma grad som förut, och sädesproduktionen blef der-
före äfven i förhållande till invånartalet med tiden allt
mindre. Numera motsvarar den icke ens under goda år
landets egna behof, utan måste den suppleras medelst
import från andra länder.

Såsom nyss antyddes har odlingen framskridit i Fin-
lands skilda län mycket olika. Enligt af statistiska
centralbyrån verkställda beräkningar utgjorde den bebru-
kade jorden i procent af hela landarealen år 1885:

i Nylands län ....9,55 %

55 Åbo och Björneborgs län 8,05 „

55 Tavastehus „ 5,67 „

)) v asa ,5 5,03 „

11 S.t Michels „ 4,28 „
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I förhållande till sin areal har alltså Nylands län
mer än fyra gånger så mycket åker som Kuopio län och
inemot 25 gånger så mycket som Uleåborgs län.

Ingenstädes fortskrider nyodlingsarbetet hastigare
än i österbottniska andelen af Vasa län, der vidsträckta
mossar årligen med lätthet dikas och torrläggas samt
genom kyttande göras till bördiga sädesfält. En försig-
tig bränning i förening med bruket att lerslå tegarne,
gör att växtmyllan härvid bevaras. Först efter flere
års förlopp behöfva kyttländerna gödslas och blifva då
vanliga åkrar.

De sädesslag, som i Finland odlas, ha redan i ett
föregående kapitel blifvit uppräknade och beskrifne 1).
Under senare tider har den årliga skörden i medeltal
utgjort af

Uti ett så nordiskt klimat, som Finlands, der sä-
dens mognad ofta fördröjes af sentida vårar och kyliga,

*) Se ofvanföre sid. 345 följ.

i Viborgs län 3,38 >i

i> Kuopio
» 2,29 1}

_" Uleåborgs 11 0,39 1>

Råg ... . 3,900,000 å 4500,000 hektoliter
Hafra . . . 3,400,000 å 5,000,000 55

Korn .
.

. 1,800,000 ä 2,000,000 55

Hvete . .
. omkring 50,000 si

Blandsäd .
. „ 150,000 11

Bohvete . . „ 15,000 fl

Ärter ... 100,000 å 140,000 11

Potäter . . . 4,000,000 k 5,500,000 11

Rofvor och andra rotfrukter omkr. 350,000 11
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regniga somrar, vexla skördebeloppen under enskilda år
betydligt. Såsom exempel härpå tjenar skörden af råg,
korn och hafra under nedannämnda år:

Utan att någon egentlig missväxt inträffar uppgår
sålunda skillnaden i skördesbeloppet under enskilda år
ofta till 2 ä 3 miljoner hektoliter spanmål, represente-
rande ett penningevärde af 20 till 30 miljoner mark.
För ett folk, hvars kapitaltillgångar och besparingar äro
små och hvilket derföre lefver af sitt dagliga eller årliga
förvärf, måste så starka fluktuationer i dess förnämsta
inkomstkälla sjelffallet vara nog känbara. Man kan också
redan häraf sluta till hvilken oerhördrubbning i de bestå-
ende ekonomiska förhållandena framkallades af den på flere
föregående knappa skördar följande missväxten år 1867.
Den inbergade säden var då icke blott till qvantiteten
ringa, utan äfven i qvalitativt hänseende mer ellermindre
oduglig.

Förutom säd och rotfrukter odlas äfven spånads-
växterna lin och hampa, ehuru i de flesta trakter endast

Råg, korn och hafra
hektoliter.

år 1861 . 7,024,146
55 1867 . 3,936,285
55 1870 . 8,460,062
'5 1873 . 9,080,492
si 1877 . 7,047,398
Ii 1880 . 8,800,180
11 1881 . 7,343,870
11 1883 . 10,012,120
11 1885 . 9,415,219
11 1887 . 11,761,639
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till husbehof. Skörden af lin uppgår i vanliga år till
IV2 miljoner kilogram, deraf ungefär tredjedelen belöper
sig ensamt på Tavastehus län, hvarest några kommuner
såsom Längelmäki, Lampis, Koskis, Hollola m. fl. i större
grad bedrifva denna odling. Mindre utbredd i allmänhet
är hampkulturen. Skörden deraf i hela landet stiger till
något mer än hälften af den af förstnämnda växten. I en
del orter, såsom t. ex. i Savolaks är förhållandet dock
annorlunda. Der odlas mera hampa än lin.

Den vinst, hvarmed jordbrukshandteringenbedrifves,
får sitt uttryck i förhållandet emellan utsäde och skörd.
Detta förhållande utgör nemligen en exponent såväl för
jordens fruktbarhet som för det derpå nedlagda mensk-
liga arbetet, eller rättare för begge i förening. Medgif-
vas må att detta väl icke alltid är fallet i enskilda jord-
bruk, der tillfälligheterna ha ett större spelrum och der
temporära naturföreteelser icke ingå såsom partiela, kon-
stant verkande krafter, som tagas med i beräkningen,
utan ofta såsom den enda faktorn hvaraf skördens re-
sultat bestämmes; men när det gäller ett helt lands eller
en provins jordbruk eger satsen i allmänhet otvifvelaktigt
sin giltighet.

Enligt officiela uppgifter utgjorde skördens relativa
belopp, i förhållande till utsädet, eller korntalet af nedan-
stående sädesslag:

Rag Korn Halra

medeltal åren 1861—1865 5,10 4,55 5,00
55 n 1866— 1870 5,52 4,87 4,io
55 ii 1871—1875 6,55 5,28 4,7&
Ii ii 1877—1880 6,15 4,72 4,79
11 ii

År
1881—1885
1886

6,07
7,00

5,19
5,63

4,89
5,63

55 1887 7,09 5,61 5,69
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I allmänhet skördas sålunda i Finland af råg 6:te
och af korn* och hafre s:te kornet. I de skilda länen
afvika medeltalen för längre tidsperioder icke mycket
från de för hela landet angifna. Högst blir korntalet i
Kuopio, Vasa och Uleåborgs län; lägst åter i Viborgs
och S:t Michels län. Öfverhufvudtaget äro skördarna i
de nordliga länen underkastade vida större vexlingar än
i de sydliga. Under goda år är skörden i Kuopio, Vasa
och Uleåborgs län vida rikligare efter korntalet än t.
ex. i Nylands- och Åbo- och Björneborgs län; men under
dåliga år åter är den ide förra vida sämre. Sålunda
skördades i medeltal i Kuopio län år 1885 af rågen
10:de, men år 1881 endast 3,67:de kornet. Så stora
ytterligheter förekomma icke i landets sydliga delar, der
skördarna vanligen äro jemnare.

Ofvanangifna korntal såväl för hela landet, som för
de nämnda länen, öfverskridas naturligtvis ofta i enskilda
fall. En mängd lägenheter finnes, der medelskörden af
råg under vanliga år utgör 10:de kornet och deröfver.
Någon gång kan det inträffa att af höstutsädet fås ända
till 15:de, ja ibland på sveder och kyttländer till och
med 30:de kornet. Sistnämnda korntal är väl ett säll-
synt undantag, men visar dock hvad en bördig jordmån
under gynsamma förhållanden här kan framalstra.

Ingen näring är till sitt väsende så konservativ och
så bunden vid fäderneärfd sed, som jordbruket. Åkern
brukas också derföre här, likasom ännu i många andra
Europeiska länder, för det mesta i två och treskifte eller
i en blandning af begge. Ett ordnadt vexel- eller kop-
pelbruk förekommer vanligen blott å större possessioner
och å herrgårdar. På senare tider har dock till stor del
genom de af staten inrättade jordbruksskolorna samt
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kringresande agronomer och ploginstruktörer, bättre ar-
betsmetoder och redskap blifvit kända och utspridda i
landet, hvarförutom hushållnings- och landtbrukssällska-
per bidragit att väcka ett allmännare intresse för ett
rationelt jordbruk. Af stor och epokgörande betydelse
voro i detta afseende de svåra missväxtåren på 1860
talet. Den hårda erfarenheten från dessa år visade vådan
af en ensidig sädesodling samt af ett extensivt på äng-
skötselns bekostnad och med dess tillbakasättande be-
drifvet åkerbruk. Ångarna ha begynt vårdas bättre och
odlingen af foderväxter och hö har med snabba steg
fortskridit. Märkbar är isynnerhet den stegring, som
visar sig i kulturen af hafra. Denna förslår icke blott
för den städse ökade konsumtionen inom landet, utan
lemnar äfven betydliga Öfverskott (omkr. 800,000 hekto-
liter årligen) till export utrikes.

Åkern skötes i allmänhet på följande sätt. Den del,
som efter skörden föregående höst lemnats i trade, gödslas
vid årets början sålunda att spillningen ditsläpas med
vinterföre och upplägges i större högar. Sedan snön
smultit och jorden så mycket torkat, att den ej fastnar
vid redskapen, upplöjas - tegarne och gödseln utbredes.
Vid plöjningen användas öfverallt hästar, utom i sydvestra
delarne af landet, der oxar i dess ställe begagnas. Torf
och hårda lerklimpar krossas med välten. I Juli plöjes
åkern ånyo samt öfverköres med harf, så att ogräset
försvinner. I Augusti och September besås den, å de
flesta ställen med utsäde af årets skörd, och efter några
dagars förlopp uppstiger redan brodden. Innan snötäcket
öfverhöljer marken äro rågåkrarna gröna och bibehålla
hela vintern denna grönska, dold under drifvan. Den
derunder afbrutna växtutvecklingen återbegynner under
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våren och fortskrider sedan beroende af väderlekens be-
skaffenhet, så att rågskörden under vanliga år kan för-
siggå i förra hälften af Augusti, men under varma och
torra somrar äfven tidigare, innan höbergningen hunnit
afslutas, i Juli1). Vårsädet åter, såsom korn, hafra,
ärter m. m. utsås i Maj (i norra delarna af landet i Juni)
och blir moget till skörd i September. I de trakter,
der svedjebruk fortfarande idkas, fällas svederna vanligen
i Juli och brännas samma tid året derpå. Om man afser
från förhållandena å enskilda lägenheter och måhända
äfven i en och annan kommun, så förekomma de bäst
skötta och bäst dikade åkrarna i österbottniska andelen
af Vasa län. Sämst vårdas åkrarna å allmogelägenhe-
terna i Viborgs, S:t Michels och Kuopio län. Dikningen
sker dåligt eller försummas oftast alldeles, och allmänna
åkerbruksredskapen äro derstädes allt fortfarande gaffel-
plogen och risharfven. I öfriga delar af landet deremot
ha nyare åkerbruksredskap, såsom vändplog, rullharf,
sladd, vält- och slåttermaskin, år för år kommit till allt
större användning och utträngt de gamla.

Sedan säden skurits bindes den i kärfvar och upp-
staplas i skylar, som ställas i rader på de afmejade fälten
och förete en anblick snarlik den af oräkneliga skyller-
kurar eller tält på en lägerplats. I dessa stackar skyd-
das säden för att taga skada af väta o. a. tilldess den
hinner bortsläpas till tröskning. Eftersommaren och
hösten äro nemligen i Finland ofta regniga och ha derför
lärt befolkningen att vidtaga flere försigtighetsmått till
sädens konservering. För vårt land egendomligt är det
allmänt vedertagna bruket att torka säden i upphettade

*) Se ofvanföre om rågens utveckling sid. 347.
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rior, innan den tröskas. Den sålunda torkade spanmå-
len förskämmes icke lätt och bibehåller sin grokraft oför-
minskad. Den finska rågen har derföre också vunnit ett
välförtjent anseende och uppköpes till utsäde äfven utom
landet, särskildt i Sverige och Eyssland. De mest ef-
tersökta sorterna äro Nylands råg och den storkorniga,
men mindre vägande Vasa rågen.

Jordbrukets i Finland utveckling har i icke ringa
mon hämmats af en ojemn och ställvis tryckande jord-
skatt i förening med ett olämpligt och illa ordnadt skif-
tesväsende. Den förra af dessa olägenheter har sin rot
i historiska förhållanden, hvilka tryckt sin stämpel på
vår kamerala lagstiftning samt i afseende å egande-
och besittningsrätten till jorden äfvensom dennas fria
disposition och större eller mindre skattetunga danat en
mängd särskilda hemmansnaturer med olika privilegier
(frälse, skatte, krono, säterier, rusthåll, boställen m. m.).
Härtill kommer dessutom att den stora massan af opri-
vilegierad skatte- och kronojord blifvit skattlagd efter
olika grunder i skilda landskap och under skilda tider.
Högst beskattade äro de gamla kulturtrakterna kring Åbo,
på Åland och i vissa delar af Nyland. På flere ställen,
isynnerhet i förstnämnda trakter, der jorden genom ett
extensivt åkerbruk blifvit försvagad och tillfällen till ny-
odlingar saknas, har den dryga jordskatten blifvit en svår
hämsko på det ekonomiska framåtskridandet. I ett annat
afseende och i vida allmännare grad har den vid jordens
skattläggning följda princip äfvenledes verkat menligt på
åkerbrukets utveckling. För att säkerställa kronans ur
jorden utgående ränta stadgades nemligen att hemmans-
lägenheterna böra innehafva sådana egoförmåner att de
kunna vara sjelfbestående, d. v. s. afkasta så mycket att,
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sedan alla utskylder afdragits, minst fem (i en del fall
tre) fullvuxna personer deraf kunna ha sin utkomst. Ett
hemman fick följaktligen icke klyfvas eller styckas med
mindre än att hvarje del uppfyllde förenämnda vilkor.
De hinder, som de i nu berördt syfte tillkomna författ-
ningarna lagt i vägen för en ändamålsenligare placering
och arrondering af de enskilda lägenheternas egor genom
egobyte och köp m. m. äfvensom för uppkomsten af
smärre sjelfständiga jordparceller, ha säkerligen icke ländt
odlingsarbetet till fromma.

I nära samband med jordbeskattningen står skiftes-
väsendet. Det fordna sol- eller tegskiftet, som omfattade
endast åker- och ängsmarkerna kring byarna samt be-
stämde hvarje gårds andel efter dess tomts läge och
storlek, har längesedan (från och med 1754) lemnat rum
för det rationelare storskiftet, enligt hvilket hemmanens
samtliga egor läggas i stora till antalet högst sex sam-
manhängande skiften. Utan tvifvel har storskiftsmethoden
medfört åt Finlands jordbruk stora och ovärderliga för-
delar. Den har åt hvarje hemman utstakat bestämda rå-
och rörlagda gränser, betryggat eganderätten till jorden
samt sålunda äfven möjliggjort ett bättre bruk af den-
samma. Emellertid har det med tiden visat sig att stor-
skiftet ofta icke förmått uppfylla ett af de vigtigaste
dermed afsedda ändamål, eller att genom hemmansegor-
nas koncentrering underlätta deras skötsel samt före-
komma deras splittring i talrika små lotter blandade härs
och tvärs med granngårdarnas. Storskiftet har i regeln
icke sträckt sig längre än till reglering af jordeboks-
hemmanens eller de hela hemmansnumrornas egor. De
klyfningar och styckningar, som dessa under tidernas lopp
undergått, ha vanligen till undvikande af de med landt-
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mätares anlitande förenade dryga kostnaderna och om-
gångarna skedt genom såkalladt sämjoskifte eller sålunda
att delegarne i hemmanet sinsemellan öfverenskommit om
sådan delning af egorna, att enhvar erhållit sin gifna an-
part af skilda slag utaf åker, äng, odlingsbar jord, skog och
impedimenter utan all gradering och derigenom åstadkom-
men begränsning af skiftenas antal. I vissa delar af
landet, såsom i Vasa län, der en hemmansnummer ofta
är styckad i tio och ännu flere gårdar eller sjelfständiga
jordlägenheter förekommer derföre också en för jordbru-
kets ändamålsenliga bedrifvande ytterst hinderlig splitt-
ring af egorna. Då jordbrukaren har sin åker sönder-
styckad i många små, från hvarandra skilda lotter, blan-
dade med och omgifna af grannarnes, blir hans odlings-
arbete försvåradt och fördyradt och möjligheten att deri
införa förbättringar omintetgjord. Härtill kommer en i
förhållande till egornas vidd ytterst kostsam och skogs-
ödande stängselskyldighet. I Nerpes socken t. ex. äro
de odlade markerna i elfdalen ställvis så tätt genom-
korsade af gärdesgårdar att fältens grönska nästan deraf
bortskymmes och hela trakten, sedd från en höjd får en
grå färgton 1). Ett bättre och billigare skiftesväsende är
derföre för det finska jordbruket ett trängande behof.

Det lilla jordbruket är i Finland det förherrskande.
Af landets 114,103 jordegare voro (1887) endast 1249
eller en procent enhvar egare af 100 hektarer odlad
jord och deröfver, 10 % hade emellan 25 och 100 hek-
tarer samt 38 % hade enhvar mindre än 5 hektarer.
Dessutom funnos 65,039 jordtorpare.

*) B. Fr. Nordlund: Beskrifning öfver Nerpes socken, Suomi
11, 5 osa.
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I ett oåtskiljaktigt samband med jordbruket står
ladugårdsskötseln och uppfödandet af husdjur. Dessa
sistnämnda höra icke till landets genuina eller ursprung-
liga fauna, utan äro alla hitförda af menniskan, utan hvars
vård och omsorg de icke heller skullekunna härstädes exi-
stera. Under århundradens lopp ha emellertid klimat och
öfriga naturförhållanden utöfvat sin inverkan äfven på
husdjuren, hvilka i följd häraf i afseende å gestalt, ut-
seende och beskaffenhet i öfrigt förete egendomligheter,
som känneteckna dem i förhållande till andra. Finlands
husdjur äro 1):

Hästen (Equus caballus) synes i en aflägsen urtid
varit husdjur hos de finska stammarna i mellersta Asien
och sedan följt med dem vid deras flyttningar vesterut 2).
Flere karakteristiska egenheter, som göra att den finska
hästen bildar en från de öfriga europeiska hästraserna
afvikande typ, vittna också om dess härstamning från
den tartariska rasen. Dess kropp är liten, men sluten
och kraftig; benen äro starka med kraftiga senor och
muskler; lungorna besitta en utmärkt kapacitet, såsom
redan kan slutas till af den ovanligt rymliga bröstkorgen
hvilken i förhållande till hästens höjd i detta afseende
öfverträffar alla andra kända hästraser. Lynnet år lifligt
och böjligt och djurets intelligens rätt stor. Med en
underbar säkerhet hittar han vägen öfver stora igenyrda
isfält och likaså på flere hundra versts afstånd vägen
till hemmet, om han blifvit förd derifrån. Den finska
hästen är en sorts universalhäst. Han är tålig och ut-

J) För efterföljande skildring af de finska husdjurens karakte-
ristiska egenheter står förf. i skuld till Herr Ernst Fabritius.

2) J. R. Aspelin: Suomen Asukkaat Pakanuuden aikana, sidd.
79—80.
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hållig, går väl framför tunga arbetsredskap, lämpar sig
för plöjning af mellersta Finlands stenbundna marker,
der han hvart ögonblick får stanna, är snabb och uthål-
lande på resor, och är slutligen såsom snabbtrafvare öf-
verlägsen alla kända, oförädlade landtraser i verlden.
För dessa egenskaper, äfvensom för dess förnöjsamhet,
goda hälsa och beundransvärda ihärdighet (han kan på
resor stå flere nätter å rad i det fria vid 30° köld) är den
finska hästen mycket omtyckt och eftersökt i grannlän-
derna. Exporten af finska hästar till utlandet uppgifves
officielt till omkring 5,000 om året, men anslås af häst-
kännare till 8000 k 10,000, hvilket senare nog är tro-
ligt, emedan en stor del af exporten öfver landgränsen
undandrager sig hvarje kontroll. Färgen är mestadels
rödfux, brun eller någongång black med ål på ryggen
och zebrateckning på fötterna. Förekomsten af den sil-
kessvarta eller skymmelfärgen kan låta misstänka inbland-
ning af främmande (ryskt) blod.

Kon eller nötkreaturet (Bos taurus) är liten och
klenväxt, till färgen blackröd eller smutsgul, någongång
svart, men vanligen med ett bredt, hvitt sträck utefter
hela ryggen. Hennes förmåga att svälta är utomordentlig
och denna förmåga ställes äfven på prof hvarje år under
de långa vintermånaderna, då hennes utfodring oftast
består af blott råghalm, för att ej nämna mer eller mindre
tillfälliga surrogater, som i nödfall tillgripas. Om som-
maren återvinner kon snart hull och välmåga på de mer-
endels kraftiga svedjebetena, och gifver då en riklig
mjölkatkastning. I förhållande till sin lefvande vigt är
den finska kon en utmärkt mjölkko, och torde såsom
sådan samt med hänsyn till den föda den erhåller icke
öfverträffas af andra raser.
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Från ofvanstående allmänna typ af den finska kon
särskiljer sig skärgårds- eller kustlandskon genom större
växt och mera köttrikedom. Kustlandskon har antagligen
uppstått genom korsning af finska kor med holländska
eller danska afvelsdjur, som af sjöfarande för längre tider
sedan inhemtats till landet. Emedan den i allmänhet
födes bättre, producerar den också mera mjölk än in-
landskon. Med kustlandskon bör icke förblandas den s.
k. herrgårdsrasen, en produkt af på senare tider verk-
stälda korsningar med utifrån inskrifna afvelsdjur af
angler, ayrschire, allgauer m. fl. raser, och i hvilken
det främmande blodet är fullt skönjbart. Ännu en egen-
domlig och från de öfriga afskild typ bildar den i nord-
ligaste delen af landet förekommande lappkon. Den är
liten till växten, dock snarare större än mindre än den
finska kon, till färgen helhvit med den rosenröda huden
skimrande genom hårbetäckningen. För öfrigt är den
föga talrik.

Fåret (Ovis aries) har senare än både hästen och
kon blifvit husdjur hos finnarne. Den äldsta, hit införda
fårrasen har undergått talrika uppblandningar med främ-
mande blod. Såväl under föregående som innevarande
sekel uppoffrade styrelsen betydande summor på inrät-
tande af stamschäferier i landet och införskref dessutom
talrika exemplar af finulliga merinos, southdowns, cots-
wolds m. fl. baggar, hvilka kringspredos såsom afvels-
djur. Försöken ha emellertid icke visat sig vinstgifvande,
utan ha efterhand öfvergifvits. Det finska fåret är litet,
ullafkastningen ringa och ullen sträf, samt köttet segt
och mera bemängdt med talg än med fett.

Geten (Capra hircus) är i mindre befolkade delar
af det inre landet icke utan betydelse, särskildt i tor-
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pares och backstuguhjons hushållning. Den lefver under
vintern af tallbarr och bark, som den afgnagar från de
hemkörda tallruskorna och veden, och om sommaren föres
den till holmar och aflägset belägna betesmarker. I er-
sättning för deu ringa skötseln lemnar den kött (fränt
till smaken), talg, en för läderberedning god hud, och
ragg, som spinnes och användes till inslag i väfnader.
På Åland användes getmjölken såsom en beståndsdel i
ostberedningen.

Svinet (Sus scrofa) är i sitt oförädiade skick hög-
bent, smalt med skarp rygg och utvecklar sig ytterst
långsamt. För dess förädling ha också afvelsdjur (af
Essex- Berkshire- m. fl. raser) allt emellanåt införskrif-
vits. Allmännast och i största mängd underhållas svin
i Viborgs län; hvaremot de åter förekomma sparsammast
i Uleåborgs län.

Hunden (Canis familiaris) förekommer i en mängd
såväl till storlek som yttre utseende från hvarandra vidt
afvikande typer, hit införda från skilda verldsdelar. Den
genuina och oblandade finska hunden bär i sitt yttre
omisskänneliga spår af en mycket nära slägtskap med
räfven och vargen, med hvilka vid de långt afsides be-
lägna ödemarkstorpen hunden ännu någon gång skall
para sig. Den finska hunden har ett litet hufvud med
spetsig nos, hvassa upprättstående öron och klokt blic-
kande ögon; en tjock hårbeklädnad af mestadels blek-
gul („Halli"), ljusröd eller svart färg och en yfvig något
åt sidan krökt svans. Hunden utmärker sig för en
ganska stor intelligens, är mycket vaksam och gör uppe
i landet sin husbonde stora tjenster såsom jagthund för
sittande fogel eller för ekorre. En särskild art bildar
lapphunden, som för lapparnes renskötsel är alldeles
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oumbärlig. Hunden är så inlärd att lappen endast be-
höfver peka med fingret åt det håll, der renarne ha spridt
sig, för att den genast löper dit och drifver hjorden åter
tillsamman.

Finlands öfriga husdjur äro af mindre ekonomisk
betydelse (om vi undantaga renen i nordligaste delen af
landet). I alla landsdelar, men mest i de sydliga länen
underhållas höns (gallus domesticus). Mindre allmänna
äro kalkoner (meleagris gallopado) gäss (anser) och ankor
(anas). Ett husdjur af tvifvelaktigt värde är slutligen
katten (felis domesticus) hvilken såsom rått- och möss-
fångare gör nytta, men i skogarne är ett af de värsta
skadedjur.

Enligt officiela uppgifter underhöllos i landet år 1887:

Förenämnda husdjur representera efter ungefärlig
beräkning ett kapitalvärde af omkring 150 miljoner
mark.

Å tvenne här bilagda kartor ha vi sökt gifva en
öfverskådlig bild a£» sädesproduktionen och kreaturshåilet

Hästar: fullvuxna . . 258,666
föl .... 31,499 290,165290,165

Kor: oxar och tjurar 82,011
kor 870,629
ungboskap . . . 297,237 1,249,877

Får 1,042,789
Svin 184,755
Getter 18,700
Renar (i Uleåborgs län) 64,898
Höns och kalkoner .

. 258,672
Gäss och ankor . .

. 4,476





Sädesppoduktionen i Finland 1885— 1887.



Kreaturshållet i Finland 1887.
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i Finlands skilda delar. Den förra kartan utvisar huru
många hektoliter säd (med inbegrepp af rotfrukter, som
förvandlats till säd efter beräkning al 2% hektoliter rot-
frukter å 1 hektoliter säd) skördades i årligt medeltal
1885—1887 å en qvadratkilometer mark uti hvart och
ett af de samma distrikter, hvari landet ofvanföre, för
åskådliggörandet af natalitets- och mortalitetsförhållan-
dena indelats. Då sädesproduktionen alltså är ställd
här i relation icke till vidden af odlad jord, utan till
hela arealen, är man af de sakförhållanden, som kartan
uppdagar, icke berättigad att draga några säkra slutsatser
rörande jordens större eller mindre fruktbarhet i olika
landsdelar. Kartan utvisar helt enkelt hvilka trakter
i förhållande till sin areal producera mest säd, oberoende
af huru sor andel den besådda jordens vidd eller bör-
dighet ega i denna sädesproduktion. På lika sätt är
äfven kreaturshållet stäldt i relation till hela jordarealen,
sålunda att de för hvarje distrikt angifna färgnyanserna
utmärka huru många reducerade kreatur der funnos år
1887 i medeltal på qvadratkilometern. Då enjemförelse
af skilda landsorters relativa rikedom på husdjur icke
kan leda till exakta resultat annorlunda än att för de
olika djurslagen antages en gemensam värdemätare eller
enhet, har det i statistiken blifvit en vedertagen sed att i
sådana fall beräkna kreatursmängden i reducerade krea-
tur. Denna method har också blifvit följd vid utarbetan-
det af här ifrågavarande kartor sålunda att antalet hus-
djur i hvarje distrikt beräknats i fullvuxna nötkreatur,
hvaraf ett antages motsvara l/2 fullvuxen häst, eller 2 föl,
eller 2 kalfvar och ungnöt, eller 8 får, eller 3 svin,
eller 12 getter, eller 2 renar.
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Såsom i det föregående antyddes har ladugårds-
skötseln i Finland under senast förlidna tvenne årtionden
gjort märkbara framsteg. Kreaturen ha med hvarje år
fått bättre föda och skötsel; rymliga och ljusa ladugårds-
byggnader uttränga de gamla mörka och osnygga, me-
jerier uppstå i alla landsändar och deras produkter till-
kämpa sig efterhand en stående plats på verldsmarknaden.
Af Finlands exportartiklar intaga ladugårdsprodukterna
numera i anseende till värdet andrarummet i ordningen
näst trävarorna. Enligt gångbart pris i finsk hamn upp-
går nemligen årliga värdet af under senare år härifrån
utförda ladugårdsprodukter till omkring 18 miljoner mark.
Största anparten häri kommer på smörexporten (omkr. 6
miljoner kilogram årligen), dernäst på lefvande kreatur,
kött och fläsk (omkr. 1 miljon kilogr.), mjölk (1% mill.
liter öfver landtgränsen till S:t Petersburg), ost (omkr.
50,000 kilo) m. m.

Ända till senaste tider hade Finlands ladugårds-
produkter ingen annan afsättning utom landet än i grann-
länderna Ryssland och Sverige. Handeln härmed bedrefs
till största delen af allmogemän, som reste kring sock-
narne och uppköpte smör m. m. Smöret inpackades utan
afseende å qvaliteten i stora tinor, som under sommar-
hettan släpades miltals, till dess de i någon hamn inla-
stades på bondskutor och fördes till sin bestämmelseort.
En sålunda bedrifven handel kunde icke framkalla någon
bättre produktion. Varan var dålig och priset derefter.
Numera, och särskildt efter missväxterna i slutet på
1860 talet, har häri inträdt en betydande förändring.
Det smör, som nu exporteras från landet, är till stor del
mejeri-smör. Det transporteras snabbt å jernväg, upp-
köpes af affärsmän ex professo samt sorteras och ut-
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skeppas i kärl af bestämda dimensioner. Ryssland och
Sverige äro icke längre våra enda afnämare, icke ens de
förnämsta. England och Tyskland ha blifvit mera vinst-
gifvande afsättningsorter; och en regelbunden smörexport
dit sker numera hela året om (då ishinder ej uppstå)
öfver Hangö. Anmärkningsvärdt är särskildt mejeri-
handteringens framsteg i österbottniska andelen af Vasa
län. Renliga, snygga mjölkkamrar, der is användes vid
kärlens afkylning, äro i de flesta orter allmänna. Dess-
utom finnas der öfver 50 distriktsmejerier, der smörtill-
verkningen bedrifves med ång- eller vattenkraft och under
ledning af inlärd mejerska. I öfriga delar af landet, som
nåtts af jernvägsnätet, går mejerihandteringen äfven framåt
med stora steg. Sämst står ladugårdsskötseln i Savolaks
och Karelen samt i norra delarne af Tavastland och
norra delen af Uleåborgs län. Korna svältfödas der
fortfarande under vintern och utsina, hvarföre också
gårdarna under denna årstid ofta sakna mjölk för eget
behof. Smöret, som på gammalt sätt tillverkas af sur
grädde, som under flere dagar insamlats, bär också
vittne om ladugårdsskötselns beskaffenhet. Dock är det
savolakska sommarsmöret mycket väl kändt, men orsaken
härtill är icke att söka i en bättre skötsel af kreatur
och mjölkkammare utan i de j^pperliga betesmarkerna,
som göra att korna afkasta en icke blott riklig, utan
äfven fet och kraftig mjölk, som öfverflyttar sina egen-
skaper på smöret.

Deremot inskränker sig exporten af öfriga ladugårds-
produkter, såsom af lefvande kreatur och kött, ännu för
det mesta blott till grannländerna. Försöken att direkte
härifrån utskeppa gödboskap till England ha icke utfallit
gynnsamt. I dess ställe har man begynt med export af
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kött (konserveradt i is) och fläsk 1), med hvad framgång
är ännu osäkert. Den mesta utförseln har fortfarande
såsom sagdt gått till Ryssland öfver landtgränsen, samt
till Sverige öfver Vasa, Åbo och Åland.

Åkerbruket och ladugårdsskötseln tillsammans äro
otillräckliga att fylla landets behof af födoämnen. Om
också den senare handteringen lemnar ett betydligt årligt
öfverskott till utrikes export, så mer än uppväges detta
af bristen i den inhemska sädesproduktionen, som för
att motsvara behofvet, måste suppleras medelst import af
utländsk, för det mesta rysk spanmål och mjöl. Denna
import uppgår under vanliga år i värde till ungefär 25
miljoner mark. För bestridande af denna äfvensom flere
andra utgifter är jordegaren derför tvungen att anlita
afkastningen från skogarne.

Finland är ett af jordens skogrikaste länder. Unge-
fär 64 % af dess hela landtområde upptages af skogs-
mark. Med denna naturliga rikedom har dock under
sekler den största misshushållning egt rum. Nyodlaren
är öfverallt, der han uppträder, en född fiende till skogen.
I skogen ser han det förnämsta hindret för sina odlings-
arbeten ; derifrån måste han göra sina landeröfringar och
derföre lefver han äfven med skogen i ett ständigt krigs-
tillstånd. Finska folket har i detta afseende icke varit
olikt andra nyodlare. Äfven här ha skogarne under
många mansåldrar varit utsatta för en skoningslös för-
ödelse af yxe och eld i förening och det är först i se-
naste tider som en klarare insigt af deras ekonomiska
betydelse vaknat hos den stora allmänheten. Följderna
af den föregående misshushållningen och vanvården äro

*) Större svinslagterier äro bl. a. för detta ändamål inrättade i
Hangö och Vasa.
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emellertid snart sagdt öfverallt i landet skönjbara. Ehuru
verklig skogsbrist väl icke förefinnes annorstädes än på
några, smärre lokaler, äro dock skogarne i en stor del
af landet så medtagna att de endast afkasta brännved
och klenare virke. Värst är förhållandet i de delar af
landet der svedjebruket ännu bedrifves allmännare och
der elden gått fram öfver stenhölster och magra sand-
moar. Ingenting kan vara mera nedslående än anblicken
af dessa kalbrända, steniga backar i Savolaks och Ka-
relen, derifrån all växtmylla är borta och der endast
halfförvittrade jordfasta klippblock och bullerstenar, lika
grinande dödsskallar, titta fram emellan de sotiga trä-
stubbarne. Långa tider förgå innan sådana oförnuftigt
brända och utsugna svedjemarker återfå sin växtlighet.
De stå såsom sorgliga vittnen på en barbarisk ödeläg-
gelse, hvars enda förklaringsgrund är befolkningens okun-
nighet och liknöjdhet.

En annan orsak till misshushållningen med skogarne
har varit det ringa värde, som deras produkter egt i
handeln. Under hela medeltiden och ännu under de två,
tre första århundradena af nya tiden var Finlands export
af skogsprodukter till andra länder ytterst obetydlig.
Sålunda inskränkte den sig på 1500 talet endast till
litet tjära, träkärl, några mastträd samt obetydligt bräder.
Hela landets utförsel af sistnämnda vara steg under
månget år icke ens till det belopp att det nuförtiden
skulle ha kunnat fylla en enda vanlig fartygslast 1). Först
sedan handeln blifvit mera frigifven och flere finska städer
i senare hälften af 1700-talet erhållit stapelrätt begynte

*) Se härom E. Grotenfelt: Suomen kaupasta ja kaupungeista
ensimmäisten Vaasa-kuninkaitten aikoina. Helsingissä 1887 och Hisio-
riallinen Arkisto 21 sid. 64—77.
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trävarorna röna större efterfrågan och vinna något värde
i kusttrakterna. Utförseln bestod dock länge för det
mesta endast af handsågad vara, som släpades på lass
vintertiden till sjöstäderna och derifrån sedan med öppet
vatten utskeppades. Förbättrade kommunikationer inom
landet (Saima kanal o. a.) utvidgade efterhand områdena
för trävaruhandeln; det ena sågverket anlades efter det
andra och plankor och bräder blefvo sålunda snart Fin-
lands förnämsta exportartikel. En epokgörande vändning
i detta afseende bilda särskildt de första åren af 1870
talet. Priserna å den utländska trävarumarknaden stego
då plötsligt högst betydligt och lockade de finska expor-
törerna och sågegarne att i en förut osedd grad utvidga
sin rörelse. Stora ångsågar anlades vid snart sagdt
alla flötleder och för deras förseende med virke upp-
köptes skogar af enskilda till priser, som ofta öfverstego
hvad lägenheterna i sin helhet tidigare ansetts vara värda.
Utländska skogsspekulanter infunno sig samtidigt i landet
och uppdrefvo under konkurrensen med de inhemska
prisen ännu mera. Jordegarne i det inre af landet voro
så godt som fullkomligt oförberedda på de anbud, som
nu gjordes dem. De hade vänt sig att betrakta sko-
garna såsom temmeligen värdelösa bihang till sina lägen-
heter och hyste derföre i allmänhet icke stora betänk-
ligheter vid att sälja dem. Sålunda bortslumpades be-
tydliga skogsmarker, hvilka öfverlemnades åt en skonings-
lös förhärjning. De stora penningesummor som ström-
made in i landet och hvilka, såsom lätt fånget förvärf i
allmänhet, hastigt åter åtminstone till en del förstördes,
voro en ringa ersättning för de kalhuggna öde fälten,
som skogssvindeln lemnade efter sig.

Denna svindelperiod utgör emellertid begynnelsen
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till ett nytt skede i den finska trävaruhandeln och der-
med äfven medelbart i den finska skogsskötseln. Såg-
rörelsen har från en handslöjd öfvergått till en storartad
fabriksindustri. År 1885 voro i landet i verksamhet
280 sågar, nemligen 94 ång- och 186 vattensågar, om
tillsammans 451 ramar. Den vid sågarne anställda ar-
betspersonalen utgjordes af 6424 personer, eller 5477
män, 550 qvinnor och 397 barn. En ännu större per-
sonal användes vid timmerfällningen och forslingen. Oräk-
neliga stockflottor flötas nu hvarje år ner längs sjöar och
floder. Under sådana förhållanden ha skogsköpen i den
allmänna affärsrörelsen antagit en permanent och regel-
bunden karaktär. Skogarna ega numera i följd häraf öfver-
allt ett gifvet värde, som bestämmes af deras virkesmassa
och belägenhet samt af trävarupriserna utomlands. De
bortslumpas derför icke heller i klunga, utan försiggår
handeln så att för sågverkens räkning uppköpes ett be-
stämdt antal stockar af vissa dimensioner, dervid priset
bestämmes antingen efter stam eller efter kubikfot er-
hållen virkesmassa. En dylik handel är, om den endast
håller sig till moget virke samt, genom qvarlemnande
af fröträd och besparing af ungskog, sörjer för skogens
återväxt, ekonomiskt riktig och skall förr eller senare
leda till en rationel skogshushållning. Beklagligt är en-
dast att skogarne mångenstädes äro så medtagne att de
icke förmå fylla sågverkens behof af gröfre virke. Kle-
nare virke uppköpes och afverkas derföre i mängd, och
man förutser med bekymmer den tid, då de privata sko-
garna icke längre förmå lemna nödigt material för ex-
porten. Det är icke ensamt räntan, utan äfven en del
af kapitalet, som sålunda konsumeras.
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Under sådana förhållanden är det en lycka att en
stor del af landets vidsträckta skogsmarkertillhöra staten
och stå under forstnärlig uppsigt. Den tid torde icke
vara alltför aflägsen då landets trävaruutförsel förnämli-
gast kommer att basera sig på kronoskogarna och då
dessa blifva om ej de enda, så åtminstone i enskilda
landsdelar de enda, som ega tillgång på gröfre virke.
Kronojordarna omfatta en areal af ungefär 14,750,000
hektarer, men häri inbegripes icke ensamt de till skogs-
växt tjenliga markerna, utan äfven kärr, mossar, kala berg
och andra impedimenter. Afdragas dessa såväl från de
privata tillhöriga egovidderna som från kronans, återstår
inom hvarje län följande arealer torr skogsmark:

Den ojemförligt största delen af kronans skogsmark
eller mer än 90 % befinner sig alltså i Uleåborgs län
och af sistsagda ytvidd åter kunna ungefär 5 miljoner
hektarer antagas vara belägna norr om polcirkeln. Dessa
omständigheter föranleda att kronoskogarnas ekonomiska

Enskilda lägenheters Krono-
mark jordar. Summa

hektarer

Nylands län 758,720 —

Åbo och B:borgs „ 1,423,660 78,105
758,720

1,501,765
Tavastehus „ 1,037,140 65,703 1,102,843
Viborgs „ 2,070,820 120,701 2,191,521
S.t Michels „ 1,261,740 14,024 1,275,764
Kuopio „ 2,110,820 261,652 2,372,472
Vasa „ 1,902,500 196,278 2,098,778
Uleåborgs „ 1,974,600 7,078,081 9,052,681

Summa 12,540,000 7,814,544 20,354,544
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betydelse för landet icke står eller ens kan stå i förhål-
lande till deras stora omfång. Af de inemot 6,000,000
fullmogna träd, som hvarje år afverkas i Finlands skogar
för att i försågad form utskeppas till andra länder, ha
endast omkring 10 % kommit från kronoskogarna. Pro-
portionen kommer väl antagligen i framtiden att förändras
i den mån tillgången på sågbart virke i de enskildes
marker minskats samt en ordnad hushållningsplan i krono-
skogarna blifvit införd, men det menliga inflytande, som
de ogynsamma lokala förhållandena utöfva på värdet af
dessa sistnämnda skall dock i alla fall fortfara att göra
sig gällande.

Såsom redan sades förse skogarne vår handel med
dess förnämsta och vigtigaste utförselvaror. Förutom
alster af sågindustrin, samt stock, bjelkar, läkter, pitprops,
sleepers, spiror, telegrafstolpar, ved m. m. utföras äfven
förädlade skogsprodukter, såsom tjära, beck, harts, kåda,
pottaska, kimrök, kol, trädpappermassa, trädsyra o.m. d.
Skogarna ge sålunda näring åt en icke obetydlig industri,
och förutses kan att denna industri, som i flere afseenden
ännu är i sin början, skall tilltaga i betydenhet i den
mån handeln och samfärdseln väcker en större företag-
samhet till lif. Nu redan representera de årligen utförda
skogsprodukterna ett penningevärde af omkring 60 mil-
joner mark.

De qvantiteter fast trämassa, som tagas i anspråk
för exporten till andra länder och hvilka ensamt för de
sågade varorna uppgå till öfver 50,000,000 kubikfot eller
omkring 1,300,000 kubikmeter om året, äro emellertid
obetydliga i bredd med hvad som förbrukas inom landet.
Boningshus och öfriga byggnader uppföras hos oss, på
enskilda undantag när, af träd. Likaså nerfällas miljö-
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ner unga, växande träd till byggnad och underhåll af
våra gärdesgårdar. Men ännu större qvantiteter än
dessa åtgå till bränsle, till uppvärmning af bostäder, till
eldning af rior och badstugor samt till drifvande af in-
dustriela inrättningar och kommunikationsmedel till lands*J .SS-

och vatten. Enligt en af sakkännare med ledning af
från skilda orter insamlade uppgifter gjord beräkning
belöper sig den årliga förbrukningen af fast trämassa i
medeltal på hvarje hemmansrök i Finland till 5,000 ku-
bikfot eller 131 kubikmeter och på hvarje annan rök
till 1,600 kubikfot eller inemot 42 kubikmeter. Olika
klimatiska förhållanden, lefnadsvanor samt större eller
mindre tillgång på skog föranleda dock att konsumtionen
i skilda landsdelar betydligt öfver- eller understiger dessa
medeltal. Sålunda uppgafs förbrukningen af fast trä-
massa för olika ändamål utgöra.

Hela den årliga förbrukningen af trämassa i Fin-
land, oberäknadt exporten och åtgången i städerna samt
brukens och industrins behof, uppskattades till 754 mil-

Kubikmeter
på hvarje hem- annan

mansrök rök

I Åbo och Björneborgs, Nylands och
södra delen af Viborgs län . . . 105 31,4

I norra delen af Viborgs, Tavastehus
samt Vasa län, utom Laukas härad 131 39,2

I Laukas härad, Kuopio län samt Uleå-
borgs län utom Kemi och Lappmar-
kens härader 157 47,i

I Kemi och Lappmarkens härader .
. 183 55,o
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joner kubikfot eller ungefär 20 miljoner kubikmeter 1).
Dessa siffror lemna en föreställning om hvilken betydelse
skogarne ega i det finska folkets hushållning samt hvil-
ken naturlig rikedom ligger fördold i desamma. Utan
denna skogsrikedom skulle icke blott vigtiga och vinst-
gifvande förvärfskällor utsina, utan landet vore äfven i
det närmaste obeboeligt. Skogshushållningen är derföre
för vårt land ett lifsvilkor.

Jagt och fiske utgöra fortfarande vigtiga binäringar
till jordbruket, ehuru deras och synnerligast den förra
näringens ekonomiska betydelse numera på långt när icke
är densamma som fordom. De värdefulla, pelsbärande
djur, som förut befolkade våra skogar, ha efterhand
blifvit allt sällsyntare och jagten på dem derföre icke
heller vidare inbringande. Ännu år 1557 utfördes en-
samt från Åbo stad 1 bäfverskinn, 660 mård- och utter-
skinn, 473 varg- och räfskinn, 520 skälskinn, 62,000
ekorr- och harskinn, 3 björnhudar, 10 renhudar och 126
elghudar, förutom hudar och skinn af husdjur 2). Redan
för långt tillbaka har Åbo upphört att utskeppa såbe-
skaffade varor, och svårt ja i vissa fall omöjligt blefve
att nuförtiden från hela Finland få ihop ett jagtbyte, som
skulle motsvara detta ena års export från en enda stad.
I södra och sydvestra delarna af landet idkas också jagten
numera för det mesta endast såsom en sport af herre-
män, och den fordna färdigheten i handterande af skjut-
vapen har hos allmogen derstädes till stor del råkat i

*) Eommissionens för undersökning afförhållandena inom krono-
skogarna i Finland slutliga yttranden och förslag i ämnet. Helsing-
fors 1872, sid. 11. De der anförda summorna hafva vi reducerat till
metriskt mått.

2) K. Grotenfelt 1. c. 32, 33.
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glömska. Skärgårdsboerne, för hvilka skäl- och sjöfo-
gelsskytte mången gång äro en inkomstbringande förvärfs-
källa, utgöra härifrån dock undantag. I Savolaks och
Karelen äfvensom i flere trakter af mellersta och norra
Finland fortfar deremot villebrådsjagten att ännu räkna
talrika idkare bland allmogemän. Djerfva och lyckliga
björnjägare förvärfva sig stor ära och deras minne fort-
lefver der länge bland folket. Förutom rofdjur, hvilkas
utrotande mera är en skyddsåtgärd, än en lönande in-
komstkälla 1), fällas hvarje år ett oräkneligt antal harar
och ekorrar, hvilkas skinn uppköpas af kringvandrande
ryska gårdfarihandlande („laukkuryssät") och sedan för
det mesta öfver landgränsen föras till Ryssland.

Det förnämsta jagtbytetär emellertid matnyttig skogs-
fogel, hvarpå Finland fortfarande är synnerligen rikt 2).
Ehuru i senare tider utfärdade lagstadganden bland an-
nat genom den lofgifna jagttidens begränsande, sökt före-
bygga skadliga och för fogelns fortplantning hämmande
fångstsätt, bedrifves dock i detta afseende ännu mycken
misshushållning. Af den till salu i städerna utbjudna
fogeln är en stor del, måhända den största delen, fångad
i fällor och snaror. Förutom det djurplågande i detta
fångstsätt, har det äfven ofta till följd att fogeln ruttnar,
innan den af fällans egare upphemtas och sålunda utan

*) I 1734 års lag stadgas att i hvarje socken skulle byggas
en varggård eller varggrop, samt att dessutom hvarje helt hemman
skulle vara försedt med ett fyra famnar långt och fem alnar högt varg-
nät, för att begagnas vid skallgång. Dessa stadganden som under ti-
dernas lopp och tillföljd af rofdjurens aftagande råkade i glömeka, äro
numera upphäfna. Rofdjurens dödande uppmuntras dock fortfarande
genom premier.

Angående antalet fällda björnar och vargar se ofvanföre sid. 369.
2) Se ofvanföre sid. 390 följ.
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gagn tillspillogifves. Till grannländerna Ryssland och
Sverige utföres årligen flere hundratusental skogsfogel,
af hvilka endast en mindre del upptages i tulljournalerna,
emedan varan dels icke anmäles, dels åtföljer uppköparne
såsom passageraregods.

Vårt lands vidsträckta af öar och klippor omgifna
hafskust i förening med sjörikedomen i det inre landet
göra att fisket härstädes är en vida allmännare bedrifven
näring än i de flesta andra länder i Europa. Största
antalet jordlägenheter har sig tillskiftadt eget fiskevatten
eller åtnjuter del i ett samfäldt sådant. Fisken, och
särskildt den saltade, ingår också såsom en snart sagdt
oföränderlig beståndsdel i allmogens dagliga föda. På
landsbygden söker hvarje familj att sjelf förse sig med
sitt husbehof deraf. De, hvilka icke kunna det, köpa
af sina grannar eller hemta sina förråder från kuststä-
derna. Endast vid hafskusterna och i några större floder
bedrifves fisket såsom en sjelfständig näring. Enligt
officiela uppgifter för 1885 steg antalet hushåll, som
uteslutande eller förnämligast lefde af fiske till 6,388.
Deras antal, för hvilka fisket utgjorde en nödvändig och
oumbärlig binäring, var säkerligen flere gånger större.

Det vigtigaste fisket är strömmingsfisket i hafsskär-
gården och ute på hafvet. Det bedrifves mest med
skötor, ett slags stora nät, som utsättas till nätterna på
undervattensgrund, eller också, efter en från Gottland
inlärd method, fästas emellan tvenne båtar och hållas
att drifva i öppna sjön. Endast en mindre del fångas
genom notdrägt. Vid strömmingsfisket användas stora
och stadiga, ehuru mindre väl seglande skötbåtar, på
hvilka besättningen vanligen utgöres af två eller tre
fullvuxna personer. År 1885 uppgåfvos 9,311 sådana
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båtar varit vid fisket begagnade. Årliga fångsten an-
gifves till 70,000 å 80,000 tunnor, motsvarande en vigt-
qvantitet af ungefär 10,000,000 kilogram och ett värde
af vidpass 1,200,000 mark. Den mesta strömmingen fångas
kring Åland och i Åbo läns skärgård; dernäst betydande
är fångsten i Viborgs, Vasa och Nylands län samt minst
i Uleåborgs län. Ehuru de officiela uppgifterna om
fångstens belopp äro i hög grad approximativa, är det
dock i alla fall säkert att strömmingsfångsten i Finland
under vanliga år icke blott förslår för befolkningens eget
behof, utan äfven lemnar ett årligt öfverskott^af omkring
15,000 tunnor, som exporteras till Östersjöprovinserna
och Sverige.

Af öfriga fiskslag, som i större mängd fångas i
saltsjön, må nämnas hvassbuk (den årliga fångsten om-
kring 15,000 kilogram), som erhålles nästan endast i
Finska viken och blott till ringa belopp i Bottniska vi-
ken. I handeln är Ekenäs hvassbuk mest känd. Nors
fångas i betydlig mängd (omkr. 400,000 kilogr.) i Vi-
borgs län och i åmynningarna äfven annorstädes. Fångsten
häraf sker äfven om vintern med not under isen. Om
vårarna fås vid kusterna lax, taimen och sik, som då i
stora stimm komma från Östersjöns södra stränder och
sträfva in i floderna för att der leka. I Uleåborgs län,
utanför mynningarna af de stora elfvarna, är detta fiske
särskildt mycket inbringande. Det bedrifves med flere
hundra famnar långa laxnät, och öfverhetliga förordnin-
gar ha noga bestämt såväl de lofgifna fiskeställena som
äfven den storlek, utöfver hvilken fiskbragderna icke få
utsträckas. Fångsten af andra fiskslag idkas i allmänhet
icke yrkesmessigt, utom i närheten af de större städerna,
dit fisken för det mesta föres lefvande i sumpar.
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Af icke stort mindre betydelse än strömmingsfisket
för skärgårdsinbyggarne, är muikfisket för inlandsboarne.
Årliga fångsten häraf uppges officielt till ungefär 20,000
tunnor (vidpass 2,800,000 kilogram). En stående han-
delsvara inom landet år muikrom, hvaraf tusentals lis-
pund årligen försäljas på torgen i städerna. På senare
tider ha klagomålen blifvit allt större öfver fiskens afta-
gande i floder och insjöar, och detta har äfven haft till-
följd att fiskeriföreningar efterhand bildat sig i ändamål
att hindra fiskens utdödande genom oförnuftiga och för
fiskyngelns fortplantning skadliga bragders användande.
Nu redan förmärkas från flere håll gynsamma resultater
såväl af dessa föreningars verksamhet, som af andra åt-
gärder, hvilka i lagstiftningsväg blifvit vidtagnatill fiskens
fredande.

Beträffande flod- och insjöfisket för öfrigt ha derom
redan uppgifter meddelats i föregående kapitel om de
inre vattnen samt om faunan. Man beräknar totalbe-
loppet af den fisk af alla slag, som årligen fångas i
Finland, till 18 k 20 miljoner kilogram, hvaraf vidpass
tvåtredjedelar belöper sig på hafsfisket. Penningevärdet
häraf torde kunna uppskattas till 3,500,000 å 4,000,000
mark. Antagligen understiga dock dessa siffror vida de
verkliga förhållandena. Såsom minimital sakna de emel-
lertid icke allt värde.

En näring, hvilken likasom de ofvannämnda direkt
betingas af landets naturförhållanden, är slutligen bergs-
handteringen. Denna har dock i Finland härförinnan
icke uppnått någon större betydelse. Våra hårda och i
allmänhet svårt bearbetliga stenarter voro i fordna tider
icke egnade att framkalla företagsamhet åt detta håll.
Endast undantagsvis fästes någongång uppmärksamhet
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på mera sällsynta lokalt förekommande bergarter. Så-
lunda försågs under förra hälften af 1600 talet bönsalen
eller kyrkan i Stockholms slott med pelare, huggna af
den marmorartade kalkstenen i Kimito, och i senare ti-
der, efter S:t Petersburgs anläggning, begynte man hemta
materialier till dess praktbyggnader från Viborgs län.
Särskildt ryktbara voro de stora stenbrotten i Pytärlahti
(i Vederlaks eller Virolahti socken), derifrån bland an-
nat Alexanders kolonnen blef uthuggen. Den granit,
som der finnes, har dock efteråt befunnits vara endast
en något hårdare varietet af rapakivi, hvarföre den icke
heller i längden motstår förvittring. Detsamma är äfven
fallet med stenen å Tuppuransaari, utanför Viborg, der
stora brott fordom voro under arbete. Ett varaktigare
och dyrbarare byggnadsämne har erhållits från marmor-
brotten i Ruskeala, men äfven dessa ha upphört att bear-
betas, sedan Isakskyrkan blifvit fulländad. I allmänhet
äro trakterna norr om Ladoga de i mineralogiskt hän-
seende anmärkningsvärdaste i Finland. Förutom mar-
mor förekommer der i närheten af Sordavala en synner-
ligen vacker svart eller svartgrå syenit-granit, hvaraf
stora stenblock årligen släpas till Ryssland, der de lem-
nat materialet till bland annat monumentet i Novgorod,
Nikolai-monumentet och Nikolai-bron i S:t Petersburg m.
fl. Dessutom spränges der (i Impilaks o. a. orter) fältspat
och avarts, hvaraf årligen omkring 2,400 ton utskeppats
till porslinsfabriken i S:t Petersburg. Värdet af stenexporten
öfver Sordavala tullkammare steg under åren 1870—1880
till inalles 1,132,500 mark, eller till vidpass 100,000
mark om året 1). Under senaste år har en åt flere håll

*) C. P. Solitander: Om bruksrörelsen och bergshandtering en i
Östra Finland. Helsingfors 1884 sid. 11—16.
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nyvaknad affärs-företagsamhet äfven rigtat uppmärksam-
heten på ett bättre tillgodogörande af vårt lands sten-
rikedom. Vid granitbrotten i Hangö ha numera hundra-
tal arbetare funnit fast anställning och exporten derifrån
af tucktad gatsten till Ryssland och Danmark är ganska
betydande. Slipade granitpelare m. m., som der tillver-
kats, pryda redan flere icke blott offentliga utan äfven
privata byggnader i Helsingfors, och industrien åt detta
håll synes sålunda gå en ny och lifaktig framtid till
möte.

För byggnadsverksamheten i landet utgör tillgången
på kalk och lera ett oeftergifligt grundvilkor. Kalkbrott
förekomma i alla delar af landet och flere af dem synas
sedan uråldriga tider varit kända och begagnade. Om
Perheniemi kalkbrott i littis berättar traditionen att Bir-
ger Jarl derifrån hemtade kalk till Tavastehus slotts-
byggnad, x) och flere andra kalkbrott äro antagligen lika
gamla. Mest bekanta äro dock de rika kalkbrotten på
Åhlön i Pargas, hvilka för inbyggarne derstädes utgöra
källan till en lönande export. Mägtiga lerlager af för
tegelslageriet användbar och god beskaffenhet anträffas
företrädesvis i kusttrakterna. Af något sämre qvalitet
äro lerlagren kring insjöarne i det inre landet. I all-
mänhet finnes icke lera i de landsdelar, som ligga mer
än 400 fot öfver hafvet. Derföre ser man icke heller
t. ex. i Kuusamo och Kuolajärvi någon enda tegelstens
spis, utan uppmuras alla eldstäder derstädes af gråsten. 2)

Den förnämsta afdelningen af bergshandteringen är
dock städse grufbrytning och malmtägt för tillverkning

*) Holmberg: Materialier till Finlands geognosi, sid. 18.
2) I. J. Inberg: Bidrag till kännedom af Finlands Natur och

Folk, XX sid. 16.
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af metaller. Af sådana har Finland visserligen en stor
mångfald; men beklagligtvis förekomma de flesta så spar-
samt, att deras bearbetning oftast icke lönat sig. Spår
af guld anträffas på många ställen företrädesvis i Lapp-
marken, dit guldlednings-expeditioner på styrelsens be-
kostnad tid efter annan blifvit utsända. Det enda och
indirekta ekonomiska resultatet af desamma är guldvask-
ningen i Ivalojoki, hvilken regelbundet fortgått hvarje
sommar alltsedan år 1870 och under vanliga förhållanden
lemnat sysselsättning åt omkring 100 arbetare. Afkast-
ningen som under de första åren öfversteg 50 kilogram
om året, har derefter nedgått till 6 å 10 kilogram.

Silfver upptäcktes i Finland redan tidigt på skilda
orter oeh under förra hälften af 1600 talet voro
bevisligen några silfvergrufvor under arbete, såsom
Forsby grufva i Perno socken, Aijala i Kisko o. a. De
flesta grufvor, exempelvis Sillböle i Helsinge m. fl., som
af traditionen betecknats såsom innehållande silfvermal-
mer, ha dock efteråt befunnits vara jerngrufvor. Ingen-
städes synes arbetet ha lönat sig, utan har detsamma
efter några års försök åter nedlagts. Numera fås silfver
i landet endast på kemisk väg från Pitkäranta grufva,
såsom biprodukt vid kopparhandteringen. Den erhållna
qvantiteten har något år öfverstigit 500 kilogram. Med
något bättre resultat ha koppargrufvoma bearbetats.
Orijärvi koppargrufva i Kisko (262 fot djup) upptogs år
1757 och bearbetades under mer än 100 år, men har
de senaste åren varit nedlagd. De flesta andra koppar-
grufvor ha haft en vida kortare varaktighet. Hopea-
eller Tilasinvuori i Tammela bearbetades några år på
1740 talet, men har sedan 1749 varit i ödesmål. Samma
är förhållandet med Paavola grufva i Lojo, som åren
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1832—1839 var under arbete, Herajoki i Eno, hvilken
inmutades 1811 och efter ihärdiga ansträngningar måste
nedläggas 1848, och Waskivaara eller linattivaara i Pu-
dasjärvi, hvarest arbete under förra seklet någon tid
fortgick, men 1779 upphörde. För öfrigt ha koppar-
malmer och delvis ganska lofvande (t. ex. på Honkavaara
vid Paanajärvi) flerstädes blifvit funna, men brist på
kapitaler och andra ogynsamma förhållanden ha hindrat
deras bearbetning. Finlands enda i gång varande kop-
pargrufva är för närvarande den i Pitkäranta vid stranden
af Ladoga, der arbetet påbörjades år 1832 och sedan
dess, ehuru med afbrott, fortgått och änuu fortvarar.
Den årliga produktionen har utgjort omkring 200 ton,
motsvarande ett penningevärde af öfver 300,000 mk.
Kopparn föres sjöledes till St. Petersburg, der den för-
yttras. Malmerna i Pitkäranta innehålla äfven tenn, en
metall som för öfrigt icke förekommer hvarken i Ryss-
land eller i Skandinavien. Tennafkastningen, som är myc-
ket varierande, uppgick under åren 1884—1887 inalles
till närmare 55 ton, eller i värde till 163,000 mark. 1)

Vårt lands i ekonomiskt hänseende vigtigaste metall
är dock jernet. Råämnet, hvaraf detta tillverkas, utgöres
numera endast till en knappast nämnvärd del af inhemska
bergmalmer, sedan dessas brytning visat sig icke längre
vara lönande. Den äldsta jerngrufvan i landet är Ojamo
grufva, hvilken Erik Fleming är 1542 erhöll rätt att
belägga med arbete, och der brytningen sedermera med
smärre afbrott fortgick i mer än 300 år eller till 1850.
Af landets öfriga mer än 100 jerngrufvor voro år 1862
ännu 20 i verksamhet, för det mesta belägna i vestra

J) Industristatistik 4, förra delen sid. 2.
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delen af Nylands- och sydöstra delen af Åbo län. Se-
dan emellertid jernbruken i vestra Finland alltmera be-
gynt förse sig med de billigare och bättre svenska jern-
malmerna, hvilkas transport underlättats af goda kom-
munikationer, nedlades efter hand den ena efter den

oandra af dessa grufvor. Ar 1865 voro 9 i gång, ar
1872: 3 och sedan 1875 har endast en nemligenKulon-
suomäki i Pyhäjärvi (upptäckt 1818), varit under arbete.
I samma mån har äfven afkastningen från grufvorna af-
tagit. År 1858 brötos ännu derifrån ungefär 7,000 ton
malmer, år 1872 hade produktionen nedgått till omkring
1,100 ton och numera stiger den något år icke ens till
200 ton. Öfverhufvudtaget äro de finska bergmalmerna
mindre gifvande än de svenska, samt innehålla dessutom
magnetkis och titan,*som försvåra deras användning.

Medan jernbruken i vestra och sydvestra Finland
sålunda numera nästan uteslutande grunda sin verksam-
het på utländskt råmaterial, äro deremot bruken i Savo-
laks och Karelen helt och hållet grundade på inhemska
sjö- och myrmalmer. Oräkneliga af östra och mellersta
Finlands insjöar äro malmförande och tillåta derföre jern-
industrin härstädes i större utsträckning än i något an-
nat land basera sig på dylika alluvialbildningar. Det
antages att de uppstå sålunda att de i bergen förekom-
mande magnet- och svafvelkiserna upplösas under förvitt-
ringen i luften och sedan af regn- och snövatten föras
till insjöar och myror, der de efterhand afsätta sig på
bottnen, i form af hagel eller runda flata skifvor lik-
nande penningar m. m., och under tidernas lopp bilda
tjocka lager. Af de olika slagen äro ärt- eller hagel-
malmerna de mest eftersökta och bättre ju smärre de
äro. Upptagningen af desamma verkställes från små
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stockflottor eller båtar medelst med jernband försedda
håfvar. Detta sätt att tillgodogöra sig sjöarnes malm-
rikedom synes redan varit kändt af finnarne under hedna-
tiden, och man anträffar ännu i skogarna nära sjösträn-
derna lemningar efter de små harkugnar af gråsten, deri
de nedsmälte sin fångst. Numera bedrifves håfningen
endast för jernbrukens räkning, och de flesta malmförande
sjöar äro äfven af bruken i sådant afseende inmutade.
Beloppet af de qvantiteter som hvarje år upptagas rät-
tar sig efter brukens behof. I medlet af 1870 talet, då
jernhandteringen i östra Finland var högt uppdrifven,
upptogos vissa år öfver 70,000 ton, men sedermera efter
det jernutförseln på Ryssland blifvit hämnad har malm-
fångsten nedgått till 30,000 å 40,000 ton. Nya upp-
finningar på jernindustrins område ha förenklat omgån-
garna vid aflägsnandet af den fosforhalt, som ingår i
dessa malmer. Det finska sjö- och myrmalmsjernet är
derföre godt och användbart i de flesta brancher af jern-
tillverkning.

En fråga af stort intresse vore att utreda i hvad
förhållande den naturliga tillväxten och aflagringen af sjö-
och myrmalmer står till förbrukningen deraf. Medan
några ansett att de tidsperioder, som erfordras för att
sjömalmer skola hinna bilda sig till det belopp, att deras
upptagning lönar sig, icke böra mätas efter årtionden
eller ens århundraden, utan årtusenden, 1) påstå andra att
deras daning fortgår vida snabbare. Huru som helst,
synes någon brist på desamma icke på länge vara att
förutses. Visst är att sjöar, hvilka betraktats såsom ut-

*) A. T. Thoreld: Bidrag Uti Finlands naturkännedom etnografi
och statistik. VIII sid. 81.



566 TOLFTE KAPITLET.

tömda på malmer, efter någon mellantid åter befunnits
innehålla sådana i mängd.

År 1887 bedrefs sjömalmstägt i 112 sjöar, deraf
70 i Kuopio län, 32 i St. Mickels län, 6 i Wiborgs och
4 i Wasa län. Samma år voro 15 masugnar i verk-
samhet. Sex ibland dessa i Nylands och Åbo och Björ-
neborgs län förbrukade utländska malmer, ett både ut-
ländska och inhemska, de öfriga inhemska. Samtidigt
funnos i landet 20 härdsmidesverk, 10 valsverk, 2 göt-
jernsverk, 21 svart- och manufaktursmidesverk, 24 gju-
terier samt 29 mekaniska verkstäder. Vid åtskilliga in-
rättningar voro flere af dessa verk förenade. Arbetsper-
sonalen och befolkningen vid samtliga jernverk och me-
kaniske verkstäder utgjorde 13,548 personer och till-
verkningsvärdet steg till 11,768,540 mark. 1)

Jernindustrien i Finland är till stor del beräknad
på export till Ryssland. Ehuru ganska betydande upp-
går denna export dock icke till samma värde, som den
samtida importen hit från andra länder af jern-och jern-
tillverkningar. Vårt lands små ressurser i allmänhet ha
icke här tillåtit anläggningen af så storartade fabriker,
som erfordras för tillverkning af jernvägsskenor o. m. d.
Våra behof i dessa afseenden ha derföre måst fyllas
utifrån.

I sammanhang med bergshandteringen må, ehuru en-
dast i förbigående, nämnas några hithörande, lokalt be-
drifna industrier. Så uppgräfvas i Säkylä ur jorden
quaderformiga sandstenar, som användas till qvarnstenar,
och å Lauhanmaa sandås i Isojoki förekomma likadana
och till samma ändamål använda block. För öfrigt bear-

*) Industristatistik 4. Förra delen.
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betas qvarnstensbrott på flere andra ställen, ss. Warttila
i Nummis, Ammontinvuori i Kuru m. m. I Kankaanpää
och Karvia tillverkas rödmylla eller rödfärg af den gul-
ockra, som afsätter sig å de jernhaltigakällornas botten.
I Pitkäranta bedrifves denna tillverkning fabriksmässigt,
men är dock äfven här af jemförelsevis underordnad eko-
nomisk betydelse.



TRETTONDE KAPITLET.

Industri, handel oeh sjöfart.

I föregående kapitel ha vi egnat uppmärksamhet
åt de näringsgrenar, hvilkas produkter mer eller mindre
äro naturens skapelser, och vid hvilkas frambringande
det menskliga arbetet endast eller hufvudsakligast gått
ut uppå att underhjelpa och tillgodogöra sig naturkraf-
ternas verksamhet. Vi ha benämnt dessa näringsgrenar
landets naturliga förvärfskällor, icke derföre att icke
hvarje produkt af materielt arbete ytterst hade naturens
alstrande kraft att tacka för sin möjlighet samt sålunda
i allmän betydelse vore ett alster af en naturlig närings-
gren eller förvärfskälla, utan derföre att ofvanberörda
näringsgrenar äro på det närmaste förbundna med och
betingade af landets natur, dess jordmån, klimat och fy-
siska beskaffenhet öfverhufvud. Den större eller mindre
afkastning de i förhållande till dera använd arbetskraft
lemna, utgör måttstocken för hvad man kallar landets
naturliga rikedom. I landets beskrifning bilda de der-
före sjelffallet ett icke ovigtigt kapitel.

Något annorlunda är förhållandet med de industri-
grenar, hvilka ha till uppgift råämnenas förädling och
slutliga bearbetning till artiklar för behofvet eller lyxen.
Det samband, hvari dessa näringar stå med landets na-
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turförhållanden är mindre direkt och vid en ytlig betrak-
telse ofta icke ens förnimbart. Naturen och menniskan
äro de två faktorer, hvaraf rikedomen och mångfalden
utaf ett lands produkter betingas; men om vid råämnenas
produktion den förra faktorns betydelse är öfvervägande,
blir förhållandet det motsatta, då frågan gäller produk-
terna af handslöjd och fabriksindustri. Emellertid skall
ett närmare aktgifvande äfven här ådagalägga att beskaf-
fenheten och omfånget af hvarje lands handtverks- och
fabriksindustri rönt och fortfarande röner ett icke så
ringa inflytande af landets naturförhållanden, om ock detta
inflytande, såsom redan sades, icke omedelbart gör sig
förnimbart. Hvad vore, för att endast anföra par exem-
pel, Englands storartade bomullsindustri, ifall landets
rika stenkolsgrufvor icke funnes? eller Frankrikes siden-
fabrikation, utan de för mullbärsträdets odling gynnsamma
naturförhållandena ?

För ett folk, som nedslagit sina bopålar långt uppe
i norden och derstädes glest utbredt sig öfver ett vid-
sträckt område är slöjdkunnigheten ett oeftergifligt exis-
tensvilkor. Kläder, husgeråd, körredskap m. m. måste
tillverkas i hemmen, emedan afstånden emellan de be-
bodda orterna icke medgifva ett beqvämt varubyte och
derpå grundad yrkesfördelning. Den slöjd, som sålunda
uppstått, är en mångslöjd, endast afsedd att fylla det
egna behofvet och uppnår derföre i allmänhet ingen större
fulländning. I samma mån folkmängden och välståndet
stiga inskränkes emellertid mångslöjden allt mera och en
stor del af dess alster undantränges efterhand af bättre
och prydligare handtverks- och fabriksartiklar. De all-
männa ekonomiska lagarna om följderna af arbetets för-
delning samt af konkurrensen emellan bättre och billi-
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gare varor å ena sidan samt sämre och dyrare å den
andra göra sig då med tiden allt mera gällande. Hem-
slöjd, handtverk och fabriksindustri äro sålunda endast
olika grader i en och samma utvecklingskedja.

Detta gäller dock naturligtvis endast hemslöjden,
då den idkas såsom mångslöjd och icke afser annat än att
fylla det egna behofvet. Konsentrerad åt ett gifvet, be-
gränsadt håll och afsedd för handeln kan hemslöjden
uppnå en hög grad af fulländning och rätt väl existera
vid sidan af fabriksindustrin, ja i flere fall samarbeta
med denna. Samma är äfven förhållandet med handt-
verksindustrin, hvilken för öfrigt ofta numera icke kan
skiljas från fabriksindustrin.

Likasom i fordna tider går folket på landsbygden i
Finland ännu för det mesta i hemväfda kläder. Helg-
dagsdrägterna äro dock vanligen af köpta tyger. Enk-
lare möbler, träkärl, åkdon o. m. d. förfärdigas likaledes
i hemmen, ehuru köpta artiklar äfven här börja blifva
allt allmännare. Öfverhufvudtaget är den qvinliga hem^
slöjden, företrädesvis spånads- och väfnadsslöjden, mera
betydande än den manliga. Dock ha på enskilda, lokala
undantag när, ingendera af dem höjt sig öfver mångslöj-
dens primitiva ståndpunkt. De hemgjorda bomulls-, ylle-
och halfylletygerna samt lärfterna uthärda med hänsyn
till mönster och finhet lika litet jemförelse med fabriks-
alstren, som de hemgjorda möblerna och husgerådssakerna
göra det med de köpta; men i afseende å styrka och
uthållighet bestå de nog profvet.

I allmänhet är slöjdkunnigheten störst i vestra de-
larne af landet, särskildt i vissa socknar af Wasa län
och i Satakunta. Arbetsfliten är der en vana. I flere
österbottniska socknar möter man sällan en fullvuxen
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qvinna på vägen, vare sig att hon går till eller kommer
från arbetena ute på marken, utan stickstrumpa i hän-
derna. De flitiga fingrarna röra sig nästan mekaniskt
och deras verksamhet afbrytes icke af den vandrandes
möten och samtal med andra personer. Lägst är slöjd-
kunnigheten i Lappmarken, i Salmis och Sordavala hä-
rader i Wiborgs län samt i gränssocknarna mot Inger-
manland, der befolkningen sedan gammalt vänt sig att
hemta från Ryssland icke blott verktyg och husgeråds-
saker, utan äfven färdiggjorda klädespersedlar och skodon.
För öfrigt är härvid ännu att märka en annan väsendt-
lig olikhet emellan vestra och östra delarne af landet.
I Åbo, Wasa, Nylands och Tavastehus län är det den
obesuttna befolkningen som företrädesvis sysselsätter sig
med slöjd för egen och andras räkning samt till afsalu;
men i Wiborgs, Kuopio, St. Michels och delvis Uleåborgs
län höra slöjdarene vanligen endast till den jordegande
klassen af folket. Förklaringen till detta förhållande
ligger i den betryckta ekonomiska ställning, hvari den
obesuttna folklassen i sistnämnda län befinner sig och
hvilken hos den framammat lefnadsvanor, mer eller mindre
främmande för hvarje sjelfverksamhet. Medan den jord-
egande klassens ungdom, yttrar i detta ämne Uleåborgs
läns landtbrukssällskap år 1887, tillbringar sitt lif, lik-
som r en praktisk skola, der barnen förutom jordbruk och
ladugårdsskötsel lära sig slöjda såväl af sina föräldrar
som af slöjdkunniga personer och liandtverkare, hvilka
arbeta i gården för dess behof, växa den fattigare be-
folkningens barn deremot upp som tall i skogen. De
äro ofta i sina hem en börda, ett hinder, som uti skol-
åldern och äfven desförinnan köres ut på backen, då
föräldrarna hemma ha något för sig, hvilket ej så ofta
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inträffar, ty de äro vanligen sysselsatta utom sitt hem
i andras tjenst. Derför är*det också oftast jordegare
eller sådana som varit det och förmögnare torparefolk
och inhysingar, som slöjda till afsalu. x)

Produkterna af den finska hemslöjden, äfven der
den idkats i större skala och till afsalu, ha i allmänhet
icke haft någon vidsträcktare marknad än inom eget
land. I fordna tider synes dock förhållandet varit något
annorlunda. Redan under hednatiden voro finnarne skick-
liga smeder och finska svärd stodo högt i anseende hos
de skandinaviska vikingarne. Numera inskränka sig
smedarbetena, så vidt de äro alster af hemslöjden, till
enklare åkerbruks- och körredskap, puukkoknifvar m. m.
Af de sistnämnda äro de österbottniska (från Laihela
och Jurva) de bäst renommerade. I några trakter (Piik-
kis, Letala, de flesta kommuner i Satakunta, Walkjärvi,
Libelits o. s. v.) tillverkas åkdon, kärror och slädor till af-
salu och i Kankaanpää samt närgränsande kommuner är
tillverkningen af kastmaskiner för sädesrensning en be-
tydande binäring. Socknarne kring Nystad ha af ålder
varit kände för sin träslöjd och produkterna deraf ut-
gjorde fordom en lönande exportartikel till Tyskland och
Danmark. På senare tider har denna export nästan
upphört, men träslöjden är dock i några komuner (t.
ex. i Letala) allt fortfarande liflig. Förutom kistor, såar,
ämbaren och vackor förfärdigas gung- och karmstoiar,
sängar, skåp, byråer, linealkärror m. m., hvilka torgföras
och försäljas i närbelägna städer. Inbyggarne vid hafs-
kusterna och i skärgården tillverka båtar, af hvilka t. ex.

*) Sammanställning och bearbetning af resultaten utaf 1887 urs
slöjdenquéte. Helsingfors 1888 sid. 71.
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de ifrån Nagu äro mycket eftersökta. Landets bästa
skeppsbyggare och timmermän komma, från Österbott-
niska andelen af Wasa län (Pedersöre ock Kronoby sock-
nar) och finna i Helsingfors och andra sydfinska städer,
der en lifligare byggnadsverksamhet råder, god och säker
arbetsförtjenst.

Mera betydande än manslöjden är, såsom redan sa-
des, qvinnoslöjden. Till afsalu idkas den äfven å några
orter i jemförelsevis stor omfattning. Främst i detta
hänseende står omnejden kring Borgå, hvars bomullsty-
ger, ylle- och halfylleväfnader samt mattor spridas af
handeln öfver en stor del af landet. Den årliga pro-
duktionen destädes pröfvas uppgå till 250,000 alnar bo-
mullstyg och 50,000 alnar halfylletyg, förutom mattor af
kreaturs hår och ringare belopp halfylleväfnader. Andra
rummet i ordningen intages af Nystad, hvars ylletyger
(„Nystads trikot"), och schalar, halfylle-och bomullsväf-
nader samt lärfter och dräller äfvenledes gjort sig kända
i landet. Nejderna kring sistnämnda stad och Nådendal
afsätta äfven utom de egna kommunernas gränser något
strumpor och; andra stickade yllevaror; men någon ex-
port till utrikes orter, såsom i förra tider, förekommer
numera icke. Anmärkningsvärd såsom ett arf från klo-
stertiden, ehuru i ekonomiskt hänseende mindre bety-
dande, är spetsknypplingen i Raumo, som numera är i
nedgående. Deremot torde en annan äfvenledes lokal
hemslöjd, i Kajana och kringliggande landsort, ha en
bättre framtid för sig, nemligen beredningen af fårskinn
och pelsverk deraf. Tillverkningarna af denna slöjd ut-
märka sig fördelaktigt genom finhet och godhet samt
afsättas i stor mängd i Helsingfors och andra större stä-
der i landet.
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Bland stadsbefolkningen är yrkesfördelningen full-
ständigt genomförd. I landskommunerna höra endast sme-
der, skräddare och skomakare äfvensom ofta också snic-
kare, svarfare och garfvare till de handtverk, hvilka de
lokala behofven icke kunnat undvara. De husgeråds-
och klädespersedlar m. ni., hvilka derutöfver erfordras,
köpas från närmaste städer och grannsocknar, eller
också åstadkommas de, såsom ofvanföre framhölls, genom
hemslöjd.

Den yrkesmässiga industrins tvenne grader, handt-
verks- eller den lokala- och fabriks- eller storindustrin,
åtskiljas från hvarandra endast genom produktionens stor-
lek samt de vid tillverkningen använda maskiner och
arbetskrafter. I saknad af större trafikcentra har det
folk- och kapitalfattiga Finland ända till senare tider
icke varit egnadt att hos sig utveckla någon storindustri.
Först efter det föreningen med Ryssland öppnade detta
lands gränser för den finska exporten och erbjöd åt vårt
lands industri-alster lönande afsättningsorter åt öster,
begynte man småningom egna en större uppmärksamhet
åt de naturliga förmåner, som här förefunnos för sär-
skilda slag af fabriksanläggningar. I Finlands oräkneliga
strömmar och forsar ligger en lätt användbar, hittills
nästan obegagnad naturkraft, som beräknats uppgå till
omkring tre miljoner hästkrafter x) Härtill komma rik
tillgång på bränsle och goda naturliga kommunikationer,
som i väsendtlig grad minska transportkostnaderna för

*) Förteckning och Beskrifning öfver i Finland befintliga mera
betydande vattendrag, farleder och större vattenfall äfvensom forsar,
utarbetad under inseende af öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna.
Helsingfors, 1889. För bedömandet af vattenkraftens storlek i Finland må
till jemförelse anföras att Frankrikes alla industriela inrättningar år 1885*
använde 50,979 ångmaskiner om 694,957 hästkrafter.
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råämnen och andra tillbehör, som driften erfordrar.
Dessa omständigheter göra att äfven industrier, som för-
bruka utländska råämnen, här kunna utan tullskydd med
fördel bedrifvas.

Finlands samtliga fabriker och handtverk sysselsätta
för närvarande omkring 42,000 arbetare och bruttovärdet
af hela produktionen uppgifves officielt till i rundt tal
120,000,000 mark. De vigtigaste industrigrenar äro en-
ligt förhållandet 1887.

Metallindustrin, med ungefär 5,200 arbetare och en
produktion af inemot 15 miljoner mark. Denna närings-
gren representeras förnämligast af 63 jernbruk och me-
kaniska verkstäder, 1) deraf 26 på kuststräckan Abo—
Helsingfors, 10 i Kuopio län, 8 i Tavastehus län, 5 i
Satakunta o. s, v. Tillverkningarna utgöras af ångbåtar,
maskiner och ångpannor, lokomobiler, jordbruks- och me-
jeriredskap, fin- och svartsmidesartiklar samt gjutgods,
plåtar, trådjern m. m.

Textilindustrin, i hvars verksamhet voro 6 bomulls-
manufakturverk med 3,400 arbetare och ett produktions-
värde af inemot 12 miljoner mark, 1 linnemanufaktur-
verk i Tammerfors, med (år 1887) en arbetspersonal af
927 individer och en tillverkning af 2,300,000 mk., samt
12 ullspinnerier, klädes- och shoddyfakriker med 555

2) Nemligen 8 i Helsingfors, 3 Åbo, 2 i Tammerfors, och en i enhvar
af följande städer och landsorter, Björneborg, Borgå, Uleåborg, Wasa,
Wiborg, Billnäs, Björkboda, Dahlbsruk, Fagervik, Fiskars, Forssa, Fred-
riksfors, Haapakoski, Henriksdal, Högfors, Inha, Jokkis, Jyrkkä, Kau-
tua, Karttula, Kiminki, Kirjakkala, Koskensaari, Koski, Kuokkastenkoski,
Mathildedal, Mariefors, Möhkö, Nokia, Norrmark, Näse, Oravi, Orisberg.
Pankakoski, Pero, Puhois, Rautakoski, Salahmi, Skogby, Strömfors,
Strömsdal, Sumbula, Suojärvi, Svarta, Trollshofda, Tyko, Warkaus,
Wieru, Värtsilä och Åminnefors.
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arbetare och 1,800,000 marks tillverkning. Landets
tvenne största bomullsfabriker äro i Tammerfors och på

o
Forsa. Mindre fabriker finnas i Wasa, Abo och Oravais.

Pappersindustrin som hade att uppvisa 8 pappers-
bruk, 8 träsliperier samt 7 papp- och asfaltfiltfabriker.
Arbetspersonalen steg till öfver 2,400 personer och den
använda vattenkraften uppskattades till 7,500 hästkrafter,
hvartill kommo 33 ångmaskiner med öfver 600 häst-
krafters styrka. Värdet af tillverkningarna steg till när-
mare 9,000,000 mark. Öfver hälften af detta belopp
kom på de fyra stora pappersbruken, Tammerfors, Terva-
koski, Walkeakoski och Kymmene.

Läderindustrin med 545 garfverier och 1,700 arbe-
tare samt ett produktionsvärde af 7,700,000 mark. Unge-
fär en tredjedel af sistnämnda värde faller ensamt på det
stora garfveriet i Uleåborg, den största industriela in-
rättning af detta slag i norden.

Stenindustrin, till hvilken hänföras, förutom sten-
huggerierna hvarom i det föregående redan talats, 14
glasbruk, med 600 arbetare och 1,350,000 marks produk-
tionsvärde, 10 kakel- och fajansfabriker med 540 arbetare
och 1,200,000 marks produktionsvärde samt 80 tegelbruk
med circa 1,600 arbetare och ett tillverkningsbelopp af
30 miljoner tegel om året.

Kemisk industri. Denna industri uppbäres af 14
tändsticksfabriker (det äldsta i Björneborg), med en års
tillverkning af 64V2 miljon askar tändstickor motsvarande
ett värde af 550,000 mark, 10 tvål- och parfymerifabri-
ker, 121 färgerier, 3 gasverk, 2 krutbruk (Östermyra i
Wasa län och Turppa i Wiborgs län), 13 benqvar-
nar m. m.



577INDUSTRI, HANDEL OCH SJÖFART.

Närings- och njutningsmedelsindustri, inom hvilken
tillverkningen af öl- och porter (81 bryggerier med öf-
ver 1,000 arbetare och 4,700,000 marks produktions-
värde), bränvin (43 brännerier och 67 spritfabriker med
tillsammans omkring 900 arbetare och 3,000,000 mk. i
prod. värde), tobak (29 fabriker med 1,200 arbetare och
3,900,000 mk. prod. värde) och socker (2 sockerbruk,
i Helsingfors och Åbo, med 180 arbetare och 4,350,000
mark i prod. värde) äro de mest betydande. Hit hän-
föras äfven 129 mejerier af den storlek att de bedrifvas
såsom sjelfständiga industriela inrättningar och icke in-
rymmas inom gränserna för den enskilda landtbruks-
ekonomin.

Grafisk-industri, som sysselsatte 39 bok- och 5
stentryckerier, med tillsammans något Öfver 900 arbe-
tare. Produktionsvärdet uppskattades till 1,600,000 mark.

Öfriga hufvudafdelningar af industrin, såsom trävaru-
och träarbetsindustrin, byggnadsindustrin samt bekläd-
nads- och rengöringsindustrin äro dels ofvanföre behand-
lade, dels företrädas de icke af större, fasta industriela
inrättningar.

Finlands vigtigaste industriela centra äro:
Tammerfors (18000 inv.) beläget på ömse sidor

om den fors, som förenar Näsijärvi och Pyhäjärvi sjöar
och hvars vattenkraft, som beräknas motsvara 10,000
hästkrafter, sätter dess talrika och delvis storartade fa-
briker i gång. De största af dessa äro: Bomulls-spin-
neriet och väfveriet (1,800 arbetare och 5,800,000 marks
tillverkning), Linnemanufakturverket (925 arbetare och
2,300,000 mks tillverkning), Pappersbruket (öfver 200
arbetare och 760,000 mks tillverk), Klädesfabriket (130
arbetare och 400,000 mks tillverkning), Takfiltsfabriket
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(90 arbetare 360,000 mks tillverkn.), Träsliperiet (90
arbetare och 250,000 mks tillverk.), Yllespinneriet (30
arbetare, 140,000 mks tillverkn.), Tändsticksfabriket (70
arbetare 105,000 mks tillverkn.), Tricotfabriket (30 ar-
betare 70,000 mks tillverkn.), 2:ne mekaniska verkstäder
(150 arbetare 380,000 mks tillverkn.), Gjuteri, 2:ne så-
gar, 3 tegelbruk, Färgeri m. m. Arbetsstyrkan i sta-
dens samtliga industriela inrättningar steg (år 1887) till
4,327 personer d. v. s. till ungefär fjerdedelen af sta-
dens folkmängd och totalbeloppet af tillverkningarnes
värde uppgafs till 12,148,745 mark.

Helsingfors (65,000 inv.), landets hufvudstad och
med hänsyn till de industriela inrättningarnas talrikhet
och mångfald samt totalbeloppet af deras tillverknings-
värde, äfvenledes landets största industri-ort, ehuru sta-
den i afseende å de enskilda fabrikernas storlek och
betydenhet är underlägsen Tammerfors. I Helsingfors
voro år 1887 nemligen 444 industriela inrättningar i
verksamhet. Arbetsstyrkan vid dessa utgjorde 5,205
personer och värdet af alla tillverkningarna uppgafs till
14,880,835 mark. Bland de större industriela verken
förtjena omnämnas: ett sockerbruk (96 arbetare 2/300,000
mks tillverkn.), 6 tobaksfabriker (370 arbeten 1,300,000
mks tillverk.), 3 ölbryggerier (300 arbetare 1,400,000
mks tillverkn.), 8 mekaniska verkstäder (560 arbetare
och 1,650,000 mks tillverkn.), 9 branvins- och sprit-
fabriker, 2 asfaltfabrik, fajansfabrik, tapetfabrik, 7 bok-
och 3 stentryckerier (med tillsammans 450 arbetare), 6
stenhuggerier, ett hattfabrik m. m. Utanför staden fin-
nas bland andra Arabia porslinsfabrik (240 arbetare och
660,000 mk. i tillverkn.), flere sågverk, 2 ölbryggerier
m. m., hvilka inrättningars arbetspersonal och produk-



INDUSTRI, HANDEL OCH SJÖFART. 579

tion icke äro inbegripna i ofvanstående totalsumma för
staden.

Åbo (30,000 inv.), Finlands gamla hufvudstad samt
såsom industri- och handelsort täflande med Helsingfors.

o
De inom Åbos administrativa område belägna industriela
inrättningarnas antal utgjorde förenämnda år 336, den
vid desamma sysselsatta arbetspersonalen 3,233, och total-
värdet af tillverkningarne 10,152,546 mark. Till sist-
nämnda summa kunde ännu läggas 1,100,000 mk., ut-
görande produktionsvärdet vid särskilda i stadens närhet
befintliga industriela inrättningar, af hvilka Littois klä-
desfabrik (150 arbetare 710,000 mks tillverkning) är
den betydligaste. Af de inom Åbo stad befintliga fabri-
ker märkas: 3 mekaniska verkstäder (640 arbetare och
1,350,000 mks tillverkning), 5 tobaksfabrik (300 arbetare
och 1,520,000 mks tillverk.), ett sockerbruk (90 arbe-
tare 2,100,000 mks tillverkn.), korkfabrik (130 arbetare
620,000 mks tillverkn.), 2:ne ångsnickerier (140 arbetare
320,000 mks tillverkn.), trikotfabrik (115 arbetare225,000
raks tillverkn.), bomullsspinneri (65 arbetare 180,000
mks tillverkn.), klädesfabrik (50 arbetare 130,000 mks
tillverkn.), 3 ölbryggerier (75 arbetare 540,000 mks
tillverkn.), 12 bränvins- och spritfabriker 3 bok- och 2
stentryckerier (190 arbetare) m. m.

Ingen af landets öfriga städer kan i afseende å in-
dustrins betydenhet och värde ens närmelsevis täfla
med nyss nämnda tre. I Uleåborg sysselsatte fabrikerna
och handtverkerierna 799 arbetare och tillverkade för ett
sammanlagdt värde af 4,040,095 mark. (Det stora lä-
dergarfveriets produktion utgjorde häraf 2,464,000 mk.),
i Nikolaistad eller Wasa steg tillverkningens värde till
3,709,320 mk. (hvaraf närmare 2 miljoner ensamt be-
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löpte sig på bomullsmanufakturverket) och arbetspersona-
len utgjorde 945, i Wiborg uppgick tillverkningarnas
värde till 2,295,525 mk. och arbetsstyrkan till 863 per-
soner. Till ett något högre belopp steg produktionsvär-
det för de industriela inrättningarna i Björneborg, ifall
man, såsom skäligt är, inberäknar de på elfvens norra
strand och utom stadens administrativa område belägna
industriela verk i stadens summor. Björneborgs industri
sysselsatte i så fall 1,590 arbetare och tillverkade för
ett värde af 6,102,075 mark. I detta värde ingå för-
sågade trävaror med icke mindre än 4,600,000 mark.
En annan ort, der såghandteringen är lika liflig, är
Kotka. Den, jemte närbelägna omnejds industriela in-
rättningar, sysselsatte 1,400 arbetare och tillverkade va-
ror för ett värde af 5,740,750 mark, deraf 5,362,000
mark belöpte sig på trävarorna.

Bland landskommuner, i hvilka en större industriel
verksamhet är rådande, intager Tammela främsta rum-
met. Här finnas Forssa bomullsmanufakturverk, som
sysselsätter .öfver 1,000 arbetare och har en årstillverk-
ning af 3,600,000 mk. i värde, samt dessutom 1 mekanisk
verkstad, ölbryggeri, garfveri, 4 sågar och 3 mejerier.
Jemförelsevis betydande industriela centra äro äfven Ja-
nakkala, hvarest, förutan Tervakoski pappersbruk (med
ett tillverkningsvärde af 860,000 mk.), förekomma 4
tegelbruk, 5 sågar, 1 bränvinsbränneri och 1 mejeri.
Arbetspersonalen vid dessa inrättningar utgjorde 658 och
produktionvärdet 1,354,000 mark. Vidare må anföras
Pojo med tre jernbruk och mekaniska verkstäder, Fiskars
(800,000 mks tillverkn.), Åminnefors och Billnäs samt
Antskogs klädesfabrik; Bjerno, med 4 jernbruk, Ma-
thildedal, Tyko, Kirjakkala och Näse samt flere andra
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mindre industriela inrättningar; Kimito Öland med Dals-
bruks (300 arbetare och 1,200,000 mks tillverkning) och
Björkboda jernverk samt Skinnarvik glasbruk; Walkeala
med Kymmene pappersbruk (1,800,000 mks tillverkn.),
Kuusankoski cellulosa och träsliperi fabrik och Kannus-
koski träsliperi; Leppävirta med Warkaus mekaniska
verkstad (500,000 mks tillverk.), 2 barkqvarnar, 3 såg-
verk och ett mindre tricotfabrik, äfvensom Tohmajärvi
med Wärtsilä jernbruk (300 arbetare 710,000 mks till-
verkn.), sågverk, tegelbruk, ölbryggeri m. m. Flere
landskommuner, som gränsa till större städer, såsom
Helsinge, St. Marie, Wiborgs landsförsamling, Birkala
o. a. kunde ytterligare i detta sammanhang framhållas,
men dessas industri-inrättningar äro dock rätteligen att
hänföras till de städer, hvilkas yttre periferier de tan-
gera och hvilkas ekonomiska betydelse de delvis uppbära.

Beskaffenheten af Finlands naturprodukter och indu-
strialster utvisar redan hvilken rigtning dess handel och
varubyte med andra länder sjelffallet måste taga. I lik-
het med öfriga länder kring Östersjön utför Finland före-
trädesvis råvaror och inhemtar i dess ställe förutom
spannmål, salt, oljor, kaffe, socker, frukter och viner, en
mängd industritillverkningar, hvilka antingen alldeles icke
eller i endast otillräcklig mängd produceras inom landet.
Värdet af Finlands varuomsättning med andra länder
uppgår för året till 200 å 250 miljoner mark, och häraf
komma vidpass 40% på handeln med Ryssland. Från
nämnde land importeras spanmål (80 ä 100 miljoner
kilogramm eller 8 å 11 miljoner lispund mjöl, en a två
miljoner kilogramm gryner samt 250,000 k 300,000
hektoliter omalen säd om året) frukter, bakverk och
konfityrer, väfnader af bomull, lin, hampa och ylle m. m.,
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färdiggjorda kläder och skoplagg, oljor (deribland petro-
leum ensamt circa 6,000,000 kilogramm), jern- och andra
metallarbeten, tobak, mest blad och stjelk, hudar och
skinn o. s. v. Utförseln till Ryssland, som under senaste
år betydligt minskats iföljd af förändrade och ogynsamma
tullförhållanden, har, förutom artiklar af mindre bety-
denhet, bestått af ladugårdsprodukter (deribland 3 miljo-
ner kilogramm smör), garn och väfnader, papper, papp
och trämassa, jern- och stål samt arbeten deraf, glas-
varor m. m. Näst efter Ryssland intager Tyskland med
hänsyn till värdet och qvantiteten af de varor som der-
ifrån importeras andra rummet. Köpmännen ide smärre
städerna, hvilka i allmänhet icke ha någon sorterad han-
del, fylla sina bodar med manufaktur- och kolonialvaror,
hemtade från Lybeck och andra nordtyska städer. Ex-
porten till Tyskland är i jemförelse härmed ringa och
består till väsendlig del af skogs- och ladugårdsproduk-
ter, kummin, papper m. m. Finlands förnämsta afsätt-
ningsort i afseende å trävaror är England, dernäst Frank-
rike och Spanien. De finska ladugårdsprodukterna (främst
smöret) söka sin marknad i Ryssland, Sverige, Danmark,
och Tyskland, men ha under senare år begynt direkte
utskeppas till England, der de synas ha att påräkna en
fast och vinstgifvande afsättning.

Finlands geografiska läge föranleder att dess varu-
byte med andra länder till öfvervägande del skett och
fortfarande sker sjöledes. Sjöfarten har derföre också
sedan urminnes tider varit en vigtig näringskälla för lan-
det. Under senare år har införseln af utländska varor i
årligt medeltal tagit i anspråk emellan 7,000 och 8,000
fartygs-laster om en sammanlagd drägtighet af en miljon
tons, hvaremot utförseln af landets egna produkter åter
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erfordrat emellan 10,000 och 11,000 fartygslaster af
1,500,000 till 1,600,000 tons drägtighet. I förestående
summor ha de finska fartygen största anparten. Ungefär
fyra femtedelar af importens och tvåtredjedelar af ex-
portens tontal falla ensamt på dem.

Den finska handelsflottan består hufvudsakligast af
trä-segelfartyg, till hvilkas byggnad landets egna skogar
lemnat materialet. Sedan ångfartyg af jern och stål
numera begynt alltmera undantränga segelfartygen har
emellertid dess storlek varit i nedgående. Den fordom
lifliga skeppsbyggnadsverksamheten på sjöstädernas varf
har för det mesta afstannat och gamla eller förolyckade
fartyg ersättas sällan af nya. Deremot har ångbåtsflot-
tan varit i stark tillväxt, ehuru brist på kapitaler i fö-
rening med en svår utländsk konkurrens gjort att denna
tillväxt dock icke uppvägt den samtida minskningen i
segelfartygens antal och sammanlagda drägtighet. För
närvarande (1887) räknar Finlands handelsflotta något
öfver 2,000 däckade fartyg med en drägtighet af om-
kring 250,000 ton. Häraf utgjordes ungefär halfva an-
talet med en sammanlagd drägtighet af 200,000 ton utaf
fartyg af 100 tons drägt och derutöfver, eller af sådana
som voro användbara för utrikes seglation. I sistnämnda
summor, eller ibland fartyg af öfver 100 tons drägt, in-
gingo 42 ångfartyg med en sammanlagd drägtighet af
närmare 9,000 ton. Dessutom funnos 229 smärre ång-
båtar, som underhöllo trafiken längs kusterna och på de
inre farvattnen.

Huru snabbt Finlands ångbåtsflotta tillväxt synes
för öfrigt af följande siffror. Vid tiden före orientaliska
krigets början 1853 funnos i landet endast 8 ångfartyg.
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År 1860 steg deras antal redan till 30, år 1870 till 85,
år 1880 till 216 och år 1887 till 271.

I förhållande till sjötrafiken med utlandet har sam-
färdseln och varubytet öfver landgränserna ända till nyaste
tider varit af ringa betydenhet. Först efter det jern-
vägen till St. Petersburg öppnades (år 1870) kom Fin-
land i direkt förbindelse med Rysslands och midtel-
Éuropas jernvägsnät. Numera uppgå de varor, som från
eller öfver Ryssland hit anlända per jernväg samt dit-
sändas tillbaka, till närmare fjerdedelen af Finlands hela
imports och exports sammanlagda värde. Den lättare
samfärdseln till lands, som jernvägarne åstadkommit, blef
äfven för den inre handeln epokgörande. Handelscentra
uppstå numera icke endast vid kusterna utan öfverallt,
der en större industriel företagsamhet gjort sig hemma-
stadd.

Finlands största handelsstäder äro:
Helsingfors, som med sina tre ypperliga af Sveaborgs

fästning delvis skyddade hamnar har ett synnerligt för-
månligt läge såsom sjöstad. Dess talrika (till 1,200
personer uppgående) köpmannakår af till stor del tysk
eller rysk härkomst idkar mest importrörelse. Exporten
af trävaror, öfver Sörnäs, äfvensom af smör, fisk och
manufakturvaror har under senare år i följd af den för-
bindelse jernvägen öppnat med det inre landet betydligen
tillväxt, men uppgår i värde endast till icke fullt femte-
delen af hela varuomsättningen, som uppskattas till om-
kring 40 miljoner mark om året. Den årliga tullupp-
börden stiger till 4 å 5 miljoner mark.

Åbo har en föga mindre varuomsättning än Hel-
singfors samt en betydligt större export. Stadens han-
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delsflotta är till antal och drägtighet den största i landet.
De vidsträckta odlade bygderna kring Aura å och kring
öfriga af egentliga Finlands samt sydvestra Tavastlands
vattendrag afsätta här sina produkser, af hvilka en stor
del utföras till andra länder. Af alla Finlands städer
exporterar Åbo mest spanmål (af hafra ensamt omkring
500,000 hektoliter om året). Dessutom utskeppas betyd-
ligt smör (500,000 kilogr,) fisk, kött, lefvande kreatur
samt jern- och stålvaror. Tulibörden uppgår till 2%
miljoner mark och året.

Wiborg (20,000 inv.) vid innersta hörnet af den lik-
benämnda hafsviken, som medelst Saima kanal står i öppen
sjökommunikation med hela det inre Savolaks och norra
delen af Karelen, täflar i afseende å varuomsättningens
storlek med de tvenne förstnämnda och öfverträffar dem
äfven vida, i händelse transito trafiken inbegripes i sta-
dens rörelse. Exporten utgöres af trävaror (sågade va-
ror omkring 200,000 kubikmeter om året, smör (600,000
å 800,000 kilogr.) lefvande kreatur, kött och fisk (500,000
å 600,000 kilogr.), tackjern 2,000 ton smältjern, samt
jern- och stålvaror m. m. Tulluppbörden uppgår till
omkring 2 miljoner mark om året.

Nikolaistad eller Wasa (9,000 inv.), export-orten
för det fruktbara sydliga Österbotten. Utförselvaror här-
ifrån äro spanmål (hafra 300,000 hektoliter, och utsädes-
råg) lefvande kreatur, förnämligast till Sverige, smör (en
miljon kilogramm) tjära m. m. Tulluppbörden för året
har uppgått till 1% miljon mark.

Uleåborg (12,000 inv.) har af alla landets städer
den största exporten af tjära (70,000 —90,000 hektoliter).
Dessutom utföras försågade trävaror, smör (200,000 ki-
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logr.) och andra ladugårdsprodukter, läder m. m. Tull-
uppbörden stiger till 400,000 a 500,000 mark om året.

Björneborg (10,000 inv.) vid Satakuntas stora puls-
åder Kumo elf, utanför hvars utlopp hamnen Räfsö är
belägen, landets största trävaruexport ort (öfver 200,000
kubikmeter sågade varor). Dessutom utföres något smör
(närmare 200,000 kilogr.) och andra ladugårdsprodukter
samt manufakturvaror. Tulluppbörden uppgick år 1888
till 571,000 mark.

Hangö (2000 inv.) Finlands enda vinterhamn med
regelbunden sjökommunikation hela året om, då vintrarna
äro milda, men äfven under mindre gynsamma år längre
tid öppen för navigation än någon annan finsk hamn.
Såsom nederlagsplats för hela den delen af landets vin-
terexport, som icke går landvägen till-Ryssland, samt
dessutom upplagsplats för transitotrafiken per jernväg,
har dess varuomsättning på senare år blifvit ganska be-
tydande. De förnämsta varor, som härifrån utskeppats,
äro smör (2l{' 2 miljoner kilogram), fisk (strömming 2 mil-
joner kilogr.), fogel (200,000 kilogr.), kött och fläsk,
jernvaror, papper och pappersmassa, tuktad gatsten och
granit m. m. Tulluppbörden 700,000 mark.

Kotka (3000 inv.) på den liknämnda ön utanför
östligaste utloppsarmen af Kymmene elf, nerför hvars
vattenfåra Päijänne-dalens och mellersta Finlands skogs-
produkter flötas för att här försågas. Såsom trävaru-
export-ort (årliga exporten 200,000 kub. meter) täflar Kotka
med Björneborg om första rummet bland Finlands ham-
nar. I en snar framtid, då jernvägen till Kouvola blifvit
öppnad för trafiken, blir Kotka antagligen den hamn
öfver hvilken Savolaks' import och export företrädesvis
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kommer att gå. Tulluppbörden stiger här till 300,000
mark om året.

Handelsplatser af andra ordningen äro:
I Nylands län: Borgå (4000 inv.) med export af

trävaror och spanmål, Lovisa (2000 inv.) med likabe-
skaffad export, ehuru i nedgående, och Ekenäs (1800
inv.), derifrån vestra Nylands jernbruk utskeppa sitt
stångjern (1500 ton) och andra jern-oeh ståltillverkningar
till Ryssland. Äfven exporten af fisk är icke obetydlig.

I Åbo och Björneborgs län: Nystad (3800 inv.)
som ända till senaste tider haft sin utförsel af plankor,
läkter, bräder och träkärl koncentrerad på Köpenhamn,
hvarest Nystads borgare sedan detta sekels början åt-
njuta stora handelsförmåner, och Raumo (380.0 inv.),
hvilken drifver ungefär samma exportrörelse som Nystad,
men rigtad på norra Tyskland och Ryssland.

I Vasa län: Kristinestad (2800 inv.) med export
af plankor, bräder och andra trävaror samt tjära, Ja-
kobstad (2000 inv.) med likabeskaffad export, Gamla
Karleby (2300 inv.), som efter Östermyra—Uleåborgs
banans anläggning och utsträckning till Ykspila hamn
synes gå en bättre framtid till möte, ehuru dess export
(af trävaror, tjära och smör) ännu är mindre betydande,
samt Jyväskylä (2500 inv.), vid den med Päijänne för-
enade Jyväsjärvi, hvilken stad utgör centralpunkten för
norra Tavastlands affärsrörelse och skogshandel.

I Uleåborgs län: Brahestad (3,000 inv.) hvars han-
delsflotta med hvilken en betydande fraktseglation idkades
var den största i Finland i medlet på 1870 talet och
ännu är ganska betydlig, ehuru stadd i starkt nedgående,
samt Kemi (500 inv.) och Torneå (1100 inv.), hvilka
begge sistnämnda utgöra utskeppningsorterna såväl för
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Åe virkesmassor som nerflötas till kusten längs utföre
de likbenämnda floderna som ock för den lax, som der
fångas.

I Viborgs län: Fredrikshamn (2500 inv.), som
drifver en temmeligen stor trävaruexport, hvilken dock
numera är i aftagande tillföljd af konkurrensen med det
närbelägna, hastigt uppgående Kotka.

I Kuopio län: Kuopio (8700 inv.) vid Kallavesi,
hvars vatten genom Saima kanal är öppet för fartyg, som
komma till och med från Medelhafvets hamnar. Kuopio
stads trävaruexport sker öfver Viborg, der varan måste
omlastas, men dess betydande utförsel af smör (600,000
kilogr.) och tackjern (1500 ton) utföras direkte. Såsom
ändpunkten för Savolakska jernvägen torde Kuopio med
tiden vinna en allt större kommerciel betydelse. Joen-
suu (2,500 inv.), ändpunkten för den blifvande Karelska
banan vid Pielis elfs utflöde i Pyhäselkä, idkar likabe-
skaffad och ungefär lika stor exportrörelse som Kuopio.

I Tavastehus län: Tavastehus (4600 inv.) vid Va-
najavesi, efter jernvägsnätets utsträckning till Ryssland
försedd med egen tullkammare. Importen är icke obe-
tydlig; men den direkta exporten till Ryssland af smör,
kräftor m. m. af jemförelsevis föga värde. Tammerfors
har äfvenledes egen tullkammare. Dess import och ex-
port, som till största delen utgöres af tillbehör och rå-
materialier för fabrikerna samt tillverkningar deraf, stiger
i sammanlagdt värde till 15 och 20 miljoner mark om
året och skulle berättiga staden till en plats bland Fin-
lands största handelsstäder, ifall varuomsättningens storlek
härvidlag utgjorde enda måttstocken.

Städer med endast obetydlig handelsrörelse äro:
Vid hafskusterna:
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Mariehamn (600 inv.) på Åland, Nådendal (600
inv.), Kaskö (800 inv.) och Nykarleby (1000 inv.), vid
Ladoga: Keksholm (1200 inv.) och Sortavala (1200 inv.)
samt i det inre af landet S:t Michel (2,200 inv.), Hei-
nola (1200 inv.), Nyslott (14p0 inv.), Villmanstrand
(1700 inv.) och Kajana (1100 inv.). Af köpingar, som
icke åtnjuta stadsprivilegier, ha Idensalmi (900 inv.)
och Salo (600 inv.) vid Uskela ås utlopp i Halikko vi-
ken en icke obetydlig rörelse. Mindre handelsplatser
äro; Lahtis på södra stranden af Vesijärvi och invid
Petersburg—Helsingfors jernväg, Ikalis i norra delen af
Åbo och Björneborgs län, Kronoborg vid Ladoga och
Nurmes vid norra stranden af Pielisjärvi.





Öfversättning till kartorna sidd. 240 och 280.

Suomen päävesistöjen korkoprofiilit = Finlands vattensystemers
höj dprofiler.

1. Oulujoen vesistö = Uleå elfs vattensystem.
2. Kokemäenjoen vesistö = Kumo elfs vattensystem.
3. Kymijoen ja Päijänteen vesistö = Kymmenes och Päi-

jännes vattensystem.
4. Wuoksen ja Saimaan vesistö = Wuoksens och Saimas

vattensystem.

Rättelse:

Sid. 364 tredje raden uppifrån står: Af mullvadar och fjällmöss, läs:
Af sorkar och lemlar.

Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri, 1885.





Efterskrift.

Oförutsedda förhållanden ha föranledt att slutfö-
randet af denna första del af Finlands geografi fördröjts
vida längre än afsedt varit. Författaren har icke kunnat
egna mera tid åt detta arbete, än de fristunder, som
embetsgöromålen lemnat öfrig, och dessa fristunder ha
synnerligen under senast förlidna fem dr varit korta och
sällan återkommande. Nedskrifningen har sålunda skett
med långvariga och ofta upprepade afbrott, hvilket för-
hållande tvifvelsutan störande inverkat såväl på innehåll
som framställning. Författaren vågar emellertid hoppas
att nu berörda omständigheter skola välvilligt tagas i
beaktande vid arbetets bedömande.

Enligt den ursprungliga planen skulle denna första
del af Finlands geografi bilda ett afslutadt verk för sig.
Dess sista kapitel i hvilka en framställning af folkets
andliga kultur, lefnadssätt och seder samt af landets
administrativa, politiska och finansiela förhållanden bordt
ingå, äro likväl nu bortlemnade. Den omständigheten alt
utarbetandet af dessa kapitel ytterligare skulle fördröjt
arbetets slutförande har dock icke utgjort enda anled-
ningen, hvarföre så skett. Oafsedt att dessa kapitels
innehall står i mindre direkt samband med det öfriga
samt dessutom berör förhållanden, som hvarje år vexla
och om hvilka nyare och fullständigare uppgifter derför



inhemtas ur statistiska och andra periodiskt återkom-
mande publikationer, synes skildringen af folkets bonings-
hus, klädedrägt, lefnadssätt och seder m. m. mera lämpa
sig såsom inledning till hvarje landskaps ortsbeskrifning,
än såsom en beståndsdel i den allmänna öfversigten,
hvarest de för hela landet gemensamma karakteristiska
egenheterna, ifall sådana ens alltid finnas, icke kunna
framställas utan en omständlig och i detalj gående be-
skrifning af skilda ortsegendomligheter. Inu berördt
afseende har sålunda ett frångående af den ursprungliga
planen för arbetet egt rum.

Beträffande den andra, eller topografiska af delningen
af detta, verk, för hvilket icke obetydande materialier
under en följd af år insamlats, är författaren åtminstone
för närvarande ur stånd att tänka på dess utarbetande.
Måhända skola yngre krafter åtaga sig detsamma. Det
varma intresse för fäderneslandets geografi, som under
senare år vaknat till lif och bland annat fått ett uttryck
i bildandet af ett särskildt vetenskapligt samfund, med
forskningar i Finlands geografi till syftemål, gifver be-
rättigad anledning till en sådan förhoppning.

Helsingfors i Oktober 1890.
Författaren.


