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insinuerat sin bön om rangförhöjning hos Generaiguvernören och
Baron Stjernvall-Walleen. Odmjukt beder jag, att Högvälborne Herr
Grefven icke må illa upptaga, att jag, för att uppfylla Böningh’s
önskningar, talar för hans lyckliggörande med en Hofrådstitel.

Gårdagen var sorglig. Talet från thronen mäste verka nedstämman
de — nu då andan är god, och belåtenheten var som störst. Mouvemen
tet skall vinna derpå.

Med djupaste vördnad har jag äran ftamhärda

Högvälborne Herr Grefvens 10

aldraödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 16:e April 1864.

27$ KORI FRAMSTÄLLNING AF FINANSFÖR
VALTNINGEN 1 FINLAND
HUB, JVS handskriflssarnting

20

för Thronfölj<aren>

De egentliga statsfonderna äro tvenne:

Allmänna statsfonden och Militiefonden

Båda dessa fonder voro sammanslagna under en förvaltning från år
1840 till år 1854, dä Militiefonden åter afskildes och stälides under en
Militieexpedition i Senaten för skilda förvaltningar.

Utom dessa fonder har Statsverket under Finlands Banks förvalt- 30

ning följande för särskilda ändamål bestämda fonder:
Fattig- och Arbetshusfonden, hvars behållna kapital vid Januari

månads utgång detta är uppgick till 2 464 364 Mark.
Krigsmanshusfonden mcd en behållning vid samma tid af 1 589 832

Mark
Militieboställsfonden hvars behållning vid samma tid utgjorde

354 987 Mark.1
Invalidfonden med en behållning af 116 000 Mark
Skolfonden, hvars behållning är 63 000 Mark.
Alla dessa fonders inkomst och utgift upptages särskildt i statsför- 40

slaget för hvarje år.
Amortissements- fonden för ett genom bankirhuset M. A.von Rot

schildt & söner lånen 1882 upptaget statslån å 4400000 Thaler.
Fondens behållning, hvari ingår en reserv för inlösen af ännu utlöpan
de obligationer å ett uppsägbart inhemskt lån, lihvilket tidigare upptogs
till krigskostnadernas betäckande åren 1854 och 1856 samt för jern
vägsanläggning mellan Helsingfors och Tavastehus,II utgjorde d<en) 30
januari — 8 237 396 Mark.

Liqvidationsfonden för liqviderna vid erläggandet af ränta och
amortissement å ett för samma jernvägsanläggning 1859 i Ryssland 50

upptaget lån å 2 500 000 R<ube>l.
Undsättningsfonden, bildad af att i September 1863 hos Baron

Stieglitz erhållet kreditiv å 500 000 R., Ihvars belopp åter utlånats åt
spannmålsimportörer och till mindre del åt den af missvexten nödli
dande allmogenI
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Ryska Riksskattkammarfonden för liqviderandet af pensioner m. m.
för Riksskattkammarns räkning; hvilka tre sistnämnda fonders inne
stäende medel, äfven lånade eller förskjutna, icke bilda nägon statsver
kets behållning. Likväl har Ailmänna statsfonden för motsvarande
fordran besparat i Ryska Riksskattkammarfonden uppgående till
ungefär 1 000 000 Marl

Alimänna Statsfondens inkomster

10 Finska statverkets inkomster bestå af:
1:0 Skatter afjorden
2:o — af förädlingsverk
3:o Personela utskylder
4:o Indirekta skatter
5:o Tilifälliga inkomster

Jordskatten utgär under fiera särskilda titiar.
En del afjorden är nära nog skattefri »Frälsejord». Denna skatte

frihet beviljades i äldre tid ät adeln. Men numera besittes sådan jord af
20 egare af alla ständ.

En annan del är statens tillhörighet, dels sådan, att den utarrenderas,
dels bestående af s. k. »Kronohemman» som mot viss oföränderlig
ränta af bönder innehafvas frän far till son, likväl med guvernörernas
begifvande.

Största delen är egentlig »Skattejord», som med fuil eganderätt
besittes mest af bönder och fritt köpes och säljes.

Anm<ärkning> Kronohemman få mot viss stadgad afgift lösas till
Skattehemman. Denna lösen fortgå nu, sedan betydlig Iättnad för
densamma blifvit beviljad, med stora steg. Inkomsten deraf är nämnd

30 under 5:o Tillffihliga inkomster1

Jorden är för skattläggningen indelad i »Mantab>. 1 landet räknas till
20 000 mantal, hvilka i skilda landsorter äro delade i fiera eller färre
hemman, frän 2 till 20 och derutöfver på hvarje mantal, så att
hemmanstalet i hela landet uppga till ungefar Flera hemman
kunna besittas af en egare och i sambruk odias. Men i jordböckerna
förtecknas de särskildt. Efter domstolspröfning fär klyfning ske och
nya hemman bildas. Alla ombyten af egare förtecknas ocksä i dom
stolarnes protokoli. Jordskatten utgår dels i spanmål dels i penningar.

40 Spanmålsräntan är oföränderlig; penningräntan bestämmes dels efter
uppskattning af spanmålspriset af medelpriset på säd, smör och talg
m. m. för hvarje är, men hufvudsakligen för de tio sistförflutna ären.

IIDå äfven spanmålsräntan får lösas efter denna s. k. Medelmarke
gäng, som nästan alltid utfaller lägre, än det gällande spanmälspriset,
sä infiyter icke mycket spanmål i magasinerna.

Skatten uppbäres af >kronofogdar» hvilka tillika äro administrativa
tjänstemän. IlMen den debiteras af särskilda tjänstemän i hvarje
»Härad», »Häradsskrifvare», som ät jordegarena utställa tryckta de
betsediar, på hvilka Kronofogden vid uppbörden tecknar sitt qvitto.

50 Den betalas för det förflutna äret, t. ex. i Februari 1864 för året 1863,
så att statsverket alltid ligger i förskott för dess belopp. Uppbördskost
naden är ringa.

Men innehafvare af Kronojorden och Skattejorden uppställa äfven
landets »indelta» d. v. s. på jorden fördelta miltär.

De värfva soidaten och gifva honom en liten jordlott, soldattorp» för
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hans underhåll samt erlägga ett penningbidrag till hans beklädnad. En
del äro förbundna att ställa kavalleri, och deras hemman kallas
»Rusthåll». För dessa erlägges ingen annan skatt; tvärtom uppbära dc
fiesta egare bidrag af andra »hjelphemman», j»Augmentshemman»,I
hvilka i förhållande till denna hjelp äro befriade från direkt skatt till
staten.

Under tiden från 1810 till 1854, då jordegarene voro befriade från
soldaters uppställande, betalade de blott en Vakansafgift i spanmål och
penningar, hvilka ännu erlägges af fiertalet, emedan för närvarande
blott en tredjedel, den inbegripen äfven en del rusthåll, ställa soidater. 10
Om denna inrättning skola några ord tilläggas längre fram. Ilnkomst
erna från kronans skogar hafva hittills varit ringa; och har den
beräknade inkomsten af desamma icke utfallit.II

Skatten af förädlingsverk erlägges hufvudsakligen för jernbruk och
qvamar. Först nu är fråga väckt att beskatta alla fabriker. En skatt af
sågarne upptages under indirekta skatter7

En Personell afgift betala alla landets invänare mcd undantag af
adeln och presterskapet- livilka doch vid innevarande landtdag afsagt
sig denna frihet. Afgiften är nu föreslagen till 90 1/2 mark för man 1
Mark för qvinna från 16 till 63 års älder. 1 Wiborgs län, der jordskatten 20
är mindre, än i det öfriga landet, har hvarje individ af mankön betaldt
Poduschneipengar mcd rubel. liNu blifva invånarcna i detta län
likstäida med alla öfriga. Afven andra i Statsförslaget upptagna
personela afgifter komma i stället att bortfalla.J Dessa skatter uppbäres
jemte jordskatten.

Indirekta skatter:
Af dessa är tullen den förnämsta. Den är ännu delvis skyddstull, men

förnämligast finanstull. Exporttullen är obetydlig; men för beqvämlig
hetens skuld uppbäres sågskatten vid exporten af bräde och piankor. 30
Före 1840 var tullinkomsten obetydlig ungefär 200 000 rubel;IJ men i
följd af en då skedd reform har den sedermera stigit till mera än fem
gånger detta belopp. Den utgör nu nära nog Ilhalfva beloppet af
statsinkomsten. Af detta förhållande inses, huru menligt ett krig mcd
åtföljande blokad måste vara äfven för statsverkets bestånd. Under
krigsåren 1854 och 1855 nedgick tullinkomsten till ungefar en 1/3 del af
dess belopp före kriget.

Ryska varor, utom tobak, äro tullfria. Tullgränsen mot Ryssland
finnes eljest blott för utländska varor. Den Iläfven af kolonialvaror och
en del utländska manufakturvaroril tiliförsäkrar Finska statsverket 40

dess framtida bistånd. Ty i den mon Stt Petersburg allt mera blir en
vcrldsmarknad, och tullen i Ryssland kommer att nedsättas, skall
deriftån hemtas Finlands behof. Och funnes då ingen mot Ryssland
tullgräns, skullc Finlands förnämsta statsinkomst gå förlorad. Annu
hindras den låga tullen på rysk tobak från denna varas behöriga
beskattande — en skatt, som i dc fiesta länder utgör en så betydlig del
af statsinkom sten.

Näst tullen ger under dcnna titel Afgiften för brränvinsbränningen
den betydiigaste inkomst, ehuru ringa denna i jemförclse mcd förhål
landet i andra länder för närvarandc ännu är.1 50

Enligt gammal lag har hvarjc jordegare privilegium att bränna
bränvin mcd en apparat i proportion till egendomens storlck, och
städerna eftcr invånarantalet. Tiden för bränningen kan hvarjc år
bestämmas af Regeringen — längre ellcr korrtare efter årsvextcns
beskaffenhct, och bränning kan äfven hclt och hållet förbjudas den ena
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eller andra landsorten. Afgiften till staten är äfven i Iag bestämd, och
kan endast med Ständernes bifail höjas, hvarföre den samma varit
oföränderlig ända från år 1800. liför närvarande föreligger Ständerna
en Regeringsproposition, som afser brännvinsbränningens frigifvande
och högre beskattande.II

Inkomsten af Charta sigiflata stämpladt papper, som måste begagnas
för inlagor till auktoriteterna och för deras resolutioner m. m., är icke
betydlig. Afven författningen härom beror af Ständernas medgifvande;
och är det ett af de fä afsteg från grundiagen, som skett under de femtio

10 sistförflutna årens förlopp, att en ny förendring i ämnet utfärdades år
1842. Nu har Landtdagen ordnat frågan genom en ny taxa, som dock
icke torde minska statsverkets inkomst under denna titel.

Postverket har blott de senaste åren Iemnat någon ringa behållning.
Orsak till dess ringa aflcastning äro de länga distanserna, landets giesa
befolkning och i synnerhet manufakturindustrins ringa utveckling.
Likväl kan statsverket anses hafva en betydlig fördel af postinrättning
en, emedan alla auktoriteters brefvexling och penningremisser äro fria
från porto och assurans.

Sågningsafgift är en skatt på sågarne som uppbäres vid exporten af
20 piankor och bräder.

Sjöfartsafgift erlägges för importerade varor och är en blott tempo
rär skatt, bestämd att ersätta lösen för Oresundstullen, som betalas till
Danmark.,

Bland Tilifälliga Inkomster äro:

De Böter för kontraventioner och polisförseelser, som tilifalla statsver
ket,

Lots och Båkafgifter, hvilka af inkommande och utgående fartyg
30 erläggas efter lästetalet med 18 kopek p<e>r läst ( 2 Engelska Tons).

Denna ringa afgift betäcker endast två femtedelar af statsverkets
omkostnad för fyrar, känningsbåkar, sjömärken och lotsstatens under
håll. Man mäste derföre vara betänkt på, att höja densamma. Men
betydligt skulle inkomsten vexa, om alla de fartyg, som gå till och från
Cronstadt skulle der erlägga båkafgift, och Finska statsverket skufle
tillerkännas en andel deraf efter antalet af dess fyrar i Finska viken. 1
alla andra länder betalas en sådan afgift, högre af fremmande fartyg,
än afegna. T. ex. i de Engelska hamnarna är densamnia högst betydlig.
IlTiil lotsverkets underhåll bidraga ett antal »lotshemman» i skärgår

40 den, hvilka mot frihet från åtskilliga andra onera äro förpligtade att
ställa lotsar eller att gifva de anstälda lotsarna husrum, vedbrand
m.m.II

Ersatta Storskiftskostnader. 1 landets iiordliga och östliga delar är
jorden ännu icke definitivt skiftad mellan egarene. Nybyggare hafva
tipptagit åker och äng, der det fallit dem lägligast, och skogen har varit
gemensam. Skiftet är i dessa vidsträckta landsträckor tidsödande och
kostsamt. Statsverket betalar derföre en del af kostnaden i förskott,
och jordegarene ersätta förskottet efterhand. Deraf denna inkomsttitel,
som såldes egentiigen betecknar ett återbetaldt förskott. Den jordegan

50 de, som tilidelas hvarje »mantab>, är olika i skilda landsdelar. Vid
skiftet upstä, der inbyggarene ännu äro få, såkallade öfverloppsjordar,
hvika, emedan all jord ansetts ursprungligen tillhöra staten, tillfalla
statsverket. Ofverloppsjorden är naturtigtvis ouppodlad jord, deis
skogs- deis kärr-mark. Men i stöd afäldre författningar har befolkning
en rättighet, att med lokalstyrelsens begifvande nedsätta sig på denna
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kronojord och biida nybyggen, hvilka efter åtnjutande afvissa frihetsår
skattläggas och då biida kronohemman.

Först sedan år 1856 har statsverket tagit ifrågavarande öfverlopps
jordar och en del af de ännu helt och hållet oskiftade och ouppodlade
landsträckorna under sin förvaltning såsom kronoskogar eller parker,
och en forststat har blifvit tillsatt till deras förvaltning med betydlig
kostnad för statsverket. Emedan dock inom dessa områden Cmnas en
mängd dels nybyggen, dels redan skattelagda kronohemman, hvilkas
egoområde ännu icke är dem tillskiftadt, så har mångenstädesII icke
heller gränsen mellan enskildas och kronans skogar kunnat nogare 10

bestämmas, och detta förhållande vållar vid forstförvaltningen stora
svårigheter.

Den jord, som sälunda nu är stäld under statens förvaltning omfattar
en yta af icke mindre. än geografiska quadratmil. Den största massan
deraf är belägen i Uleäborgs län vid Lappmarkens gräns. Skogarna äro
mycket förödda, dels ljgenom hygge och svedjandej af nybyggare oc1
äfven af en talrik befolkning, som utan tillständ i desamma bosatt sig,
dels af skogseldar, vållade af skogsinvänarena. Den inkomst, statsver
ket haft af skogarne, är derföre hittills obetydlig. Mycket trädvirke kan
dock äfven inom närmaste tid försäljas, men det är i synnerhet för en 20
aflägsnare framtid dessa ofantliga skogar komma att ega ett värde, som
man nu knappt vägar i penningar uppskatta.

Den vackra kanal, som med en kostnad af 3 miljoner rubel blifvit
llfrån l8U till 185611 af Regeringen anlagd mellan sjön Saimen och
Finska viken, ger redan en netto aflcastning, hvilken motsvarar ungefär
3 procent på anläggningskapitalet. ehuru denna inkomst är anslagen
till amortissernentsfonder för de statslån, som upptagits dels till
betäckande af krigskostnaderna 1854—56, dels till en jernvägsanlägg
ning 102 verst i längd mellan städerna Tavastehus och Helsingfors.
Bruttoinkomsten från denna jernväg Ilfulländad 1862 och försedd med 30

en bibana om 2 verst 1863 med en kostnad af ungefär 31/2 miljon
rubel,lI tillfaller deremot statsverket, som åter utbetalar omkostnader
na, hvilka ännu öfverskjuta inkomsten. Planen är närmast som, att frän
densamma föra en hibana af 7 versts längd till Ilfabriksstadenll Tam
merfors och en annan verst lång till den stora insjön Päjäne. Åt
framtiden är det öfverlemnadt, att ästadkomma en jernväg från
Wiborg till Petersburg 120 verst och att förbinda denna rned Päjäneba
nan på en längd af verst. Kostnaden för alla desa hanor, för hvilka
redan preliminära undersökningar skett och äfven delvis kostnadsför
slag blifvit upprättadt, är beräknad per medium till 30 000 rubel per 40

verst för enkel bana. Den färdiga jernvägen haI jämte material kostat
35 000 rubel per verst, emedan den är terasserad för dubbelt spår och
dessutom är det första, likväl endast af inhemska ingeniörer utförda
försöket.

Inkomsterna äro alltid så beräknade, att ärligen ett icke obetydligt
öfverskott uppstär, ehuru å andra sidan detta öfverskott de senare åren
genom Nådigt anbefallda nya statsanslag och extraordinära utgifter för
engäng medgtagits. Så har en beklaglig missvext i landets nordliga
delar under de två senaste åren erfordrat en extraordinär statsutgift, 50

dels säsom utlåning dels såsom anslag för allmänna undsättningsarbe
ten af ungefär 4 500 000 mark. Såvidt sädana utgifter kunna förutses,
beräknas de i en särskild, extra-statsreglering eller

Kalkyl öfver statsverkets tillgångar &c.
hvilken kalkyl årligen till Hans Kejserliga Majestät insändes7
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Alimänna Statsfondens utgifter

Statsutgifterna äro ordnade under 9 särskilda Hufvudtitlar nemiigen:
1:0 Utgifter för högsta styrelsen.
2:o — för Justitie-staten.
3:o — för Militiefonden.
4:o — för Civilstaten.
5:o — för *Klorodiet* och Läroverken.
6:o — för helsovården, och ffingelserna

10 7:o — Extra utgifter för statsiänen, ailmänna bygnader m. m.
samt andra tillfälliga omkostnader.

8:o Utgifter förjordbrukets, manufakturernas och handelns
upphjelpande.

9:o Pensioner och andra anslag för tjänstemän deras enkor
o<ch> barn.

1 statsförslaget föregäs utgiftsposterna af en Afkortning eller ett
afdrag å statsinkomsterna förnämligast ä jordskatten Iloch de personela
utskyldernall. Det händer, att hemman af sina åboar öfvergifvas i följd
afjordens ofruktbarhet eller ofta äterkommande froster eller af dälig

20 hushållning. Den af sådan orsak liför »Odeshemman»II allcastade
skatten är dock obetydlig. Den andra posten afgår från sådana
nybyggen, som nedan äro skattelagda men åtnjuta vissa frihetsår från
skattens erläggande, då skatten uppdebiteras bland statsinkomsterna,
men åter här affärei »För fattigdom» och sjuklighetet efterskänkas
isynnerhet personela utskylder, och detta afdrag utgör den tredje
posten.

Utgifterna för Högsta Styrelsen pä
1:o Hufvudtiteln. Dc medtaga nära 1/12 del afAlimänna Statsfondens

30 inkomst. Det är väl gifvet, att denna proportion måste vara oförmonlig
i ett land med liten folkmängd och smä statsinkomster. Men någon
besparing kunde lätt ske, i synnerhet om man icke anser det för skam,
att ett fattigt lands styresmän lefva tarfligt.

Beloppet af Hans Kejserliga Majestät Dispositionsrnedel är dock
ringa. Det förstärkes likväl af ett anslag ur Militiefonden och ett annat
ur Passkassan i S:t Petersburg, sä att det hela utgör 65 000 rubel. Det
är visst litet nedsättande för oss Finnar, att icke kunna bidraga till
Hans Majestätss hushållning. Men dä Hans Majestäts Nådiga vilja är,
att använda dessa Finska medel endast till gåfvor, sä få vi trösta oss

40 med, att genom det ringa anslaget bereda Hans Majestäts hjerta
tillfredsställelsen af några fiera välgemingar, än detsamma förutan.

2:o Hufvudtiteln utvisar afiöningame endast för dc högre domstolarna
och blott ett ringa anslag för dc lägre domarena, Lagmän och
Häradshöfdingar.1

Första domstolsinstansen är pä landet »Häradsrätten», i hvilken
»häradshöfdingen» mcd 12 dertiil utvalda bönder såsom bisittare
dömer. Han förrättar »ting», häller session, två gånger om året i hvarje
församling inom sin »domsaga», jurisdiktionskrets liFör behandling, af

50 brottmål hällas äfven »urtima ting», extraordinära sessioner.II Af
statsverket har han en obetydlig lön. Han uppbär en betydligare
aflöning i spanmäl af domsagans invånare. Dertili uppbär han lösen
enligt taxa för alla protokollsutdrag och domar. Häradshöfdingarne i
landet äro 48 men antalet kommer att förökas mcd 12 nya.

På samma sätt afiönas »Lagmän», till hvilkas afgörande tvistemål
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dragas från häradsrätterna. Lagmännen äro till antalet 6 och häila
»ting» på särskilda orter inom sin lagsaga en gång om året. Det är
numera fråga om Lagmansrättemas indragande.

Ty från denm kunna målen indragas till Hofrätterna i Åbo, Niko
laistad eller Wiborg, till livilka vigtigare civila mål och alla brottmål gä
direkt från Häradsrätterna, och som derföre i de fiesta fali utgöra
andra instans.

Tredje instansen är Justitie-Departementet i Senaten.
Städerna väija och afiöna sjelfva sula domare, »Borgmästare», som

i de fiesta tillika äro högsta styresmän. Endast i Helsingfors, Åbo och 10
Wiborg finnas tv borgmästare, den ena domare, den andra admini
strator. 1 dessa och några andra städer finnes äfven »Kämnersrätt», en
lägre instans än Borgmästarens domstol, »Rådsturätt>.; men äfven om
sagda domstois indragning är fråga väckt.

3:o Hufvudtiteln har att uppvisa endast två utgiftsposter, för Kadett
korpsen i Fredrikshamn, och arrende för några ät indelta armen
ansiagn, boställen, å hvilka nu landtbruksskolor äro inrättade.

llFrån 18 till 18 ingingo den nuvarande Militiefondens inkomster till
samma fond, som ali öfrig statsinkomst, ur hvilken äfven utgifterna för 20
militära ändamåi utbetalades.ll

Endast ansiaget för Kadettkorpsen quarstår numera Ailmänna
statsfonden till last Ilutan motsvarande särskild inkomstjl, emedan
Militiefonden icke har tillgång att bekosta densamma. Denna dyra
läroanstahs tillvaro väcker missnöje i iandet, isynnerhet emedan de
elever, som derifrån utgå, icke kunna få piats i eget iand och användas
till dess gagn. Det väcker tvärtom ytterligare missnöje, när de, efter att
hafva länge tjenat i Ryska hären, pä äldre dagar insättas på högre
platser i Finland, ehuru redan blifna fremmande för hemlandets
förhållanden, och vanligen dåmera betraktande sitt embete som en 30
sinekur. Ett verkligt bekymmer i iandets finanser gör det, att vissa
utgifter för Kadettkorpsen tilikomma utan Senatens hörande, genom
armeeordres, som gäila Kejsardömet, men hvilka man, då de bereda
personerna större inkomster, sörjer för att få i Finland tillämpade.

Kadettkorpsen kostar ensam 1/3 del af hvad för öfriga skolor och
gymnasier i iandet är ansiaget.

Hvad som utgår till *Kleresistaten*
5:o Hufvudtiteln upptager blott en obetydlig del af hithörande utgifter.
Ty presterskapet afiönas och kyrkorna underhållas af församlingarne 40
sjelfva både i städerna och på, landsbygden. Man uppskattar denna
direkt till presterskapet utgående aflöning i hela landet till ZZZi rubei.
Af statsmedei afiönas endast delvis biskoparne samt åtskilliga prester
af Grekiskt Ryska kyrkan, äfvensom mindre spanmåisansiag utgå till
öfnga presterskapet.

Anslaget för Alexanders universitetet är rikt, vittnande om Monar
karnas frikostighet för denna läroanstalt. IlSedan den 182$ fiyttades till
Helsingfors hafva bygnader för dess behof blifvit uppförda med en
kostnad af mera än en half miljon rubel, utom hvad som användts för
dess bibliotek och samlingar, riktade äfven genom stora Kejserliga 50
gåfvor.IJ Men detta universitet har säsom det enda i landet för dess
kultur den största betydelse. Också kännes och erkännes detta af
iandets invånare, så att, medan storleken af mängen annan statsutgift
klandras, ansiagen för universitetet uppräknas med liten stolthet.

Likväi sakna vetenskap och litteratur en del af den uppmuntran, de
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i andra länder åtnjuta. Anstagen för universitetet måste afse främst
lärarbildningen och undervisningen. Men för vetenskaplig och litterär
produktion inom och utom universitetet äro ansiagen de ringa, som
statsförslaget utvisa, åt Vetenskapssocieteten och tvenne andra sällskap
till skrifters tryck ringa. Personligt anslag ät litteratörer finnes blott ett
enda af 285 rubel åt skalden Runeberg. För skön konst har Senaten
tillstånd att utgifva ända till 3 000 rubel, och för ett musikaliskt kapeil
i Helsingfors utgifves en lika summa. Emedan större förmögenhet i
landet icke finnes, eger det icke heller någon frikostig Mecenat.

10 folkmängdens fattighet gör, att den för vetenskap, litteratur och konst
intresserade ailmänheten är ringa. liDen liar förringats äfven deraf, att
undervisningsspråket, likasom språket för lagskipningen och adminini
strationen varit Svenska, hvarföre de högre biidades antal icke kunnat
rekryteras ur massan af nationen. Genom senaste tids åtgärder och
isynner<het> genom Hans Majestäts Nädiga päbud af den 1 Augusti
1863, som stadgar, att inom tjugo är embetsverkens och domstoiarnes
skriftliga förfoganden, sä vidt de angä den Finska befoikningen, skoia
utffirdas på Finska språket, kommer att i detta förhällande ske en länge
efterlängtad reform.II Så mycket nödvändigare är det att från statens

20 sida skall för anförda ändamäl beviljas större ansiag än förut.1
Anslaget för de iägre iäroanstaiterna har under de senaste tjugo

årens lopp fyrdtibblats. Likväl är ännu borgarskoiorna, de s. k. Lägre
Eiementarskolorna illa daterade, och undervisningen i dem aiitför
inskrenkt.

Ifolkundervisningen pä landet har hittiils varit öfverlemnad nästan
uteslutande ät presterskapet. Den har fört ailmogen till iäskunnighet,
Iikväi sä att läsningen varit inskränkt hufvudsakligen till skrifter af
reiigiöst innehåll. Först under senaste 30 är har en rikare Finsk
litteratur uppstätt, utan alit understöd från Regeringens sida, ja till och

30 med under ett obilligt motarbetande af dess uppkomst. Afven folksko
tor hafva blifvit inrättade genom kommunernas egen försorg. Men
brist pä lämpiiga lärare har verkat hinderligt. Nu är rned betydlig
kostnad ett Seminarium inrättadt för biidande af lärare och lärarinnor.

Skoiverket lyder likasom Kleresiet under de tre Biskoparne och
Dornkapitlen i Åbo, Borgä och Kuopio samt i högsta instans under
Ekklesiastikexpeditionen i Senaten, som likväl i kyrkiiga ärenden
handiägger endast frägor om församiingarnes indelning, befordrings
och aflöningsärenden.II

40 4:o Hufvudtiteln, som omfattar anslag för den civila administrationens
öfverhufvud och uppbördsverket, visar det största utgiftsbeloppet eiler
ungeCär 1/4 del afheia statsutgiften. Emedan dock den ingår kostnaden
för sådana verk, som förmedia någon rnotsvarande statsinkomst,
såsorn tuli- post- Lots- och -forststaterna samt myntverket och kar
tasigiilataverket, sä falla blott 2/5 delar ungefär af Hufvudtitelns heia
utgift, säledes 1/10 del af statsutgifterna, på den egentiiga administra
tionen.

Landsstaten består af guvernörsembetena i de åtta skilda länen och de
50 under dem lydande nedan nämnda kronofogderna och häradsskrifva

rene, hvilka hvilka tiliika ombesörja kronouppbörden, samt kronofog
darne underlydande länsmän till ett antal af nära 250 i hela landet.

Guvernörerne biträdes i främsta rummet af en »Lands-Sekreterare»
och »Lands-Kamrerare», af den förra i juridiskt af den senare i
kamerait hänseende. Dessutom finnes i alla län en, i somliga två
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medhjelpare i dessa befattningar. En »Räntmästare» har statsmedlen
om händer, mottager dem af kronofogdar, tullkamrar m. m. och
utbetalar utgifterna inom lånet pä Guvernörens af Landskamreraren
kontrasignerade anordning. Ränteriet, kassan, revideras hvarje månad,
och en redogörelse för inkomst, utgift och behållning insändes till
Finans-expeditionen i Senaten.

Guvernörerne underlyda i polisärenden Generalguvernören, men
förvaltningsärenden Kansliexpeditionen och i finansärenden Finansex
peditionen i Senaten.

10

Postverket lyder under en Postdirektör och Kansliexpeditionen i
Senaten. Postverket utbetalar omedelbart af infiytande medel alla för
detsamma nödiga utgifter, men redogör i Finansexpeditionen för
postkassans tillstånd. Inkomsterna hafva säsom redan blifvit nämndt
vanligen icke motsvarat utgifterne och sällan lemnat behällning.

Lots- och Båkstaten lydande under en Direktör och Finansexpeditio
nen erfordraren hetydlig ärlig utgift, medan de afgifter som, under
under denna titel i landets hamnar erläggas af in- och utgäende fartyg
äro jämförelsevis obetydliga, sä att totala inkomsten blott till 2/5 delar 20
ungemr betäcker utgifterne. Dessa äro i anseende till landets vidsträck
ta kust betydliga7 Tillgängarne hafva derföre icke medgifvit bekostan
det afnödiga sjömätningar och fyrbåkars uppförande pä vestra kusten,
utan har Regeringen af landets nu församlade ständer begärt anslag för
sistnämnda ändamål.

1 Under samma expedition i Senaten lyda Bergsstaten, Magasinstaten
och Myntverket.II

IILots- och Bäkafgifterna uppbäres vid tullkammarne i sjöstäderna
och leverenas till länens Ränterier, ur hvilka äter utgifterna för Lots
och bäkstaten utbetalas.j 30

Tuilverket som lyder under en Direktion och Finansexpeditionen
kostar nära nog 10 procent af hela tulluppbörden, hvilken uppbörds
kostnad kan anses vara nog dryg. Likväl kan anmärkas, att vid
tullkamrarna uppbäres äfven lots-och båkafgifterna samt sägningsaf
gift för trädvaror, äfvensom för närvarande den s. k. Sjöfartsafgiften.
Också har denna uppbördskostnad ingalunda stigit i samma propor
tion som inkomsten af tullen.

jIntendentsstaten består af en Öfverintendent för allmänna bygnader 40

och ett af honom dirigeradt kontor samt af en Länearkitekt och
Konstruktör i hvarje Iän. Den lyder under Kansliexpeditionen i
Senaten.

Under samma Expedition lyder Medicinalstaten med en Generaidi
rektör, Collegium medicum och Läkar-korpsen.lI

Landtmäteriet lyder under en Öfverstyrelse och jordbruksexpeditionen
i Senaten. Landtmätarenes aflöning är ringa. Men de ersättas för sina
arbeten afjordegarena. Deras hithörande räkningar granskas vid årliga
revisioner, som anställas af Guvernörerna i länen och Ofverdirektören 50

för Landtmäteriet.1

Äfven den nyinrättade Forststaten, som har en Öfverdirektör, och
lyder under Jordbruksexpeditionen, kostar betydligt, utan att, såsom
nedan anmärkt blifvit. ännu gifva en motsvarande inkomst af kronans
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skogar.

6:o Hufvudtiteins största utgifter äro för sjukvården och för fångvår
den.

Kostnaden för läkares aflönande utgår å 5:o Hufvudtiteln under
ruhriken Medicjnalstaten. De af statsverket afiönade Provincialläkare
ne äro till antalet Femtio samt tio Lasarettsiäkare och sju läkare vid
särskilda fängelser och arbetshus. Städerna bekosta dessutom sina egne
läkare tillett antal af tjugofem. Den utgiftspost deremot, som å denna

10 6:o Hufvudtitei är upptagen under rubriken Alimänna sjukvården afser
endast lasaretternas underhäll och kostnaden för ailmänna farsoters
hämmande, bestående å utgifter för gratis utdeiad medicin och i
svårare fail för temporära lasaretter.

Sjukvården, hvarav betydligt ansiagen för densamma på de senaste
tjugo åren ökats, och isynnerhet Dårvården, för hvilken kostnaden är
särskiidt upptagen lemna ännu mycket öfrigt att önska. På lasaretter
na, ett i hvarje iän, samt dertiil tvenne mindre sjukanstalter i Åbo och
Kuopio iän, kunna endast med kroniska sjukdomar behäftade sjuka
mottagas. Feberlasaretter finnas icke. Det blefve också omöjiigt, att

20 transportera febersjuka till lasaretterna från längre afständ. Allmänna
hospitalet i Helsingfors är ett rikt dateradt lasarett, som tillika utgör
undervisningsanstalt7 för medicinestuderande vid Alexanderuniversite
tet, och som har sängar för patienter. IlDeribland äfven sängar för
febersjuka.II Med detsamma är ett Accouthementshus förenadt. För
dårvården finnes biott en enligt nyare grundsatser inrättad anstalt i
Helsingfors, samt en bevaringsanstalt för obotiiga sinnessjuka nära
Åbo.

Före Fångvården finnes endast gemensamhetsfängelser, ehuru man
bemödat sig att i fängelserna ätminstone skilja ransaknings- och

30 straffångar. På grund af Regeringens proposition hafva Ständerne
ombeslutat att upphäfva alla kroppsstraff, hvarafmåste följa en reform
i fängelseväsendet, mer eller mindre närmande sig cellsystemet. Men
hvarifrån medel skola tagas till denna kostsama reform, kommer att
utgöra ett föremäl för rnycket bekymmer.

Det ringa anslag till Fattiga bams uppfostran,som är upptaget på
denna hufvudtitel, är icke det enda för detta ändamål. Ett vida
betydligare anslag utgår ur Fattig- och Arbetshusfonden.

För de särskilda Dispositionsmedlen ä 7:o Hufvudtitelen uppförda,
redogöres i Senatens Finans-samt Kammar och Räkenskaps-expediti

40 on, likväl så att för vissa polisutgifter ur Generalguvernörens och
Länsguvernörernas dispositionsmedel fordrat endast Generaiguvernö
rens gillande, då biott totalbeloppet upptages i redogörelsen7 Nyhygg
nadskostnader och Reparationskostnader angä kronans bygnader.
Man har dock pä senaste tid så mycket som möjligt undvikit ali
nybyggnad och vid behof hyrt lokaler, säsom en för statsverket
billigare utväg.

Resekostnader för embets och tjenstemän ersättas enligt faststäld
taxa och endast för resor, som ske på särskild befallning. Vissa
tjänstemän, säsom provincialläkare och Länsingeniörer hafva be

50 stämdt belopp för äret till reseomkostnader sig anslaget.
Städers gästgifvares m. Ii friheter äro egentligen en aflcortning pä

vissa statsinkomster.
Anmärkningsprocent hafva Revisorerna af statsräkenskaperna för

hvarje upptäckt fel statsverket till godo.
Manta1sskrfningsprovision utgår af Mantaispengarne och tilifaller
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Häradsskrifvarena för upprättande af förteckning på häradernas in
vånare, hvilken förrettning kallas Mantalskrifning.

Om statslånen handias särskildt.
Diverse anslag sammanfattar ett antal mindre poster, bland hvilka

de förnämsta äro anslag för triangelmätningar 30 000, för inlösen af
donationsgods i Wiborgs Iän 17 007, för en officiell tidning på Finska
språket 13 200, Kejser,liga palatsets underhåll, och 15 500 mark till
gaslysningen i Helsingfors och Åbo samt mindre anslag för betjäningen
vid embetsverken, ersättningar o. s. v.

ISlutligen hörer till denna hufvudtitel ett anslag för oförutsedda 10
behof, som af Senaten användes, men hvarför redovisning går till Hans
Majestät.

1 statsräkenskaperna upptages också pä denna hufvudtitel alla de
anslag utom stat, hvilka Hans Majestät på Senatens hemställan eller
eljest anbefaller.II

8:o Hufvudtitelns rubriker antyda tillräckligt utgiftemas ändamål. De
fiesta af dessa anslag hafva tillkommit under de senaste tjugu åren.
Andra utgifter säsom ansiagen för Väg och vattenkommunikationerna
och Ailmänna arbeten hafva under samma tid blifvit ökade till tre ä 20
fyrafaldigt deras tidigare belopp.

De alimänna arbetena under Ingeniörkorpsens ledning bestå för det
mesta af mindre kanaliseringar och sjöffillningar. Vid sistnämnda
arbeten deltager den kringboende ailmogen, som af fällningen vinner
till ändringar merändels god ängsmark, med behölliga dagsverken,
hvarvid dock redskap och verktyg bekostas af staten. Den verkiiga
kostnaden för dessa arbeten uppgä derföre till vida mera, än hvad
statsförslaget utvisar.

Ersättningen för Oresundstullen utbetalas genom Ryska Finanssty
relsen. 30

Res- och Skattläggningskostnader äro för det mesta förskott, hvilka
afjordegarena efterhand återgäldas, säsom motsvarande rubrik under
5:o i statsinkomsterna utvisar7

9:o Hufvudtiteln upptager:
Förläningar och Extra anslag, hvartill väl höra några få af Hans
Majestät förunnade personliga anslag Ildels för embetsmän deis för
sädanes änkorli, men som förnämligast utgöres af den gratifikation för
oförvitlig tjenst, som tillfaller aflidna embetsmäns enkor och barn,
nemligen: för 15 års tjenst 1/4 del, för 20 års 1/2, för 25 ärs 3/4, för 30 40

års hela lönens belopp, för 35 ärs tjenst 1 1/4, för 40 års tjenst 1 1/2
gång lönebeloppet.

Afsked med full Pension erhålla civila tjenstemän vid 65 ärs ålder och
efter 30 ärs ordinarie tjenst.

Pensioner för civila tjenstemäns enkor och barn utgå ur en med årligt
statsanslag lifyra månaders inkomst af lediga tjensterlf och ett visst
afdrag af embetsmännens löner bildad pensionskassa, som för närva
rande har en fond af

Här upptagna Pensionsanslag är statsverkets bidrag till ifrågavaran
de fond Idelvisji för sådana tjenster, hvilkas innehafvare först på senaste 50
tid blifvit delegare i fonden. Extrapensionerna deremot äro Kejserliga
nådegäfvor till synnerligen behöfvande enkor och barn.

Endast få poster, såsom, på 6:o hufvudtiteln till en del för sjukvärden
och fångvården samt på 7:o hufvudtiteln för nybygnader och repara
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tioner äro förslagsvis beräknade II,dock sä att ansiaget är til1räckligt..
De öfriga äro noggrannt utförda7

Om statsräkenskaperna.

Statsförslaget uppgöres hvad angår inkomsterna och de förslagsvis
upptagna utgiftsposterna på grund af Summariska räkningar öfver
inkomst och utgift under de tre är som föregått det, vid hvars siut
detsamma skall tiLl Hans Majestät insändas. 1. ex. försiaget för 1864

10 enhigt räkningar för 1860, 1861 och 1862.
Af statsförslaget sändes, sedan detsamma blifvit af Hans Majestät

stadfästadt, från Finansexpeditionen utdrag till Länsguvernörerna,
upptagande alit, hvad den angår det ifrågavarande länet.

Anm<ärkning> 1. 1 tryck i författningssamlingen, offentliggöres sedan
1862 endast en rsum af det egentiiga statsförslaget hvilket senare
innehåller hvarje den rninsta utgiftspost specificerad samt de direkta
och ordinarie inkomsterna bereknade löner:
Till Löneränterierna infiyta:

1:0 Skatter afjord
20 2:o — af förädlingsverk

3:o Personela utskylder
4:o Indirekta skatter: utom postmedel, kontrollstämpelmedel och

stämpelafgift för spelkort.
5:o Tillffilliga inkomster.
För 1:o, 2:o och 3:o har Landskamreraren noga förda böcker, med

hvilka kronofogdannes uppbördslängder jemföras och deras uppbörd
kontrolleras. Tullmedlen m. m. levereras jemte reversaler; och öfver
hufvud observeras alla inbetalningar till Ränteriet äfven i Landskam
rerns räkenskaper7

30 Af vissa till Ränteriet infiytande medel får Guvernören rned Lands
kamrerns kontrasignation utanordna alla i statsförslaget för lånet
upptagna poster.

Men utgifter eiidast för en gång såsom delvis för sjukvården och
fångvärden under 6:e Hufvudtiteln, för nybygnader, reparationer Ijoch
resekostnaderll under 7:de, för ailmänna arbeten under 8:e samt
gratifikation för oförvitlig tjenst utanordnas efter Senatens Ekono
miedepartements beslut af Finansexpeditionen eller Kansli- Ekkiesias
tik- eller Jordbruksexpeditionen, inom beloppet af de förslagsvis
upptagna summorna, eller eljest efter underdånig hernställan på Hans

40 Majestäts befallning genom skrifvelse från Departementet. Ofverhuf
vud fordras för alla i Statsförslaget icke bestämdt upptagna årliga
utgifter en sådan särskild anordning.

Angår anordningen en till siffror bestämd utgift fär guvernören
tillstånd att efter skedd utbetalning låta i räkenskaperna upptaga
densamma såsorn gjord utgift under viss titel enligt statsförslaget. Men
kan endast ett rnaxirnum för utgifter bestämmas eller kommen densam
ma att statsverket åter godtgöras, upptages den i räkenskaperna såsom
förskott, och Guvernören anmäler, sedan den är till bestämdt belopp
utbetald, i Senaten densamma till afföring bland utgifterna, dä äfven

50 alla verifikater rnedfölja och granskas, samt om deras vigtighet god
kännes, bifall till afföringen meddelas samt handlingarne återfärdas för
att Årsräkningen bifogas.,

Månatligen insänder Guvernören till Finansexpeditionen en af
Landskamrern uppgjord förteckning öfver ali inkomst och utgift under
föregående månadens lopp.
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En summarisk uppgift insändes äfven från Ränterierna öfver levere
ring och utbetalning samt behållning vid månadens slut.

En dylik uppgift lemnar Landskamrern öfver förändringarne i
spanmålsförrådet i kronans magasiner.

Af dessa båda senare nämnda uppgifter göres i Finansexpeditionen
ett sammandrag, hvaraf ett exemplar lemnas till Generalguvernören
och ett annnat på Ekonomiedepartementets sessionsbord. Af detta
sammandrag inhemtas, sä att säga, för hvarje dag; beloppet af stats
verkets disponibla tillgängar.

När till Ränterierna infiyta mera penningar, än hvad för närmaste 10

mänader anses behöfligt, remitterar Guvernören öfverskottet till Fin
lands Bank, hvarest dessa medel särskildt bokföras. Derifrån levereras
de på Finansexpeditionens anordning efter behof till de ränterier, i
hvilka utgifter utöfver inkomsten förfalla, eller öfverföras de i liqvid till
amontissementsfonden eller utbetalas efter reqvisition till Militiefon
den o. s. v.

Stundom ske äfven på IlFinansexpeditionens anvisning remisser frän
det ena ränteriet till det andrall.

1 ofvannämnda månatliga sammandrag införes äfven Statsfondens
behållning i Finlands Bank. 20

De kontanta statsmedlen förvaras alltså i Finlands Bank och i de
ätta Läneränterierna samt spanmälen i kronomagasinerna. Endast
postmedlen göra härifrån ett undantag sä till vida, att utbetalningarne
för postverket ske omedelbart af de inkasserade medlen. Afven tuIl
ver,ket tillätes stundom verkställa mindre utbetalningar af omhänder
hafvande medel, hvarför dä redovisas i sammanhang med årsredovis
ningen i öfrigt. IlAlexanders Universitetet äter uppbär qvartaliter sitt
statsanslag och har sitt eget ränteri till hvilket sä väl detta som dess
öfriga inkomster afhesparade fonder? o. s. v. ingå samt hvarifrån alla
dess utgifter utbetalas.II 30

Guvernörsembetena aflemna hvarie år d<en> 1. September till Finans
expedition en summarisk räkningen öfver det föregående ärets inkomst
och utgift. Denna redovisning återföljs icke af verifikater, emedan den
blott tjenar till upplysning. Samtidigt afgifva Guvernörsembetena ett sä
kalladt Reqvisitionsförslag, som upptager alla kända statsutgifter inom
länet för nästföljande är.

Dylika Reqvisitionsförslag insändas äfven af Tulldirektion, Postdi
rektion m. fi. verk IlPä dessa reqvisitionsförslag grunda sig alla i
Statsförslaget för det kommande äret upptagna bestämda utgiftspos
ter.Ij De äro naturligtvis för det mesta öfverensstämmande med hvad 40

Statsförslaget för det löpande äret innehäller, men i dem skola obser
veras ocksä alla de förändringar, statsförslaget ger genom Nädiga
befallningar under äret undergätt Iloch om hvilka vederbörande blifvit
genom skrifvelsen frän Senaten underrättadeli. Å sin sida bör Finans
expeditionen hafva blifvit om dem underrättad genom protokollutdrag
frän de Expeditioner i Senaten pä hvilkas föredragning ändringen
tillkommit. Dessa meddelanden jemföras med hvarandra, och det bör
derföre icke hända att nägot blir uteglömdt. Inga andra nya utgifter fä
i Statsförslaget upptagas än dessa, hvilka Hans Kejserliga Majestät
anbefallit.II 50

Men vid Guvernörsembetena upprättas äfven en egentlig Årsräk
ning. Denna skall för det förflutna året före den 1. juli af det löpande
insändas till Senatens kammar och Räkenskapsexpedition, åtföljd af
hela massan af reversaler och qvittanser. Hit ingå dylik årsredogö
randen från alla öfriga verk, som hafva någon uppbörd och utbetal
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ning. På grund af alla dessa redogörelser uppgöres här Statshufvudbo
ken. Men denna sändes ännu jämte verifikaterna att till siffrorna och
äfven i öfrigt granskas i Revisionskontoret. IlTili noggrannhet upp
manas Revisorerna af egen fördel, emedan dem tilifaller viss procent af
det belopp anmärkningen gäller. Göras af revisorerna anmärkningar,
så hänskjutes dessas pröfning till Revisionsrätten, som, om något
misstag blifvit begånget, statsverket till last, dömer den skyldige att
utbetala ersättning, hvarför utom denna, om misstaget skett af grof
försurnlighet eller om det kan tydas såsom underslef ställes under laga

10 tilltal. Först sedan revisionen är fulländad, bevaras räkenskaperna i
sagda Expedition och far ingen vidare anmarkning ske sedan
Det vittnar fördelaktigt om förvaltningens noggrannhet, att Revisorer
na säga kunna förtjena ligenom anmärkningsprocenter, säsom äfven af
ansiaget å 7:e hufvudtiteln för detta ändamål synas.I, utan med skäl
bedja de om förhöjning pä sin obetydiiga Iän.

Finansexpeditionen, hvilken det åligger att hafva reda på alla
tillgångar och utgifter, sköter denna del af sina åligganden med en
Kamrerare, två Kammarförvandter (biträden), två Kammarskrifvare
och en Diarieförare. utom renskrifvare. Ett anspråkslösare Finansmi

20 nisterium torde knappt finnas.
Likväl lider räkenskapsverket, sådant det visar sig i Årsräkningarne

och Statshufvudboken, af väsentliga brister, bestående hufvudsakligen
den, att, medan ett stort belopp förskotter och oafslutade liqvider
balanceras från det ena äret till de andra, Saldo för året i sagda
räkenskaper icke framstår. Man har dock varit betänkt på att afhjelpa
dessa fel, och ett af sakkunniga män utarbetadt förslag föreligger till
pröfning. Likväl utgör detta icke något hinder för granskningen af
årsräkenskapernas rigtighet.1

30 Militiefonden

Ailmänna Militiekassans inkomster och utgifter.
Under Konung Carl XI ordnades åren 1688—89 militären i Finland
sälunda, att såväl kavalleriet som infanteriet stälides, bekäddes och
delvis beväpnades af jordegarena, och örlogssjömanskapet dels af
städerna deis af’ joregarna på kusten och i skärgården. Artilleniet
betjenades af värfvad manskap, och på senare tid tiilkomma i Finland
äfven ett par värfvade infanteriregementen, sä att år 1808 landets hela
militärstyrka uppgick till nära 20 000 man, hvaraf 12 736. man af

40 jordegarna ställd militär med 3 709 man reserver. Dä på den tiden
landets hela folkmängd uppgick till endast 850 000 personer, sä var i
sjelfva verket nära nog hvarje tjugonde person i landet soidat.

liDet är i det föregående nämndt, att »rusthållshemmanen> stälida
kavalleri, men öfvriga skatte och kronohemman, indelade i »rotar», en
infanterist för hvarje rota.II

Den indeldta soldaten hade af joregaren, rotehållaren, en liten
jordegendom, soldattorp. Beffilet hade boställen af kronohemman.
Aflcastningen af denna jordegendom, hvilken de sjelfva bebrukade,
utgjorde soldatens och hufvudsakligen äfven beffilets aflöning. liDerut

50 öfver hade det högre befälet sig ansiaget skatten af ***hemman,
indeladt ränta, ett aflöningsätt, som i äldre tid brukades äfven för civila
tjenstemän.II Endast i krigstid kom härtili underhåll af kronan.

En sådan alimän beväpning måste, ehunu sparsamt den var ordnad,
blifva föi landet betungande. Vid landtdagen i Borgä 1809, då kriget
hade utarmat invånarene, anhöllo ständerna hos Kejsan Alexander 1 att
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pä 50 år befrias från skyidigheten att ställa soidater, mot förbindelse att
i stället till statsverket betala en då öfverenskommen afgift, »Vakans
afgiften». De värfvade regementerna afskedades, och indeidta militären
uppiöstes. Soidaternas torp öfverlärnnades åt rothållarene, beffilet
däremot fick behålla sina bostäilen och sin indeldta aflöning. Efter
hand som dessa officerare med döden afgått, hafva de indeldta
hemmansräntorna blifvit till statsverket indragna, och boställena för
dess räkning utarrenderade. Af dessa inkomster vakansafgifter har
förnämligast Alimänna militiekassan blifvit bildad.

Alltså utgöres äfven nu Kassans tillkomst af 10
1:o Indeldt hemmans ränta, { / kronotionde, / qvarnränta 1;
2:o Arrende för boställen,
3:o Vakansafgifter.
Emedan rotarna voro förpligtigade att i krigstid uppställa äfven

reserver, så ingår i Vakansafgiften också lösen för detta åliggande.
Vakansafgifterna betalas likasom den indeldta räntan deis i penningar,
deis i spanmål, hvilken såsom spanmålsränta öfverhufvud äfven får
lösas med penningar efter markegång; boställsairendena erläggas i
penningar.

1 Kareiska andelen af Kuopio iän var en jägarebataljon uppsatt af 20
värfvadt manskap, utan torp, hvars aflöning jordegarena bekostade;
och ersättningen för denna afgift ingår nu bland kassans inkomster:

4:o Kareiska jägarskatten;
Likaså hade Kajana-andelen af Uleåborgs län sin egendomliga

rotering, och jordegarene bekostade med en särskild skatt kompani
chefens allöning.

5:o Kajana landtkaptens aflöning;
6:o Bränvinsförpaktningsmedel
Emedan alla dessa inkomster uppbäras jemte Ailmänna Statsfon

dens, så uppdebiteras de i dessa räkenskaper, hvaremot alla utbetal- 30
ningar för militieverket krediteras samma fond, och särskild liqvid
mellan båda fonderna afslutas för hvarje år.

Ända från 1809 har landet haft Rysk besättning, som deis gjort
garnisonstjenst i städerna, deis varit inqvarterad på landtbygden.
Denna militärs beteende mot invånarene har öfverhufvud varit godt,
och den torde icke heiler sjelf funnit sig illa i våra förhållanden. Men
det är gifvet, att olikheten i nationallynne, i språk, i religiös bekännelse,
i åsigter, seder och lefnadssätt skall hålla derna militär och landets
invånare aflägsnade från hvarandra. Först på senaste tid, från kriget 40
1854—1856 hafva dock Ryska trupper vistats i landet, hvilka medfört
större pretensioner, och hvilkas beifil isynnerhet lärer hafva funnit sin
ställning härstädes obehaglig samt härifrån medfört för Finland ogyn
samma intryck.

Befoikningens högsta önskan är alltså, att genom uppstälining af en
egen militär kunna göra den Ryska militärens användande härstädes
öfverflödig och sålunda afvända alla obehagliga rifningar. Man finner
sig äfven nedtryckt af att, i händelse af krig, icke kunna ställa någon
styrka att tala om till Hans Majestäts tjenst.

Men säsom det nyss i korthet anförda visar, äro Militiekassans 50
inkomster så ilia baserade, att under oförändrade förhållanden ingen
utgift finnes, att åstadkomma en egen året om tjenstgörande militär.

För närvarande har landet blott föijande militär:
1 :o Lifgardets Finska Skarpskyttebataljon med dess reservkompani;
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2:o Finska sjöekipagetskoder — en lemning af detta ekipage;
3:o Nu indelta bataljoner, men blott till 1/3 del af deras rätta styrka

eller till 320 man p<e>r bataljon.

Denna ringa styrka af tillsamman man kunde kanske vara tillräcklig
föi garnisonstjensten i fredstid. Men de indeldta bataljonernas upp
ställningssätt gör deras användande för detta ändamål omöjligt.

Befälet är numera icke bundet vid boställen, utan har kontant
allöning. Men manskapet skall underhållas genom sina torp och kan

10 derföre icke skiljas från dessa på längre tid. Ty den, som skall lefva af
jorden, mäste fä arbeta på odling.

Annu svårare biir stäliningen, när vid ett krig de indeldta bataljoner
na skola kompletteras. Ty då bortfaller Vakansafgiften, som nu utgör
hälften afMilitiekassans inkomst; och medel finnas icke ens till befälets
afiönande, mycket mindre till manskapets underhåll.

Hela inkomsten för 1864 är beräknad till 2 663 440 Mark
och häraf utgör Vakansafgiften 1 385 000 Mark.
Man måste väl erkänna, att anslaget för militära ändamål öfverhuf

vud är ganska ringa, ty det utgör blott 1/5 del af hela den öfriga
20 ordinarie statsutgiften (13 000 000 Mark). Men är hufvudfelet, att

äfven detta ringa anslag är säbeskaffadt, att det till stor del försvinner,
dä militären skall uppställas, och att dennes underhåll beror af dess
eget arbete.,

Vakansafgiften är i sjelfva verket ganska låg, i synnerhet för
»rusthållen», de hemman, som förut ställt kavalleri. Den hade efter
hand kunnat höjas, och mcd ett tillskott ur Allmänna Statsfonden hade
det kanske varit möjligt att uppställa en värfvad trupp, som hade
kunnat göra garnisonstjenst och tjäna till koder för Krigsbehof.

Men nu är förordnadt, att den tredjedel af indeldta manskapet, som
30 är uppställd, skall förses med torp. En tredjede] af Vakansafgiften har

derigenom bortgått. Och soldaten kan icke för nägon längre tid tagas
från torpet.

Härtill kommer, att denna militär likväl är ganska dyr. Hvarje soidat
kan anses kosta roten ungefär 1 601 Mark om ret, hvilket samman
Iagdt med kostnaden för 2 900 man enligt stat gör något mera än 520
Mark eller 130 rubel silfver p<e)r man, befälet inberäknadt — detta för
en trupp, som är sammandragen endast en vecka om äret.

Kostnaden för landets militär stegras derigenom, att för den ringa
styrkan underhålles en särskild Expedition i Senaten, liför hvilken dock

40 kostnaden utgår ur allmänna statsfondenll en 4:o Inspektörsstyrelse, en
5:o Ofverkrigsdomstol och ett 6:o Komissariat.

Af alit det sagda visar sig, att landets rnilitieärende behöfver en
fullkornlig reorganisation. Men en sådan rnåste ske med landtdagens
hörande, för erhållande af ökade1 anslag till dess genomförande. Alla
nya kostnader, som nu ske, synas vara bortkastade. då de icke alls föra
dertili, att fängelserna i landet kunde med Finsk militär bevakas.

Militiekassans hufvudsakligaste Utgifter ske för ofvan nämnda
ändamäl. Bland öfriga i staten upptagna utgifter äro dc förnämsta:

7:o Till Hans Kejserliga Majestäts disposition;
50 8:o Inqvarteringskostnader, utgifter för Staben, Taffelpenningar

kommendantsplatsmajorer och platsadjutanter, hvilka utgifter alla
angå den i landet förlagda Ryska militären;

9:o. Afiöningen för afskedade militärer, nemiigen af de 1810, 1830
och 1860—61 upplösta trupper;

Ar 1810 uppiöstes dåvarande Finska armeen. Anslaget utgår åt dc fä
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öfverlefvande af dess öfver- och underbefäl. Är 1812 uppsattes några
värfvade bataljoner, också dessa samiade till öfningar endast 6 veckor
om året. Denna militär uppiöstes åter 1838 och befälet vid densamma
pensionerades. Lifgardes Skarpskyttebataljonen är en lernning af den
samma, emedan den utgätt från den s. k. Undervisnings bataljon, som
då var stationerad nära Tavastehus. Åren 1854—55 uppsattes för kriget
den indeldta militären, men större delen af densamma indrogs
1860—1861 af brist pä medel för dess underhäil. ILikaså hade 1830 ett
sjöekipage blifvit uppsatt och för kriget uppställdes ett annat, hvilka nu
bäda äro indragna, så att nu biott den ringa s. k. kader återstår, äfven 10

den gagn1ös.) Ocksä efter denna tid hai ett reglementerande fram och
tillbaka egt rum, som kostat pengar, utan att stäliningen derigenom
förbättrats.

10:0 Bidrag till amortering af det statsiån, stort 1 850 000 rubel, som
1855 och 1856 upptogs för betäckande af krigskostnaderna, utgär frän
Militiekassan, men största delen af ränta och amortissement för detta
Iån bestridas ur Alimänna Statsfonden, ur hvilken dessutom krigskost
nader utgingo med ett belopp af något öfver 1 000 000 rubel.

Militiekassans stälining är nu sädan, att dess inkomster i sjeifva verket 20
pä långt när icke betäcka utgifterna. För innevarande år är ett tillskott
af 500 000 Mark beräknadt att utgä ur Alimänna Statsfonden; men det
motses, att äfven detta skall biifva för behofvet otillräckligt.

Militieboställskassans inkomster och utgifter

Inkomsterna tillilyta denna kassa af:
1:o Jordskatten för vissa hemman, hvilken skatt, så länge indeldta

militärens befäl hade bostälien, var anslagen till underhäli af bygna
derna på desamma, 30

2:o En afgift till kassan, säterifrihetsmedel; från sädana boställen,
hvilkas innehafvare voro be1friade från ali bygnadsskyidighet;

Utgifterne äro för närvarande, dä boställena utarrenderas, och arren
datorn har bygnadsskyldigheten, mera godtyckliga.

l:o för Kejserliga paiatset;
2:o för Generaiguvernörshuset; emedan Generaiguvernören är hög

sta militärchef pä stäilet och huset betraktats såsom hans boställe. Det
egentliga underhållet och möbleringen för detta hus bekostas dock ur
Ailmänna Statsfonden. 40

3:o Boställsmätningskostnader. Ett nytt Reglemente för boställenas
utarrenderande utkommit, som stadgar, att deras nuvarande egovidd
skall uppmätas och beskrifvas.

Krigsmanshuskassans inkomster och utgifter.

Denna kassa är egentiigen bestämd endast till pensioner för soldater
och matroser Jlsamt deras enkor och barn.I Men dä ända till 1859 äfven
Lotverket delvis underhölls med Militiekassans medei, utgå nu frän
Krigsmanshuskassan pensioner till några f. d. iotsar samt dylikas 50
enkor.

Lönetillökningen för underofficerare och soldater är en utgift, som
egentligen icke skulle tillhöra denna kassa.

För nämnda utgifters bestridande tillflyta kassan:
1:o Jordskatten af vissa härtiil bestämda hemman;,
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2:o Andel i den jordskatt, som kallas Tionde-spanmål, af hvilken
hvarje fyrotionde tunna titifaller kassan,

3:o Centonal, ett afdrag å en procent af tjenstemäns ur statsmedel
eller ur städernas kassor utgående löner,

4:o Afgift af officerare vid vunnen befordran, för adelsbref, vid köp
af rusthåll m. fi. dylika poster.

Emedan vid de tidigare bestående truppernas skedda upplösning
pensioner tillagts endast det 1810 afskedade manskapet, afhvilket de få
öfverlefvande nu åtnjuta mark årligt understöd, har kassan

10 kunnat samia en betydiigare förräntad besparing.,

Fattig- och Arbetshus-fonden
Beskaffenheten af denna fonds Inkomster antydes af de särskilda

inkomsttitlarne.
En icke ringa del af desamma uppbäres genom passexpeditionen i S:t

Petersburg i passafgiften för i Ryssland vistande Finska undersäter.
Detta är ett Nådigt medgifvande af Kejsar Akexander II till förmon för
fonden. Vid samma Expedition uppbäras äfven personela kronoutskyl
der af sagde personer och deras afgift till fattigvården i den församling

20 i Finland, hvilken de tillhöra.
Af anförd anledning upptagas bland fondens Utgifter;
1 :o Passexpeditioneiis stat
2:o Hyra för dess embets lokal i Statssekretariatets hus; äfvensom

särskilda anslag till förmon för Finska undersåtar i Ryssland såsom
3:o Aflöning för Luthersk prest i Olonets
4:o Bidrag åt Finska fruntimmersföreningen och till Asyl för värn

lösa barn i S:t Petersburg.
5:o Korrektionsinrättningarne i Finland, för manliga individer äro

tvenne, den ena i Wiborg den andra i Tavastehus. Dessutom finnes för
30 sådana vid länehäktet i Äbo en Arbetshusafdelning samt i Kuopio län

ett arbetskompani.1
6:o Spinnhusen för qvinliga individer äro två, ett i Åbo och ett annat

i Willmanstrand.
7:o För värnlösa barn finnes en uppfostringsanstalt nära Wiborg,

hvars anslag äfven utgå ur denna fond.
På densamma äro äfven förda en andel af Hans Kejserliga Majestäts

Dispositionsmedel, såsom utgående ur Passexpeditionens i S:t Peters
burg uppbörd. Ehuru Hans Majestät disponerar ifrågavarande medel
äfven för understödande af fattiga enkor och barn, synes dock denna

40 post icke hafva sin rätta plats på denna fond, som är bestämd att
användas för den egentliga fattiga folkklassens tiilvaratagande och
upprättande.

Anmärkningar har det i landet väckt, att tidigare af de i Passexpe
ditionen influtna medel gåfvor blifvit gifna åt högre ställda embetsmän,
icke alltid ät sådana sådana personer, som alimänna opinionen ansett
deraf förtjenta.

Ofverhufvud är det Ilstatsmedlens användande tlllI sådana personela
förläningar, som mest väckt klander öfver statshushållningen.

Fattig- och Arbetshusfondens utgifter, hvilka förut medgåfvo årliga
50 besparingar i densamma, hafva efterhand sä stigit, att de de senaste

ären icke motsvarats af inkomsterna, utan har det besparade kapitalet
förminskats.1
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Statsskulden.

Statsskulden utgöres för närvarande af:
1. Ett 1859 i Ryssiand upptaget iän å nomirielt 2 5002000 Rubel, som
indrogs pr. medium till 93 procent. Räntan är 4 ¾ pe>r år och erlägges
halfårligen, Å kapitalet amorteras årligen genom utlottning af obiiga
tioner 2 procent. Illnlösen af obiigationer och räntecouponer sker i
Finlands Bank och i dess kontor i S:t Petersburg.II
Hela beloppet är användt till anläggning afjernvägen mellan Helsing
fors och Tavastehus. 10

Å länet återstår för närvarande obetaldt rubel, förutom de utlottade
obligationer, hvilka icke blifvit till inlösen företedda, men för hvilkas
inlösande medel finnes i beredskap i den s. k. Liqvidationsfonden

Anm<ärkning>. Detta iän bestämdes till 5 000 000, men deraf uppta
gas endast 4 miljoner, af hvilka Finska Banken till förstärkande af sin
fond erhöil 1 5002000 Rubel, som af Bankens medel förräntas och
amorteras.

II. En 1862 genom bankirhuset M. A. von Rothschild i Frankfurt am
Mayn upptaget lån i 4400 000 Thaler, som indrogo till 89 5/16 procent. 20

Räntan är 4 1/2 procent, på haifärs terminer
Länet amorteras pä 42 är genom hvarje halfår skeende utlottning af

obligatione<r>; Utlottade obligationer och räntecouponer inlösas i
Finlands Bank och genom bankirhuset von Rothschild i Frankfurt am
Mayn och i Hamburg.

Lånet är fonderadt genom en Amortissementsfond, bildad af bespa
ringar i särskilda kassor, och hvars medel utlånas till Iandets jordbru
kare och manufakturidkare samt till kommunerna för särskilda alI
männa företag. Till fonden ingår årliga behållningen på inkomsten vid
Saima kanal samt ett anslag ur Allmänna Statsfonden af 420 000 Mark. 30

IIÅ lånet återstod d<en> 1. januari 186411

Detta lån användes helt och hållet till omsättning af särskilda äldre
inhemska uppsägbara statslån, nemligen:

1:0 Ett Iån ä 4 procent med ränta på ränta, upptaget a) för
aniäggandet af Bomarsunds ffistning på Aland, b) för byggandet af
Nikolaikyrkan i Helsingfors, c) för betäckandet af krigskostnaderna
1854—1856.

Hithörande obligationer äro numera till inbetalning uppsagda och 40

inlösta, med undantag af några få, som icke ännu presenterats till
inlösen. Räntebetalning upphörde den> 1. September> 1863.

Anm<ärkning> Å Iånen a) & b) återstod 1862
,

då Rothschildska
lånet upptogs, obetaldt endast 400 000 Rubel ungefär men af lånet b),
som uppgick till 1 850 000 rubel hela beloppet jemte derå upplupna
räntor7

2:o Ett Iän ä 3 3/5 procents ränta. För byggandet af Saima kanal
hade mot obligationer å 50 rubel, löpande med 1 kopeks ränta p<er
dag, ett såbeskaffadt iän blifvit upptaget Iii 8 serier å 100 000 rubel
årligenll. Redan år 1858 voro dock medel för lånets inlösande bespa- 50
rade. Men dessa användes för den nämnda jernvägens fulländande, och
för samma ändamål utgåfvos ytterligare fem serier dylika obligationer,
sä att lånet in summa uppgick till 1100 000 rubel. Ehuru obligationer
na voro ställda på 15 år, borde de i kronans kassor mottagas, och länet
var sålunda i sjeifva verket hvarje stund uppsägbart.



762 KORT FRAMSTÄLLNING AF FINANSFÖRVALTNINGEN 1 FINLAND

Anm<ärkning>. 1 anseende till den i följd af missvexten stora pen
ningbristen i landet har detta Iän ännu icke blifvit uppsagdt, men
obiigationerna hafva innehällits i den mon de till statens kassor eller
Banken inilutit och blifvit af Amortissementsfonden inlösta, så att den
31 Januari detta är var utelöpande ett belopp af endast . Såsom
förut är anfördt finnas medel till dessas inlösen i Amortissementsfon
den disponibla.

III. Slutligen har ett kreditiv på 2 1/2 år ä 500 000 Rubel blifvit i
10 September-November 1863 upptaget hos Baron Stieglitz.

Räntan ä detta kreditiv är 6 procent, hvarförutom långifvaren
förbehå]lit sig 2 1/2 procents provision3

Medlen hafva utlånats åt spanniålsirnportörer samt eri mindre del
äfven direkt åt den nödlidande, bofasta allmogen.

för en del af dessa utiäningar har Amortissementsfonden kunnat gä
i förskott hvaremot de af Baron Stieglitz erhällna medlen blifvit
omsatta i Ryska räntebärande obiigationer, så att genom denna
operation den stora kostnaden för kreditivet temligen betäckes.,

20 Finlands Bank.

Bankens fonder äro:
l:o Primitiva fonden bildad 181 genom ett grundkapital af

statsmedel 1 000 000 Rubel Banco-Assignationer.
Denna fond, som 1859 återbetalte sagda grundkapital till Amortis

sementsfonden, hade den 1. Februari d<et ä<r) en behållning af
3 868 640 Mark.

fondens medel användes uteslutande till jordbrukslän mot en
annuitet af 5 1/2 procent pä 33 är. Säsom icke föremål för nägra

30 egentiiga bankoperationer, utgör densamma icke nägon bankfond,
men betraktas Iikväl Som sädan, emedan den biivit bildad pä en

petition af de 1809 försarnlade ständerna.
2:o Hypoteksfonden. Anda till 1841 voro Svenska sediar gångbara i

landet, då de afiystes och genom Bankens försorg, som mot dem utgaf
sina egna sediar, å rubel silfver, inlemnades till inlösen i Svenska
Banken i Stockholm. Det silfver, som mot desamma erhälls, dels i
plantsar, deis i piestrar, utbyttes i S:t Petersburg mot Ryskt silfvermynt,
och Banken öppnades för silfverutvexling bäde mot dess egna och
Ryska sediar å rubel silfver7

40 Detta lyckliga förhållande fortfor ända till kriget 1854, dä i Ryssland
agio uppstod pä det klingande myntet, som derföre äfven herifrån gick
till S:t Petersburg, der det med vinst föryttrades. Banken mäste dä
stoppa silfverutvexling och vexelförsäljning; medan alit silfver försvann
ur den allmänna rörelsen, sä att till och med den mest tryckande brist
pä kiljemyit för den dagliga handeln inträdde.

Afven under den tid Riska Riksbanken från Maj 1862 började gifva
valuta till ett jemnt fallande agio (stigande kurs), kunde Finlands Bank
blott med yttersta reserv följa denna rörelse åt, emedan spekulationen
lätt kunnat tömma dess silfverförråd. Likväl har densamma fortfaran

50 de kommit landets handel på Ryssland till hjälp, genom att mot en låg
provision i S:t Petersburg inlösa sina sediar med Ryskt sedelrnynt, samt
i öfrigt kunnat tillfredsställa den Finska handelns behof af vexlar på
utlandet. likväl alltid till en kurs nägot litet högre, än den i St
Petersburg raterade, för att icke föranleda spekulanter till vexelköp
härstädes för Rysk räkning.
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Denna finlands Banks svära ställning har sin grund endast och
allenast derå, att Banken varit förpligtad mottaga icke blott sina egna
utan äfven Ryska Riksbankens sediar till deras nominela värde. Detta
förhållande1 har icke heller derigenom förändrats, att Hans Kejserliga
Majestät hugnatlandet rned en egen myntenhet i Mark och Penni (1.
Mark = 25 kopek, 1 Penni = 1/4 kopek silfver). Men då Hans Majestät
numera tillåtit, att sä snart Bankens silfverfond blifvit så till vida
förstärkt, att i stället för det nu ur allmänna rörelsen försvunna
silfvermyntet det behöfligt ansedda beloppet kan af Banken utsläppas,
metalliskt mynt i Mark och Penni fär förklaras för enda lagligt gällande 10
mynt i landet, hoppas man, att för framtiden kunna undgå omkast
ningarna och förlusterna af en osäker myntfot.

Landets Styrelse har alltid undvikit att för statsbehof göra lån i
Banken. Denna utväg vidtogs icke heller under senaste krig, ehuru dä
genom skeppsfartens upphörande statsinkornsten betydligt minskades,
medan utgifterne för kriget medtogo mera än ett ärs inkomst. Enligt
landets grundlag tiilkommer Bankens förvaltning Ständerna; och
ehuru detta stadgande icke kunnat efterföljas, emedan ingen landtdag
varit samlad, har dock en sädan Ilframtidall förändring i Bankens
styrelse varit afsedd. Genom Nådig proposition är numera förvaltning- 20
en af Banken åt Ständerna erbjuden med ett Reserv- och Vinstkapital
i Hypoteksfonden den 1. Januari d<et’ ä<r) af 5 872 040 samt samt
säsom ofvan i Primitiva-fonden 3 86$ 640 eller tillsammans en BehåIl
ningen af Mark 9 740 684

Hypoteksföreningens ställning den 1. Mars 1864 var följande:
Aktiva
Metallisk valuta $ 961 405
Tillgodohafvande för
Bankens Agenter i utlandet 3 331 754
Räntebärande obligationer, 30
utländska växlar och Ryskt
sedelmynt 3 767 330
Fondträckningar ä kassakreditiv,
mot hypotek m. m. samt diskonterade
inhemska papper 24 327 271.
förskotter 32 520.

Mark 40 42] 281

Passiva
1 Ryssland upptaget iän ä 4 % 5 640 000 40

Skuld till Amortissementsfonden 1180 000 6 820 000
Depositioner 2 011 327
Utlöpande sediar 25 555 883 34 387 210
Fondens Vinst och Reservkapital 6 033 071

Mark 40 420 281

Dä Banken är berättigad utgifva sedlar till 2 8/15 beloppet af dess
tillgång i metallisk valuta och i ostridiga fordringar har dess utländska
agenter, så återstodo nämnda dag sedlar till utgifning i Bankens kassa
— 786 690 Mark.1 50

Denna Bankens ställning med 7/15 delar valuta mot den utelöpande
sedelstocken kunde anses för fullkomligt tillfredsställande, om icke i
denna valuta vore inräknad äfven Bankens fordringar i utlandet. Ty
ehuru hur säkra Bankens utländska agenter än äro, (huset Rothschild
i London, Paris och Frankfurt am Mayn samt Saloinon Heine i
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Hamburg), så har Banken ingen valuta i reserv för en starkare
påtryckning. Olägenheten häraf har icke varit kännbar, sä länge
Banken icke ger silfver, men sä snart den öppnas för silfvutvexling,
måste utan tvifvel sedelutgifningen minskas.

Att likväl cirkulationsmedlet i landet, som genom de inträffade
missväxterna blifvit minskadt med nära 15 000 000, Mark, för närva
rande är för behofvet otillräckligt, har otvifvelaktigt bevisat sig.
Styrelsen har derföre varit betänkt pä att tilläta inrättandet äfven af
sedelutgifvande privatbanker; och Hans Kejserliga Majestät har genom

10 en Nädig proposition täckts infordra Ständernas yttrande i detta ämne7

Privata Bankinrättningar

Sädana finnas i landet endast tvenne.

1:0 Föreningsbanken i Finland
Denna Bank, som har sin Centralbestyrelse i Helsingfors och Bank
kontor eller Agenturer i fiera landets städer, är grundad på aktier ä till
ett sammanräknadt kapital af 3 000 000.

20 Dess rörelse har varit fullkomligt regeibunden, bestäende i lediga
kapitalers upptagande och utlånande. Penningbristen har tillåtit Ban
ken att på sina pengar med priovisioner taga öfverhufvud 4 procent,
och den har derföre äfven för depositioner pä 3 månaders uppsägning
kunnat erlägga ränta å 5 procent. Depositionerna i Banken uppgingo
den 1. Mars d<et> ä<r) till något öfver 7 500 000 Mark. Utlåningarna till
nära 8 000 000 Mark.

Utlåningarna hafva icke kunnat sträckas längre, emedan en betydlig
af Aktiebeloppet inbetaltes i Hypoteksföreningens obiigationer.

30 2:o finlands Hypotekföreningen
Denna inrättning är en vanlig jordbrukshypoteksanstalt.
Den har icke nägot grundkapital, utan hela dess rörelse är grundad

pä inteckning i jordegendom. Jordegare, som söka län, inlemna till
föreningen sådane inteckningar i deras egendom1 Föreningens direkti
on utfärdar räntebäratide obiigationer, mot hvilka den söker uppne
gotiera penningar, eller, säsom den för det mesta sett sig tvungen
förfara, öfverlemnar obligationerna åt jordegaren, hvilken sjelf måste
söka att försälja dem.

Vid inteckningen värderas endast egendomens äker och äng, icke
40 skog bygnader m. m. Lån gifves till högst halfva beloppet af detta

värde. Säkerheten för obiigationerna är derföre mycket god.
Obligationerna äro utförda till ett mindre belopp å 100 och 300

Mark å 4 %, men till största delen å 500, 1 000, och 5 000 Mark å 5 %.
Läntagerne deremot erlägga till föreningen 6 &, heraf 1/4 procent

säsom förvaltningskostnad, sä att såsom amortissement äterstår för
4% obiigationerna 1 3/4 procent, för 5 % obligationerna 3/4 procent.
Och dä första årets amortissement afdrages vid länets lyftande samt
sedan fortfarande erlägges förskottsvis, likväl sä att räntan härå
godtgores lantagaren sa amorteras 4 % obhgationerna pa ar 5 ¾

50 obligationerna på 40 är 8 månader.
Utlottning af obligationerne sker och räntan å desamma erläggas

halfårligen.
Den 31 December 1863 hade föreningen utgifvit obiigationer till ett

sammanlagt belopp af 8 044 400 Mark, hvaremot densamma såsom
säkerhet hade inteckningar i jordegendom till ett värde af nära
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23 000 000 Maris
Denna säkerhet oaktadt har den närvarande penningstäiiningen i

landet nedtryckt obligationernas kurs, sä att 5 % obligationerna pä
senaste tid icke kunnat säljas till högre kurs än 85 procent af nominela
värdet. Föreningen har derföre sett sig tvungen, att tillsvidare inställa
ali ytterligare utiäning.

Under dessa förhållanden har Föreningen ansökt och erhållit Hans
Majestäts Nådiga tillstånd att upptaga ett utländskt iån, för hvilket
Ständerna pä Nådig proposition beviljat sin garanti. Beloppet är
bestämdt till 30 miijoner Mark. Likväl kommer detsamma, att blott jo
efterhand upptagas under en längre tidsföljd. Dä Hans Majestät också
Nädigst tillätit Finlands Bank att indraga Iånet och ä beloppet erlägga
5 1/4 procents ränta, tills medlen af Föreningen lyftas, sä kommer
Finlands Bank genom denna operation i tilWälle att erhälla tillräcklig
valuta, för att äter börja utvexla silfver. H. M. har säsom vilkor
bestämt, att det belopp, Banken sålunda mottager, bör uppgå till 3
miljoner Mark, förrän metalliskt mynt får förklaras för det enda i
landet lagligen gällande.

Pä denna kombination beror alltså möjligheten bäde att gifva landets
myntväsende stadga pä samma gång och att upphjelpa det af missvex- 20
terna nedtryckta jordbruket.1

Penningsställningen i utlandet är dock för närvarande icke gynnsam
för upptagandet af lån derstädes. Men sä snart en förändring i
densamma skulle inträda, hvilket i väsentlig mon torde bero af
Nordamerikanska krigets upphörande, kommer Hypoteksföreningen
att söka uppgöra det tifltänkta länet.

279 REDOGÖRELSE OM FINSKA KREDITPAP- 30

PER TILL FINANSMINISTERN
HUB, JVS handskr(flssamling

Det i Ryssland 1859 upptagna statslänet ä 4 miljoner Rtibe>1 Sdlve>r å
4 procents ränta.

Angående det i Ryssland upptagna Finska statslänet bilägges Rysk
öfversättning af Hans K(ejserlig>a Majestäts Nådiga Manifest den 30
April 1859 samt af Kejserliga Kunggörelsen af den 11 Maj samma är,
hvaraf inhemtas: 40

att obligationerna äro utfärdade ä 500 Rubel i serier ä tusen
obligationer, således ä 500 000 Rubel hvarje serie;

att räntan är faststäld till 4 Yo per år och utbetalas en gång ärligen
den 1 (13) Maj eller 1 (13) Novemher alltefter obligationens datum;

att ä länet ärligen amorteras tvä procent. Obligationerna utlottas i
Januari hvarje är, i revisorernas för Finlands Bank öfvervaro, och
nummern pä de utlottade obiigationerna kungöres i Journal de S:t
Petershourg och i hvilka derefter aro till inlosen forfalina den
1/13/ November.

Ilatt förfaiina obligationer och räntekuponer inlösas sä väl härstädes 50

i Finlands Bank som i Bankens kontor i S:t Petersburg.
A detta län, äro upptagna ätta serier med tilisamman nominelt

4 000 000 ruhel silfver. Effektivt har länet erhällits till per medium 93
procent. Här af äro 2 500 000 rubel använd för statsverkets räkning
till jernvägsanläggning samt 1 500 000 rubel, allt nomineit, öfverlätna


