








Till Hans Kejserliga Majestät, 

ifrån kommissionen för verkställande 
af undersökning utaf de omständighe
ter, som kunna verka menligt på åfooer-
nes å de inlösta donationslägenheterna 
ekonomiska ställning ni. m. 

Sedan Finlands senast församlade Ständer, såsom 
svar på Eders Kejserliga Majestäts dem förelagda Nå
diga proposition angående inlösen af donationsgodsen 
i Wiborgs och S:t Michels län, i underdånighet anmält 
att Ständerna, med godkännande af den Nådiga propo
sitionen, velat tillstyrka att inlösen af återstående do
nationsgods måtte försiggå på sätt och i den ordning 
Regent och Ständer härförinnan faststält, men derjemte 
i underdånighet anhållit att, då det vid landtdagen upp-
gifvits att en del åboer på förra donationsgods befunne 
sig i en tryckt belägenhet och icke i längden förmådde 
verkställa sina årsbetalningar, regeringen ville inför
skaffa och förelägga nästa landtdag utredning härom 
jemte förslag till de åtgärder, som tilläfventyrs borde 
vidtagas till undanrödjande af det öfverklagade miss
förhållandet, så har Eders Kejserliga Majestät täckts i 
Nåder bifalla till denna Ständernas underdåniga anhål
lan samt bemyndigat Senaten att förbereda den fram
ställning i ämnet, som borde nästsammanträdande Stän
der delgifvas; i anledning hvaraf Finans Expeditionen 
af Ekonomie Departementet i Eders Kejserliga Maje-

underdånigst. 
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stats Senat för Finland, medelst beslut den 20 Juni sist
lidet år, för vinnande af den utaf Ständerna äskade ut
redning, aktat nödigt tillsätta en kommission, hvilken, 
efter verkstäld undersökning af de omständigheter, som 
kunde verka menligt på åboernes å de inlösta donatio
nerna ekonomiska ställning, egde inkomma med full
ständig berättelse öfver hvad af kommissionen i antydt 
afseende inhemtats samt tillika föreslå de åtgärder, som 
kunde vara af behofvet påkallade. 

Till underdånig åtlydnad häraf har kommissionen, 
till hvars medlemmar underskrifne blifvit kallade, vid 
härstädes under sistförvikne Juli, September, Oktober, 
November och December månader, äfvensom Januari 
månad innevarande år hållna sammanträden handlagt 
detta ärende och sammanfattat resultatet af sin verk
samhet i närlagda berättelse och förslag, hvilka kom
missionen utbeder sig att härmedelst i djupaste under
dånighet få till Eders Kejserliga Majestät öfverlemna. 

Nådiga förordningen af den 25 November 1826, 
hvarigenoin de inom Wiborgs och S:t Michels län do
nerade hemmanen förklarades för frälse, hade till följd 
att åboerne derå blefvo donationsegarenes landbönder 
och underkastade skyldigheten att, efter egarenes godt-
finnande, vika från sina hemman, i stället för att åboerne 
förut betraktat sig såsom sjelfegande, skatte bönder. 
Befolkningens i denna del af landet låga bildningsgrad, 
den osäkra besittningsrätten till de af dem innehafvande 
lägenheter, som sagda förordning medförde, samt den 
ständiga fruktan att blifva utsatte för högre beskattning, 
måste, helst landbönderne så godt som enhälligt och 
öfverallt, der tillfälle dertill erbjudits dem, jemväl väg
rat att ingå kontrakt om en oqvald förvaltningsrätt åt
minstone på vissa år till hemmanen, verka derhän att 
jordbruket bedrefs utan håg och sålunda efter hand kom 
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att bära den nu synbara prägeln af högsta förfall. Här
igenom blef äfven donationsbefolkningen hänvisad att 
uppsöka andra förvärfskällor, ibland hvilka frakt intog 
främsta rummet. Genom förbättrade kommunikationers 
inrättande utsinade emellertid denna förut ganska be
tydande källa till förvärf, men, i stället för att, på sätt 
kändt är, fraktfartens upphörande inverkade höjande på 
jordbruksnäringen i de trakter af länet, som stodo utom 
donationsförhållandenas tryck, qvarstod jordkulturen här 
på samma låga ståndpunkt och framkallade hos dona
tionsallmogen än större svårigheter att finna en torftig 
bergning. Statens mellankomst till skydd och hjelp var 
således högeligen påkallad. 

Det är sjelffallet att ett så omfattande mål som 
staten påtagit sig, att frigöra från donationsförtrycket 
8,000 landbönder och att af dem bilda lika många sjelf-
egande skattebönder, måste möta svårigheter af mång
faldigt slag. Alla motverkande omständigheter hafva 
icke genast kunnat upptäckas eller förutses, andra hafva 
under reformarbetets fortgång uppstått och misstag i ett 
eller annat hänseende rörande ändamålsenligheten af de 
åtgärder, som måste vidtagas, har knappast kunnat und
vikas. 

Vid de noggranna undersökningar, som kommissio
nen egnat de af staten inlösta donationerna och dess 
befolkning, har kommissionen trott sig uti nedan när
mare framhållna omständigheter finna de hufvudsakli-
gaste orsakerna dertill att det närvarande ekonomiska 
läget, oaktadt landböndernes besittningsrätt vunnit mera 
trygghet, och godtycket fullkomligt aflägnats, likväl må
ste anses mera tryckande än under tiden före godsens 
inlösen. 

Före donationernas inlösen bestodo landböndernes 
utskylder till donatarien förnämligast i dagsverksskyl
dighet, hvilken kunde fullgöras under hela årets lopp 
efter en beräkning af ett visst antal dagsverken hvarje 
vecka, men derjemte uti säd, halm och hö, hvilket borde 
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inbetalas in natura om hösten vid vanlig afradsdag, 
medan landbonden ännu hade qvar någon de l af sin 
årsskörd, samt andra natura prestationer och endast obe
tydligt belopp penningar. Nämnda förhållande förän
drades emellertid genom donationernas inlösen i så måtto 
att den förut in natura utgående afraden bestämdes att 
erläggas i penningar, till hela sitt belopp uti donatio
ner der något stomhemman eller hofläger icke öfvergått 
i statens ego, men uti sådana, der stomhemman för sta
tens räkning utbrutits, till så stor del, som icke erfor
drades i form af dagsverken till stommen, hvarjemte 
uppbörden faststäldes att försiggå på en gång och un
der en för landbondens skatteförmåga ogynsam tid. Det 
är nogsamt kändt, hvilka svårigheter den finske bonden 
får bekämpa för att kunna göra besparingar. Huru myc
ket större hinder häremot ställa sig ej-i vägen för do
nationsbonden, som, så godt som tvungen att lefva en
dast för dagen och ständigt befarande att en skönjbar 
förkofran skall föranleda till ökandet af hans redan förut 
dryga skatter, satts ur stånd att i nämnvärd mon sörja 
för en kommande dag. Att den förra afraden numera 
betalas i penningar på en gång måste vid antydt för
hållande anses såsom en skatteökning, och då härtill 
kommer att i de flesta donationer, i synnerhet i östra 
delen af länet, ryskt mynt är det uteslutande cirkule
rande, (i följd deraf att befolkningen för sitt förvärf är 
hänvisad till Ryssland) samt detta myntslag, efter skatte-
brefvens utfärdande och sedan annuiteten blifvit bestämd 
i finskt mynt, knappast emottages ens efter kurs, så är 
förenämnda skatteökning så mycket kännbarare, helst 
allmogen nödsakas att genom vexling förskaffa sig finskt 
mynt, i hvilket afseende den tvingas att antingen göra 
en resa till närmaste stad eller ock gifva sig i händerna 
på landthandlare och andra affärsmän, hvilka naturligt
vis dervid mera afse sin egen vinning än allmogens för
del. Statsverket har dessutom inlöst de flesta donatio
ner före år 1877, då kursen på Ryssland utgjorde om-
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kring 350 mark för 100 rubel, hvaremot skattebrefven 
utfärdats efter nämnda tid ? då det ryska myntets värde 
sjunkit till omkring 250 för 100, hvilken kurs fortfa
rande är gällande. Genom att kursen vid skattebref-
vens utfärdande beräknats efter noteringen vid tiden för 
inlösen, komma sålunda landbönderne, hvilkas afrad till 
donatarien erlagts i ryskt mynt, att för hvarje rubel 
erlägga en mark mera än fallet varit, derest ingen inlö
sen försiggått. 

Inom kommissionen har fråga väckts huruvida land
boräntorna, hvilka inflyta under tiden emellan donations
godsens inköp och skattebrefvens utfärdande, kunde land
bönderne till godo räknas. Man kan väl säga att, då 
staten af donatarien inköpt godsen och sålunda trädt i 
hans ställe, statsverket vore fullt berättigadt att använda 
dessa räntor efter godtycke. Detta är obestridligt, lika
som ock att styrelsen haft laglig rätt att äfven efter 
behag öka landboräntorna, men då här ej föreligger nå
gon rättsfråga och styrelsen inköpt donationslägenhe
terna med det enda ändamål i sigte att bereda landbön
derne tillfälle till och lättnader vid inlösen af de utaf 
dem bebrukade lägenheter, så måste äfven hvarje för
fogande öfver dessa räntor för andra statsuppgifter an
ses vara förfeladt. Till förtydligande af frågan har kom
missionen, som emellertid nödgas beklaga afsaknaden af 
fullständiga sifferuppgifter öfver alla donationer, med 
ledning af de uppgifter, som stått kommissionen till 
buds, uppgjort nedanstående tabell, utvisande såväl de 
årligen utgående landboräntorna ifrån de deri upptagna 
donationerna som de blifvande annuiteterna, hvilka komma 
att betalas af landbönderne efter skattebrefvens utfär
dande, beräknade både efter 5 och efter 6 procent. Deraf 
framgår att landboräntorna icke allenast i de flesta do
nationer betydligt öfverstiga annuiteterne, utan ock att 
summan af landboräntorna uppgår till vida större belopp 
än summan af annuiteterna. Om således amorterings
tiden skulle beräknas ifrån det år, donationen inköpts, 
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skulle nämnde tid ansenligt förkortas utan att statsver
ket tillskyndades någon förlust. 

Det förhållande måste likväl påpekas att, oaktadt 
summan af landboräntorna betydligt öfverskjuter summan 
af annuiteterna och. således årligt öfverskott eller vinst 
uppstår, likväl en del donationers landboräntor icke 
uppgå till annuitetens belopp, hvarigenom en årlig brist 
här gör sig gällande. Denna brist kunde väl fyllas med 
de från de öfriga donationerna uppkommande öfverskot-
ten, i händelse solidaritet emellan de skilda donationerna 
finge ega rum, men då kommissionen, i likhet med hvad 
statsutskottet vid senaste landtdag framhållit, icke kan 
understöda ett sådant solidaritets förhållande eller anse 
detsamma med rättvisa och billighet förenligt, så upp
står således här för staten nödvändigheten att utlägga 
det bristande eller att ikläda sig en kostnad, som dock 
kunde nedsättas genom förlängning af amorteringsperio
den för dessa donationer, hvilken nästnämnde åtgärd 
kommissionen likväl ej vill förorda, enär de utläggnin
gar staten i anfördt hänseende fått verkställa, blifva i 
sinom tid betäckta genom den högre jordeboksränta, som 
donationernas blifvande skattenatur medförde och hvil
ken på samtliga inlösta donationer, beräknade efter de 
nuvarande mantalen, komme att årligen inbringa om
kring 200,000 mark mera än för närvarande uppbäres, 
eller således ett kapital motsvarande 4 å 5 millioner 
mark. 
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Förteckning utvisande beloppet af de från nedan-
upptagna lägenheter årligen utgående landboräntor samt 
annuiteterna för samma lägenheter; beräknade dels efter 
5, dels efter 6 procent af inköpssumman. 

Annuiteten beräknad 

Donationens namn. Landbo- efter 
Donationens namn. 

räntan. räntan. 5 procent. 6 procent. 

Pällilä 61,516 mk 40,000 mk 48,000 mk 
Kuusa 21,215 „ 11,747 „ 14,096 

"Wehmais . . . . . 18,156 „ 11,933 „ 14,320 „ 
Pukinniemi . . . . 4,962 „ 6,000 „ 7,200 „ 

Asila 13,012 „ 15,000 „ 18,000 „ 
Tiurula 9,070 „ 5,000 „ 6,000 „ 

Kronoborg . . . . 48,611 „ 31,667 „ 38,000 „ 
Joutseno 7,230 „ 5,600 „ 6,720 „ 
Saarois 35,924 „ 19,000 „ 22,800 „ 
Sumbula 22,230 „ 16,863 „ 20,235 „ 
Petäjärvi 16,527 „ 16,687 „ 20,024 „ 

Salmis, Korpiselkä, So-
anlaks 43,306 ,, 35,615 „ 42,738 „ 

Jaakkimvaara (Lumi-
vaara) 27,784 „ 25,123 „ 30,147 „ 
Särkisyrjä 2,942 „ 2,217 „ 2,660 „ 
Liikkala 6,843 „ 10,412 „ 12,495 „ 
Suojärvi 8,574 „ 2,942 „ 

347,988mk 255,806 mk 306,967 mk 

Om man undantager de först inlösta donationerna 
eller Rokkala, Savimäki, Tervus och Niinisyrjä, hafva 
annuiteterna härin tills beräknats efter 6 procent å löse-
skillingen, deraf 5 procent utgjort ränta och 1 procent 
amortering. I sjellva verket blir köpesumman, på sätt 
statsutskottet vid senaste landtdag ock framhållit, efter 
sagda beräkning allaredan gulden på 36 2 / 3 år, hvadan 
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statsverkets rena' vinst, enär amorteringstiden faststälts 
till 39 år, belöper sig till 6 procents ränta under 2 1 / 3 

år å donationernas köpesumma, och då denna köpesumma 
uppgår i det närmaste till 15 millioner mark, utgör så
ledes vinsten omkring 2 millioner mark. Vidare har 
statsverket upptagit de för donationernas inlösen erfor
derliga lånen emot 4 1 / 2 procents ränta och 1 procents 
amortering, i följd hvaraf statsverket yttermera vunnit 
en half procent å förutnämnda köpesumma under hela 
den tid inlösen varar, utgörande denna vinst således, 
om ock kapitalrabatten vid låneobligationernas emission 
afdrages, vid pass 3 millioner mark. En tilläfventyrs 
för statsverket uppkommande förlust genom en del land
bönders oförmåga att afbörda sig dem påförda räntor 
och annuiteter har väl utgjort anledningen till antydda 
öfverskottbringande beräkningar och bestämmelser, men 
kommissionen kan ej frigöra sig från den öfvertygelsen 
att staten, för att det afsedda ändamålet med donatio
nernas inlösen skall kunna ernås, måste ikläda sig risk 
och göra sig beredd att i fall, de der med all säkerhet 
kunna förväntas, med förskott ja till och med med upp
offringar träda emellan, emedan endast derigenom de 
olycksbringande verkningarne af 1826 års förordning 
fullständigt kunna utplånas och en länge fördröjd rätt
visa landbönderne vederfaras. 

Jemlikt den af Ständerna för inlösen af donatio
nerna faststälda grund, skulle genom noggranna å ort 
och ställe af lämpliga personer anstälda undersökningar 
pröfvas att de af donatarierna betingade köpeskillingarne 
ej skulle öfverstiga det värde, lägenheterna i den blif-
vande innehafvarens hand ansågs motsvara. Dessa vär
deringar skedde sålunda, att samtliga intrader samman-
lades och kapitaliserades efter 6 procent. Detta kapital 
ansågs utgöra den löseskilling, hvilken landbonden kunde 
genom amortering återgälda till statsverket. Man ut
gick således från den förutsättning att räntorna blifvit 
landbönderne pålagda med afseende å billighet och de-
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ras verkliga skatteförmåga. Det hade emellertid varit 
af så mycket större behof att anställa närmare under
sökning rörande detta förhållande som numera erfarits 
att egarene till en del donationer, kort före inlösen, höjt 
alla räntor endast i den uppenbara afsigt att derigenom 
åtkomma en högre löseskilling, hvilket allt i sin mon 
äfven bidragit att försvåra den ekonomiska ställningen 
å dessa donationer. Häremot kunde väl anmärkas att 
landbönderne, innan inlösen skedde, tillfrågades om sin 
beredvillighet att gälda den fordrade löseskillingen och 
att denna fråga af ett öfvervägande flertal jåkande be
svarades, men då man tager i betraktande landbönder
nes osäkra ställning och den hos dem under generatio
ner fastvuxna öfvertygelsen att de i sin lagliga rätt till 
jorden blifvit kränkta, så kan man ej förvånas öfver att 
statens ingripande i deras öde i allmänhet helsades med 
tillfredsställelse och att man obetingadt samtyckte till 
allt, hvad af landbönderne äskades. Att dessa åtaganden 
icke voro grundade på någon ekonomisk beräkning, är 
sjelffallet. 

Bland de många kommissionen tillhandakomma upp
gifter om beloppet af de utlagor, för hvilka ett dona
tionshemman måste ansvara, må här ett fall antecknas. 
Hemmanet N:o 3 i Leirilä by och Mohla socken, tillhö
rande Pällilä donation, skattande för _ett sjettedels man
tal, erlade i utskylder år 1883: 

enligt debetsedel 167 mk 89 p:ni. 
till presterskapet och kommunen . . 35 „ 75 „ 
hållskjuts, bro- och vägabyggnad . . 70 „ — „ 
underhåll af allmänna byggnader och 

deras försäkring 26 „ 36 „ 
Summa 300 mark. 

Skattebrefvet utfärdades den 13 December 1881. 
A lägenheten bebrukas elfva tunneland åker och 

tjugunio tunneland äng. 
Den långa tidrvmd, som åtgått för storskifte och 
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skattläggning eller tiden emellan donationernas inlösen 
och skattebrefvens utfärdande, hvilken tid utsträckts 
från åtta ända till fjorton år, utgör hufvudorsaken hvar-
före jordbruket å donationshemmanen icke kunnat vinna 
någon förkofran. Förhållandet är nemligen sådant att 
jorden inom byalagen, förrän storskiftet öfvergått sam-
fälligheten, odlats i tegskifte. Efter slutfördt storskifte, 
hvarvid hvarje helt hemmans egor, såväl åker och äng 
som skog, särskildt för sig utbrötos, rubbades naturligt
vis den förra grunden för jordens häfd, hvilken dock, 
enär donationsgodsens förvaltare förbjödo landbönderne 
att taga i besittning sina genom storskiftet tillfallna 
egor, innan skattebrefven hunnit utfärdas, fortfarande 
bibehölls såvidt möjligt var. Men då nu åboerne med 
visshet kunde förvänta att deras af ålder bebrukade åker 
och ängstegar till största delen i framtiden komme att 
frångå dem och tillfalla andra, ansågo de det icke vi
dare vara med deras fördel förenligt att till jordens för
bättring nedlägga någon större kostnad och arbete, än 
den oundgängligaste. Häri ligger äfven orsaken till det 
allmänt kända och beklagade förhållande, att ett stort 
antal åboer år efter år underlåtit att använda spillnin-
gen från sina ladugårdar, den de upplagt för att för 
kommande tider användas. Att ett utsugningssystem 
härigenom uppstått, kan icke förnekas. 

Det kunde måhända anses, att ofvananmärkta på
följder med lätthet skulle förebyggas genom att meddela 
åboerne tillstånd att omedelbart efter storskiftets afslu-
tande tillträda sina egor, då en godvillig öfverenskom-
melse angående häfden kunde träffas, hvilket äfven inom 
några storskiftade donationer fått ske, men härvid möta 
likväl andra svårigheter. Vid donationernas inlösen för
behöll sig en del landbönder att få inlösa större lägen
heter, andra mindre än som af dem förut förvaltats. Om 
ock, på sätt oftast, men dock icke alltid inträffat, den 
donatarien tillfallande landboräntan fördelades i förhål
lande härtill, erlades dock intill skattebrefvens utfar-
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dande alla kronoutskylder och onera, t. ex. gärdehömed-
len, skjutsningsbesvär, landsväga- och brobyggnad, m. m. 
af landbönderne oförändrade efter deras gamla lägenhe
ters storlek. En åbo, som efter inlösen bebrukade en 
mindre lägenhet än förut, måste följaktligen bära en 
skattetunga, som icke stod i förhållande till hans lägen
hets storlek; en annan, som inlöst en större hemmans
del, hade deremot häraf en betydlig fördel. Till före
byggande af ofvananmärkta påföljder och olägenheter 
hade det således varit önskvärdt, att intressentskifte 
skulle förrättas omedelbart efter storskiftet samt attut-
skylderna i öfverensstämmelse härmed genast fördelades. 

Likaså hafva stora olägenheter för landbönderne 
uppstått, enligt hvad inspektören för landtmäterigöro-
målen i Wiborgs län för kommissionen intygat, med 
tillägg att sådant beträffande stomlägenheterna skett på 
uttrycklig begäran derom af öfverförvaltaren och oak-
tadt det olämpliga häri påpekats, derigenom att några 
såväl kronoparker som stomlägenheter eller hofläger, der 
desamma blifvit inlösta för att för statsverkets räkning 
förvaltas, utbrutits, innan storskifte eller beredning der-
till försiggått. Följderna hafva visat sig deri, att en del 
af de angränsande lägenheterna beröfvats möjligheten 
att vid skeende storskifte erhålla lämpligt belägen skogs
mark samt att stomhemmanen, ifall sådant för deras 
skötsel pröfvats vara af nöden, tilldelats åker eller äng 
från nära belägna, med åboer besatta hemman, hvilka 
antingen alldeles icke härför blifvit godtgjorda eller 
lemnats endast ett merendels torftigt vederlag ifrån nå
got ödeshemman, hvars skatt stommen öfvertagit, utan 
att hemmanens skatt nedsatts. Åtgärd derhän hade dock 
varit af så mycket större behof som bebrukningen af 
dessa sina gamla egor beröfvade hemman, hvilkas om-
kretsråer sålunda väsendtligen förändrats, stundom gjort 
kostsamma utflyttningar till en nödvändighet, hvarjemte 
det förut oinskränkta tillträdet till de inom skogarne 
befintliga betesmarkerna förbjudits eller pålagts en skild 
om ock ringa skatt. 
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En ganska tryckande tunga, som. förut icke före
funnits, hafva landbönderne fått vidkännas derigenom 
att de, redan under den tid, som förflutit emellan inlö
sen och skattebrefvens utfärdande, nödgats, förutom 
dagsverken, bekosta arvodet för de gode män som bi-
trädt vid storskiftet samt erlägga landtmätaren vid för
rättningen tillkommande hyresmedel, äfvensom seder
mera, efter det skattebrefven blifvit utfärdade, ersätta 
kronan för alla öfriga storskifts och skattläggningskost
nader, hvartill, utom annat, är att hänföra bolstadsut-
flyttningar. Huru betydande dessa kostnader varit, skall 
ett exempel ådagalägga. I Kronoborgs donationsgods .i 
Kronoborgs socken har för storskiftet i anspråk tagits 
18,150 dagsverken, deraf 16,927 utgjorts af landbönderne 
och återstoden eller 1,223 af hoflägret. Härtill lägges 
landtmätarens hyresmedel och godemännens arvode 11,377 
mark 37 penni samt landtmätarens arvode 61,705 mark 
88 penni eller sålunda tillhopa, då dagsverken uppskat
tats till 1 mark 50 penni för hvarje, 100,308 mark 25 
penni, utgörande, beräknadt för mantalet, 1,682 mark 70 
penni, för hvarje åboskap 266 mark 6 penni och för 
hvarje person 28 mark 62 penni. Af dessa arvoden och 
kostnader återgäldas till kronan förrättningslandtmäta-
rens arvode med 40 mark för hvarje mantal årligen, in
till dess kronan blifvit derför till fullo ersatt, men go
demännens arvode och hyresmedlen fördelade på två år. 
Afgifterna för intressentskiftet, derest ett sådant utförts, 
utbetalas äfven i förskott af kronan med undantag af 
dagsverkena, men skola återgäldas under förloppet af 
tio år. Utom ofvanuppräknade storskiftes kostnader få 
landbönderne, på sätt äfven antydts, vidkännas utgifter 
för bolstada utflyttningar, hvilka, t. ex. inom Krono
borgs donation uppskattats till 16,944 mark 83 penni. 

Landböndernes befrielse ifrån och kronans öfver-
tagande af omförmälda betydande kontanta utgifter, 
skulle i hög grad underlätta ställningen, och kommissio
nen kan ej heller ifrågasätta styrelsens beredvillighet 
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att ingå på en framställning härom, som det.icke kun
nat vara för kommissionen obekant att kronan inom 
landskapet Savolaks och Uleåborgs län förklarats böra 
bekosta storskiftsutgifterna dels till halfva dels till de
ras hela belopp. 

Kommissionen har äfven fäst sin uppmärksamhet 
vid några missförhållanden, som egt rum vid skattebref
vens utfärdande och utdelning. Efter inträffade döds
fall bland landbönderne å donationsgodsen har redan 
från äldre tider och jemväl efter det godsen blifvit af 
statsverket inlöste, vid besättande af landboskapen, 
sträng arfsföljd städse iakttagits. Vid skattebrefvens ut
färdande har emellertid något afseende dervid icke all
tid fästats, utan hafva i desamma de af G-uvernören fö
reslagna åboerne utan åtskilnad till mera eller mindre 
berättigande till lägenheten, blifvit till namnet uppräk
nade, hvaraf följt att dessa personer med förbigående af 
arfsrätten, vunnit del i lägenheten per capita. 

Det har äfven inträffat, åtminstone inom Pällilä 
donation i Mohla socken, att personer, som i flere slägt-
led lefvat i bolag och jemväl framdeles önskat fortsätta 
bolagslefnaden, likväl tilldelats för hvarje slägtleds huf-
vudman särskilda skattebref å deras nominella andelar 
af lägenheten. Den minst vigtiga utgift, som häraf be
tingats, är lösen för skattebrefven. Helt andra och för 
all framtid utgående kostnader äro dermed förknippade. 
Hvar och en, som fått sig särskildt skattebref tilldeladt, 
får sig nemligen påförd en ,,rök" och alla såväl krono 
som kommunala utskylder, hvilka utgå rökvis, komma 
sålunda att af dessa bo - och matlag erläggas två eller 
flerfaldt. Dessa åtgärder hafva af donationsbönderne 
ansetts orättvisa och väckt allmän missbelåtenhet. 

Vid fråga om de såkallade skattebrefven kunde äf
ven anmärkas, att de i sjelfva verket icke äro annat än 
köpebref jemte köpekontrakt. Såsom sådana tyckas de 
ock af statsverket hafva blifvit ansedda, enär de till 
landbönderne öfverlemnade lägenheterna städse blifvit 
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intecknade statsverket till säkerhet för löseskillingen. 
I händelse deremot sagda afhandlingar betraktats såsom 
verkliga skattebref, hade skattelösen ej behöft inteck-
nas, utan skulle densamma, i hvems hand lägenheten än 
kunde hafva kommit, bort af lägenhetsinnehafvåren er
läggas. 

Förbudet för åboerne att under amorteringstiden 
genom försäljning draga nytta af sin skog, måste äfven 
i sin mon försvåra deras ställning, helst skogen, oveder-
sägligen utgör den värdefullaste delen af lägenheten, 
bevarad som den merendels varit af donatarierna. Der-
med vill kommissionen dock icke hafva antydt att sko
gen borde lemnas till åboernes oinskränkta förfogande, 
hvilket otvifvelaktigt inom kort skulle framkalla dess 
fullständiga förstörelse. Angående nästnämnde för den 
allmänna ekonomiska ställningen synnerligen betydelse
fulla förhållande har kommissionen, vid upptagande af 
frågan om lämpligaste medlen att skydda skogarna och 
göra dem produktiva, utförligen yttrat sig. 

Alla ofvannämnda omständigheter sammanlagda 
hafva, enligt kommissionens mening, inom donations
godsen åstadkommit en verklig ekonomisk kris, till hvars 
afhjelpande snara och kraftiga åtgärder erfordras. Att 
nöden står för dörren kan äfven dömas af den kommis
sionen meddelade upplysningen att tjugufem lägenheter 
i Mohla socken nyligen hos Guvernören i länet anmälts 
till exekutiv försäljning till betäckande af oguldna ut-
skylder. 

Sedan kommissionen sålunda framhållit de omstän
digheter och missförhållanden, som, gemensamma för 
samtliga af finska statsverket inlösta donationsgods, ver
kat mehnligt och hämmande å landböndernes framåt
skridande i ekonomiskt hänseende, öfvergår kommissio
nen till framläggande af förslag till åstadkommande af 
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bättring uti deras läge, i sammanhang hvarmed orsa
kerna till den betryckta belägenhet, hvari särskildt en 
del donationers landbönder befunnit sig, skola antydas 
samt mått och steg föreslås äfven till undanrödjande af 
dervid anmärkta olägenheter. 

I anfördt afseende får kommissionen i underdånig
het föreslå följande allmänna åtgärder. 

l:o) Att annuiteten nedsättes med en procent, så 
att räntan utgör 4 x / 2 procent och amorteringen 1 / 2 pro
cent, genom hvilket förfarande löseskillingen vore till 
statsverket återbetald efter 5273 år. 

2:o) Att amorteringen vidtager omedelbart efter det 
statsverket tillhandlat sig donationen. 

3:o) Att för sådana donationer, der landboräntorna 
öfverstiga ränte och amorteringsbeloppet, antingen an
nuiteten minskas eller amorteringsperioden förkortas, i 
hvilket afseende och enär solidaritet af kommissionen 
icke kan förordas, en fullständig kalkyl bör upprättas, 
innefattande uppgifter, öfver huru mycket hvarje af 
statsverket inlöst donation under tiden emellan dess in
lösen och skattebrefvens utfärdande erlagt i ränta ut-
öfVer eller under annuitetsbeloppet. 

4:o) Att landboräntan och annuiteten uppbäras två 
gånger årligen, hälften om våren och andra hälften om 
hösten. 

5:o) Att i de donationer, hvilkas åboer före inlö
sen erlagt sin afrad till donatarien i ryskt mynt, fram
deles äfven detta myntslag får emottagas efter någon af 
statsverket faststäld kurs. 

6:0) Att alla kontanta utgifter för såväl stor- som 
intressentskiftet bekostas af kronan utan att någon er
sättningsskyldighet härför sedermera eger rum, samt att 
i de donationer, der kronan, blffvit för berörde afgifter 
godtgjord, de erlagda beloppen landbönderne tillgodo
räknas. 

7:o) Då en vigtig orsak till den långsamhet, hvar
med storskiftet härintills bedrifvits, torde få sökas deri 
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att kartor och handlingar, efter slutförd gradering och 
innan beredning till skifte försiggått, blifvit i afseende 
å granskning insända till Kejserliga Senaten, der de 
uppehållits ända till ett och ett hälft år, innan desamma 
återsändts, anser kommissionen denna omgång kunna 
undvikas derigenom, att Kejserliga Senaten, derest den 
fortfarande önskar utöfva samma kontroll öfver förrätt
ningen, utser någon sakkunnig person, hvilken, försedd 
med behöriga fullmakter, vid skiftesberedningen eger 
verkställa sagde granskning. Till detta förfarande är så 
mycket mera skäl, som landbönderne dervid ock blefve 
i tillfälle att bevaka sin rätt. 

8:0) Att utan afseende på landböndernes anhållan 
derom, intressentskifte verkställes omedelbart efter det 
storskiftet vunnit laga kraft. 

9:o) Enär det i skattebrefven intagna förbudet för 
landbönderne att använda sin skog till försäljning, innan 
skattelösen blifvit fullt erlagd, hänvisar landbonden till 
svedjebruk för att åtminstone på sådant sätt draga nytta 
af skogen, men denna derigenom efter hand undergår 
förstörelse, anser sig kommissionen böra underdånigst 
föreslå, att allt svedjande genom särskildt stadgande 
måtte förbjudas inom de donationer, som genom stats
verkets försorg blifvit inlösta. 

10:o) För höjande af jordbruket från det ytterliga 
förfall, hvari detsamma öfverallt inom donationsgodsen, 
i följd af förut anförda orsaker, befinner sig, finner ko
missionen det vara gagneligt, ifall för donationerna kunde 
anställas en agronom, hvilken hade till uppgift att med 
råd och upplysningar tillhandagå bönderne vid uppta
gande af nyodlingar, torrläggning af kärr och mossar, 
afvägningar, vid mejeriers inrättande samt öfriga till 
jordbruket och ladugårdsskötseln hörande sysselsättnin
gar, äfvensom förrätta andra göromål, som honom om-
betroddes, hvarjemte agronomen äfven kunde uppdragas 
att vintertiden hålla folkeliga föredrag i jordbruket rö
rande ämnen. 
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Ofvanupptagna förslag till de allmänna åtgärder, 
hvilka borde vidtagas, såvidt desamma innefatta lindring 
i landböndernes betalningsskyldighet, hafva likväl icke 
tillämplighet på Rokkala, Tervns, Savimäki och Niini-
syrjä af statsverket tidigast inlösta och på andra vilkor 
upplåtna donationsgods, emedan amorteringsperioden in
om kort tilländalöper. 

Beträffande sedan de särskilda donationerna och 
de för en hvar af dem egendomliga omständigheter, som 
verkat menligt på landböndernes ekonomiska ställning, 
har kommissionen funnit sig böra framhålla följande: 

l:o) Salmis, Korpiselkä, Soanlaks. Denna vidsträckta 
donation, som till det mesta utgöres af en sammanhän
gande skogskomplex, lemnar i anseende till sin jordmån 
mycket litet tillfälle för jordbruk. 

Det är endast å kuststräckan vid Ladoga och i 
vestra delen af Soanlaks, som ett lönande jordbruk är 
tänkbart. Största delen af befolkningen är anvisad att 
söka sin bergning ifrån skogen. I följd häraf och då 
skogens vård således i dessa trakter eger en särskild 
betydelse, får kommissionen i underdånighet föreslå att 
kommunalskogar inrättas, i Salmis till en ego vidd af 
100000 tunnland, i Korpiselkä af 75000 och i Soanlaks 
af 35000; och för att underlätta transporten af skogsal
ster finner kommissionen det vara af nöden, att de åar 
och strömmar, som falla i Ladoga och äro för flötning 
användbara, genom styrelsens försorg blefve upprensade. 

Skogens afkastning inskränker sig dock icke ute
slutande till försäljning af stock och bränved. 

Skogstekniken omfattar äfven en hel mängd indu
strier, baserade på skogen, såsom tillverkning af tjära, 
terpentin, hartz, pottaska, näfverolja, samlandet af träd
frön m. m., hvilka kunde blifva lönande såsom hemslöjd, 
såframt insigt i arbetets bedrifvande blefve bibringad 
allmogen, i hvilket afseende instruktörer, hvilka måhända 
lättast kunde erhållas ifrån norra Rysslands skogstrak-

2 
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ter, der dessa industrier äro hemmastadde ibland befolk
ningen, borde anlitas. 

Det i alla tider föga lönande jordbruket i dessa trak
ter och de hinder, som af donationsinnehafvaren blifvit 
stälde emot ett allmännare tillgodogörande af skogen, 
har föranledt större delen af Salmis sockens befolkning 
att bosätta sig i skärgården och i synnerhet på öarne 
Mantschinsaari och Lunkulansaari, derifrån fiske och 
skeppsfart idkas. Ehuru den senare förvärfskällan, som 
före öppnandet af Saima kanal, under hvilken tid han
delsvägen ifrån Petersburg till norra Karelen och Joen-
suu stad gick öfver Ladoga sjö och genom Sordavala 
stad, var af stor betydenhet, numera något aftagit i 
styrka, finnes dock förhoppning för handen att äfven 
skeppsfarten genom den större mängd skogsalster, som 
genom skogarnes rationela skötsel måste blifva för han
deln tillgängliga, i förening med den numera ganska be
tydligt utvidgade bruksrörelse, som på orten bedrifves 
och än vidare kan förstoras, skall vinna större liflighet 
och utveckling. 

Kommissionen kan ej heller här förbigå att påpeka 
några omständigheter, som hafva ett hämmande infly
tande på skeppsfartens förkofran: fartygens föråldrade 
form och tackling samt farledernas ofullständiga utpric
kande. Antydda olägenheter kunde dock med lätthet 
afhjelpas, ifall farlederna underkastades noggrannare un
dersökning och nya ändamålsenliga fartygsmodeller gjor
des tillgängliga för traktens fartygsbyggare, hvartill tid
punkten i synnerhet för närvarande vore mycket gyn-
sam, då stormarne under senaste höst förstörde en stor 
del af Ladoga flottan och en mängd fartygsbyggnader 
således äro att förvänta. Äfven har kommissionen tänkt 
sig, det kunde priset för den del af skogen, som stats
verket förbehållit sig, något ökas, helst värdet för sagde 
skog äfven betydligt öfverstiger det pris, statsverket der-
ör beräknat. 

2:o) Suojärvi. Då detta donationsgods af donatarien 



19 

försålts med vilkor att statsverket ej finge inrätta någon 
kronopark derstädes, utan att hela skogen borde komma 
landbönderne till godo, har statsverket icke kunnat öfver-
taga någon del af löseskillingen. Landböndernes ställ
ning har emellertid härintills varit ganska betryckt, huf-
vudsakligast af orsak att åkerbruk och boskapsskötsel 
icke med framgång kunnat bedrifvas, emedan betesmar
ken och i synnerhet ängarne varit af så dålig beskaffen
het att landbönderne nödgats köpa en stor del af sitt 
höbehof från Ryssland. Då genom den inom Kejsare-
dömet ofta härjande boskapssjukan det icke sällan hän
der att all höinförsel derifrån är förbjuden, ökar denna 
omständighet den eljest nog stora svårigheten att erhålla 
boskapsfoder. Fördenskull har kommissionen icke kun
nat föreslå annat än, att Miekkasuo benämnda inom Suo-
järvi socken belägna vidsträckta kärr, omkring och i 
grannskapet af hvilket största delen af befolkningen är 
bosatt, blefve genom statsverkets försorg undersökt och, 
derest sådant vore möjligt, torrlagdt. Härigenom blefve 
höproduktionen och i följd deraf ladugårdsskötseln samt 
medelbart äfven jordbrukets förkofran befordrad. Enär 
förhållandet inom Suojärvi donation i öfrigt är fullkom
ligt liknande det i Salmis och Korpiselkä samt skogs
tillgången ännu rikare härstädes än i förenämnde sock
nar, anser kommissionen det för landbönderne fördelak
tigast och med deras intressen mest öfverenstämmande 
att omkring 200,000 tunnland skogsmark blefve utbrutna 
till kommunalskog. 

3:o) Donationerna inom Ruskeala socken. Enligt förut 
åberopade af Finans Expeditionen utgifna berättelse, har 
en stor del af landbönderne uppsagt sig ifrån förvalt
ningen af sina innehafvande lägenheter, förebärande att 
den erlagda köpeskillingen varit för hög. Det torde ock 
härintills, i anseende till den stora fattigdom som här 
allmänt är rådande, varit för dem omöjligt att till stats
verket erlägga den landboränta dem ålegat. Detta för
hållande väcker så mycket mera förundran som, enligt 
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hvad kommissionen har sig bekant, jordmonen i dessa 
trakter är af god beskaffenhet och särdeles tjenlig till 
jordbruk. Orsaken till landböndernes oförmåga att er
lägga sina utskylder torde alltså böra sökas i andra om
ständigheter. Å orten inhemtade upplysningar gifva vid 
handen att landboräntorna, kort före det anbudet till in
lösen gjordes, blifvit betydligt stegrade i uppenbar af-
sigt att derigenom betinga sig en så mycket högre löse-
skilling. Genom detta förfarande ökades annuiteterna till 
ett belopp, som landbönderne icke mäktade erlägga. En 
annan orsak till det inom donationerna i Ruskeala soc
ken rådande betryckta läge uppgifves hafva varit den, 
att landbönderne, som ansett sig hafva full eganderätt 
till sin jord, för någon tid sedan vägrat att till donata
rien erlägga dem påförd landboränta samt begynnt rätte
gång derom. Då sagda rättegång efter omkring tre års 
förlopp i högsta instans afgjorts till donatariens förmån 
och denne låtit utsöka alla resterande utskylder på en-
gång, blefvo landbönderne, som derförinnan befunnit sig: 
jemförelsevis i välstånd, bragta på obestånd, och då der-
efter den enda penningeförtjenst de haft för verkstälda 
arbeten vid marmorbrotten i Ruskeala socken frångått 
dem genom marmorbrottens nedläggande, har deras läge 
härintills icke i nämnvärd måtto förbättrats, i synnerhet 
som landbönderne, jemte deras öfriga pålagor, varit be 
tungade af öfverhöfvan dryga kommunala utskylder. 
Dessa uppgå nämligen till det icke obetydliga beloppet 
af 330 mark för mantalet, deraf 177 mark 92 penni ut-
göres af kontanta utgifter för fattigvården. Som denna 
landböndernes fattigdom dock icke har sin rot i håglös
het har kommissionen, om ock landbönderne icke genom 
inlösen tillskyndats större utgifter, än de derförinnan 
varit underkastade, ansett det höra till sin uppgift att 
föreslå medel äfven till desses understödjande och upp-
hjelpande. 

Enär det emellertid kom me att medföra alltför stor 
förlust för statsverket att för alla landbönder nedsätta 
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landboräntor och. annuiteter till mindre belopp, än att 
d.e utgjorde den föreskrifna räntan och amorteringen, och 
ett slikt nedsättande af utskylderna verkade demoralise
rande på lägenhetsinnehafvarene, hvilka sålunda komme 
att erhålla sina lägenheter betydligt under deras upp
skattade värden, har kommissionen trott sig finna den 
lämpligaste åtgärd till förbättrande af landböndernes be
lägenhet bestå deri att, der någon eller några landbönder 
utan sitt eget förvållande i följd af missgynnande om
ständigheter, blefve urståndsatta att elägga sina utskyl
der, statsverket icke genast utmätningsvis uttoge det 
resterande, utan läte, genom lörutnämnde för donatio
nernas behof anstälde agronom, i samråd med kronofog
den och till äfventyrs någon medlem af kommunalnämn
den, verkställa syn och undersökning på stället, dervid 
den sålunda sammansatta synenämnden, i händelse land
bondens oförmåga befunnes verklig och icke grunda sig 
å håglöshet eller tredska, berättigades att hos Guvernö
ren föreslå såväl afskrifhing af det resterande som be
frielse från erläggande af utskylderna för högst två år 
framåt, hvilken framställning Guvernören, utan hemstäl
lan till Kejserliga Senaten, enär detta förfarande endast 
medförde tidsförlust, kunde efter bepröfvande bevilja 
eller afslå. 

Sedan sagde frihetsår förflutit, skulle ny syn komma 
att förrättas och, derest landbonden bevisat sig hafva 
sökt förbättra sin ställning, ytterligare räntefrihet för 
någon kortare tid honom medgifvas, ifall behofvet så
dant påkallade, hvaremot i motsatt fall alla lättnader 
för landbonden borde honom frånkännas och med lägen
heten förfaras enligt lag. 

é:o) Joutseno. Beträffande det inom Joutseno soc
ken befintliga af finska statsverket inlösta donations-
gods, har kommissionen anmärkt, att den derinom rå
dande fattigdomen till största delen berott derpå att de 
landboskap, som äro belägna utmed Konnnssuo benämnda 
omkring 5000 tunneland vidsträckta och till största de-
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len odlingsbara kärr, lidit men af den de flesta år här-
städes härjande frosten, hvadan kommissionen endast 
kan föreslå, att sagda kärr genom statsverkets föranstal
tande blefve undersökt och torrlagdt samt dymedelst 
beredt för odling. 

5:o) Jaakimvaara. a) Kuschelevska (Savimäki). Be
träffande detta donationsgods, som inom kort blifver af 
landbönderne till fullo inlöst, har komissionen icke haft 
något att anmärka utan kan endast såsom ett önsknings
mål uttala, hvarom ock kommunen redan tidigare gjort 
anhållan, att den af statsverket inlösta stom om endast 
500 tunnelands vidd, som i följd af sitt ringa egoområde 
icke med fördel kan för statsverkets räkning förvaltas, 
kunde såsom gåfva öfverlemnas till kommunens folk
skola. 

b) Muschin—Puschkin (Lumivaara). För att trygga 
landböndernes inom denna donation ställning i framti
den och för att skydda den inom donationen befintliga 
skogen för sköfling, har kommissionen ansett sig jemväl 
här kunna föreslå en kommunalskog af omkring 15000 
tunneland, hvari borde ingå de 6800 tunneland öfver-
lopps skogsmark som inom donationen förefinnes. 

Vidkommande de inom donationen befintliga qvar-
nar, har kommissionen kommit till den erfarenhet att 
inom de af statsverket inlösta donationsgods, der qyar-
nar förefunnits och dessa antingen blifvit öfverlåtna åt 
donationen i sin helhet eller försålda på auktion, oupp
hörliga tvister och rättegångar uppstått, dels emellan 
delegarene inbördes, dels emellan desse och arrendatorn, 
dels åter emellan innehafvaren af den lägenhet, uppå 
hvars mark. qyarnen blifvit uppförd och den person, som 
tillhandlat sig densamma. Genom att qvarnarne blifvit 
antingen på offentlig auktion försålda åt den mestbju-
dande eller öfverlemnade åt donationen i sin helhet l*ar 
ock, enligt kommissionens åsigt, i nere fall orättvisa be
gåtts emot innehafvaren af den lägenhet, från hvars 
mark qvarntomten blifvit utbruten. I de flesta fall har 
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nemligen innehafvaren af det hemman, inom hvars när
het vattenkraften befunnit sig, ursprungligen uppfört 
qvarnen och sedermera efter öfverenskommelse med do
natarien erlagt arrendeafgift åt denne. I händelse qvar
nen nu försäljes åt den mestbjudande och denne icke 
vore lägenhetsinnehafvaren, kommer den sistnämnde att 
gå förlustig sina i och för qvarnens uppförande vidkände 
kostnader. För sådan orsak har kommissionen ansett sig 
böra tillstyrka att samtliga af ålder icke afrösade qvarnar 
blefve af ojäfvige och sakkunnige män värderade och 
efter detta värderingspris öfverlemnade åt lägenhetsinne
hafvaren, hvilken skulle medgifvas rätt att amorterings
vis betala qvarnens pris i sammanhang med löseskillin-
gen för hans innehafvande lägenhet. 

Inom donationen förefinnes dessutom ett utfiske 
omkring några öar och skär i Ladoga sjö, för hvilket 
statsverket i arrende uppburit 300 rubel årligen. Detta 
fiskevatten begagnades ursprungligen gemensamt af do
nationen, men då man fann att fisket var ganska lönande, 
anhöll en enskild person hos donatarien att, med andras 
uteslutande, ensam få öfvertaga fiskerätten emot en ut-
fäst ringa ersättning. Detta beviljades i början på ett 
år i sender, men utgafs sedermera på längre tids arrende. 
Dock som ifrågavarande fiskevatten, på sätt redan nämn
des, ursprungligen varit gemensamt för samfälligheten, 
anser kommissionen sig böra föreslå att detsamma icke 
undantages för kronan utan oskiftadt öfverlemnas åt 
donationen i sin helhet såsom gemensamt fiskeläge. Fi
skevattnet omkring två andra holmar, benämnde Kyy -
och Kauttosaari, som härintills nyttjats af åboerne, un
derlydande Tervus donationsgods, men efter uppkommen 
tvist af Egodelningsrätten tilldömts Lumivaara gods, 
borde, derest detsamma af högsta domstolen kommer att 
tillerkännas denna donation, på enahanda sätt öfverlem
nas till gemensamt fiskeläge åt samfälligheten. 

6:0) Donationerna inom Hiitola socken. De inom 
denna socken af statsverket inlösta donationers åboer 
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befinna sig likasom landbönderne å donationerna inom 
Ruskeala socken i högst betryckt belägenhet, men som 
orsaken till deras obestånd torde få sökas i den höga 
afgäld de erlagt till donatarien och fortfarande erlägga 
till statsverket, äfvensom i deras inegors trånga utrymme 
samt i deras ängs- och skogsskiftens aflägsna läge, kan 
kommissionen icke föreslå andra åtgärder till förbätt
rande af landböndernas ekonomiska ställning än dem, 
som föreslagits till upphjelpande och förbättring af åbo-
ernes i Ruskeala belägenhet. 

7:o) Ilmes donation. Landböndernes ställning inom 
denna donation kan anses vara lika betryckt som land
böndernes inom Ruskeala socken. Orsaken härtill lärer 
bero på jordmånens dåliga beskaffenhet, den ränteför
höjning, som några år före inlösen egt rum, emot rättig
heten att obehindradt idka svedjebruk, hvilken rättighet 
vid inlösen dem beröfvades, samt svårigheten att här 
erhålla arbetsförtjenst. För att med något hopp om fram
gång kunna förhjelpa landbönderne till en bättre belä
genhet, borde verksamma åtgärder vidtagas. Kommissio
nen får derföre föreslå att det skogsskifte, som statsver
ket förbehållit sig till kronopark, kunde utan någon er
sättning öfverlemnas till donationen såsom kommunal
skog, på det afkastningen deraf skulle bringa landbön
derne någon lättnad. Härjemte borde ock de åtgärder 
vidtagas, som allaredan föreslagits för förbättrande af 
landböndernes i Ruskeala och Hiitola donationer eko
nomiska ställning. Rörande de inom donationen befint
liga torplägenheterna, borde undersökning anställas, huru
vida icke de kunde förvandlas till sjelfständiga nya hem
man, i hvilket fall en del af löseskillingen komme att 
påföras dem och således nedsättas för öfrige lägenhets-
innehafvare. Åarnes upprensning till åstadkommande af 
flötleder och torrläggning af de sänka markerna, omkring 
hvilka flertalet af torplägenheterna äro belägna, kunna 
äfven af kommissionen förordas. 

8:0) Pyhäjärvi och Walkjärvi. Kommissionen har re-
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dan i sin berättelse framhållit, hurusom i allmänhet stom-
marne och kronoparkerna blifvit öfverst utbrutna, innan 
ens beredning till storskifte af donationen försiggått. 
Inom dessa donationsgods likasom ock inom Wehmais 
gods i Rautus socken, äro olägenheterna häraf för land
bönderne isynnerhet märkbara. 

Stommarne hafva nemligen här tillskiftats egor och 
skogsmarker på bekostnad af dertill gränsande landbo-
lägenheter. En del af dessas odlade egor hafva sålunda 
frångått landbönderne och tillskiftats stommen, hvarutom 
all i närheten befintlig skogsmark disponerats. I följd 
häraf kommer landböndernes skogsskiften att åt dem ut
brytas på stort afstånd från hemmanen. 

För att utjemna detta missförhållande och godt-
göra den orättvisa, som härigenom tillskyndats landbön
derne, får kommissionen underdånigst föreslå att kommu
nalskogar inom Pyhäjärvi och "Walkjärvi socknar blefve 
inrättade enligt de af Forstmästarene Lagerblad och 
Sandberg uppgjorda förslag och hvartill för Walkjärvi 
derjemte borde öfverföras det skogsskifte om 5600 tunne
lands vidd, som statsverket förbehållit sig till kronopark. 

9:o) Sakkola. Som landböndernes ställning i eko
nomiskt afseende härstädes icke är mindre betryckt än 
i öfriga donationer, der särskilda åtgärder till afhjelpande 
af befintliga missförhållanden föreslagits, har kommissio
nen ansett sig böra föreslå, att ett af de skogsskiften 
som, enligt hvad kommissionen tror sig hafva bekant, 
skolat till kronopark afrösas, nemligen det skifte, som i 
norr gränsar till det i Pyhäjärvi föreslagna kronoparks 
området och i öster till Ladoga, väl skulle såsom sådant 
bibehållas, men åsättas ett pris, beräknadt efter stånd
skogens närvarande värde per tunneland, ökadt med vär
det för sjelfva marken, äfvenså beräknadt efter tunne
land, hvilket pris skulle afdragas från köpesumman för 
donationen och stanna statsverket till last, hvaremot det 
andra skogsskiftet, beläget emellan Haidermaa, Miissua 
och Sakkola byar, borde till kommunal skog inrättas. 
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10:o) Mohla, Pällilä. Här, likasom öfverallt, der stats
verket förbehållit sig kronoparker, har parken öfverst 
utbrutits. Följden häraf har blifvit den, att icke allenast 
en del af landbönderne sakna betesmark för sin boskap, 
utan ock att följande nitton hemman icke kunnat tilläg
gas skog ens till sina nödvändigaste behof, nemligen: 
Heimala N:o 2, Lehtokylä N:o 3, Heikkilä N:ris 1 och 3, 
Leirilä N:ris 1, 2 och 3, fem hemman i Hanttula och 
Soittola byar, Harvola N:o 6, Lattula N:ris 1 och 2, 
Retukylä N:ris 1 och 2 samt Hattula N:ris 1 och 2. Det 
förslag att dessa landbönder skulle från kronoparken er
hålla sitt behof af byggnadsvirke för ett faststäldt pris 
af 1 mark 50 penni för stocken, har visat sig vara out-
förbart. Den komité, som varit tillsatt i afseende å för
delningen af köpeskillingen för Pällilä gods emellan 
kronan, för sagde kronopark, och landbönderne, för de
ras innehafvande lägenheter, har vid sitt sammanträde 
den 29 December 1875 anmärkt det missförhållande, som 
uppstått genom förberörde förfarande vid kronoparkens 
utbrytande, hvarjemte dess pluralitet föreslagit att om
kring 2500 tunneland af kronoparkens område måtte, för 
fyllande af ofvanangifna hemmans behof af skogstarfvor, 
utbrytas äfvensom att priset skulle för kronoparken, på 
af nämnde komité anförda grunder, beräknas högre än 
som skett; och jemte det kommissionen, under förutsätt
ning att hemmanens mantal tillika komme att höjas, 
förenar sig i ännämnde komités utlåtande, ville kommis
sionen framhålla följande åtgärder till befrämjande af 
landböndernes välstånd, nemligen l:o) att Kirkojärvi 
sjös utlopp genom Kuusa fors blefve upprensad, hvarige-
nom sagde och Punnus sjöars fällning kunde åstadkom
mas och hvaraf den emellan och omkring dessa sjöar 
belägna sänka ängsmarkens torrläggning och befordrande 
till odlingsbarhet blefve en följd. Denna fällning af 
Punnus och Kirkkojärvi sjöar komme jemväl att bereda 
Walkjärvi socken betydliga fördelar. 2:o) att de 640 
tunneland skogsmark, som befinna sig inom landbön-
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dernes i kronoparken belägna ängsskiften måtte till 
innehafvarene öfverlemnas. Kommissionen har icke för
bisett vådorna deraf att landbönderne tillskiftats ängar 
inom kronoparkens område, men då ängsmark dem 
icke kunnat annorlunda beredas, har sådant ej kunnat 
undvikas. Som emellertid landbönderne blifvit förbjudne 
att afverka den inom ängarna befintliga skogen till an
nat än hägnader och lador och detta förbud utsträckts 
derhän att de icke, utan äfventyr af ett åverkans åtal, 
kunnat ens rödja sina ängar, komma de med tiden, 
derest sagde af oftabemälde komité allaredan framstälda 
förslag icke vinner bifall, att hafva föga nytta af ifråga
varande ängar. 

Då Pällilä donation af statsverket inlöstes, var do
nationen allaredan storskiftad, men för utbrytningen af 
kronoparken undergick följande samfälligheter nytt stor
skifte, nemligen: 18 hemman i Mohlajärvi, 5 hemman i 
Oinala och 11 hemman i Perkjärvi skifteslag. Dessa 
samfälligheter fingo jemväl bekosta dagsverken vid detta 
skifte. Som detta förfarande tyckes kommissionen orätt
vist, enär skiftet skett endast statsverket till nytta, an
ser kommissionen landbönderne uti ifrågakomne samfäl
ligheter böra för sagde omkostnader blifva ersatta. 

ll:o) Kivinebb. En blick på denna donation, som 
omfattar hela Kivinebb socken, utvisar det egendomliga 
förhållande att donationen underlydande torplägenheter 
äro särdeles talrika i jemförelse med landboskapen. De 
förras antal uppgår nemligen, såvidt kommissionen fått 
kunskap derom, till 343, medan landboskapens utgör 
760. Dessa torplägenheter hafva uppstått sålunda, att 
donatarien åt särskilda icke bofasta personer å för andra 
ändamål icke disponerad jord anvisat mark till uppta
gande af nyodlingar och för uppförande af åbyggnader, 
för hvilka förmåner åboerne omedelbart till donatarien 
erlagt afrad i dagsverken och penningar, hvilken afrad 
förvandlad till finskt mynt, uppgått till 27 mark 36 penni. 
Som torparene på icke storskiftad jord på egen bekost-
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nad från ris och. rot upptagit dessa odlingar, ofta om
fattande lika stor vidd som landböndernes, utan att hafva 
stått eller för närvarande stå i något som helst förhål
lande till landbonden, inom hvars hemmans område tor̂ -
pet vid skeende storskifte kunde falla och utan att så
ledes på något sätt träda dennas rätt för nära, vore det 
en skriande orättvisa, i fall dessa torpare blefve beröf-
vade frukten af sitt arbete och att deras egor tillskifta
des landbönderne. Den komité, som haft sig ombetrodd 
upprättandet af förslag till utbrytning af villaegarenes 
inom Lintula donationsgods egolotter m. m. har äfven 
härom uppgjort förslag, hvilka dock hufvudsakligast af-
sett landböndernes bästa, men som kommissionen har 
till uppgift att föreslå åtgärder till förbättrande af be
folkningens inom alla donationer ekonomiska ställning, 
kan kommissionen icke underlåta att fästa sin uppmärk
samhet äfven vid dessa talrika torpåboers belägenhet. 
Kommissionen har dervid trott sig finna att, derest det 
öfverlemnades till landböndernes godtycke att bibehålla 
torparene å sin mark eller derifrån afvisa dem, det se
nare uppenbarligen blefve fallet, enär det vore för land
bönderne särdeles fördelaktigt att utan vidare besvär 
eller kostnader få öfvertaga färdiga odlingar. För att 
derföre säkerställa sådana torpare, som, efter verkstäld 
undersökning, befinnas hafva verkligt lönande jordbruk, 
och för att förhindra att af denna talrika befolkning, 
som härintills måste anses hafva varit besutten, bildades 
ett proletariat, som i en snar framtid komme att falla 
fattigvården till last, har kommissionen ansett sig böra 
föreslå, att dem vid storskifte tilldelades skatt och att 
de finge lösa sina lägenheter på enahanda sätt som land
bönderne. Detta komme icke heller att för landbönderne 
medföra annat än vinst, då de sistnämndes kronoutskyl-
der äfvensom skjutsnings och vägabyggnadstunga blefve 
genom fördelning jemväl på torparene minskade. 

Då denna donation blifvit på särdeles ofördelaktiga 
köpevilkor inlöst och åboerne, derest de nödgades öf-
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vertaga hela köpesumman, komme att i annuiteter er
lägga betydligt högre belopp än deras landboränta här
intills utgjort, är det nödvändigt att statsverket öfver-
tager en del af köpeskillingen. Den inom donationen 
befintliga vidsträkta skogsmark bereder ock statsverket 
motsvarighet. Det kan nemligen antagas att skogens 
vidd utgör omkring 120,000 tunneland. Om häraf till 
tarfskog för landbönderne undantages 50,000 tunneland, 
återstå 70,000 tunneland, hvaraf för statsverkets räk
ning kunde till kronopark 30,000 tunneland afrösas. 
Ofriga 40,000 tunneland borde till kommunalskog in
rättas. 

12). Miehikkälä donation. Sedan samtliga landbön
der å denna donation blifvit af donatarien till afflytning 
upsagde, skyndade statsverket sig att inlösa donationen 
för att befria åboerne från afhysning. Inlösen skedde 
derför ock på högst ofördelaktiga vilkor. Landborän
torna uppgå ej heller till högre än 3 procent på köpe
skillingen. 

För att dock erhålla någon motsvarighet för köpe
summan, har statsverket föreskrifvit att en kronopark 
skall för statsverkets räkning utbrytas. På det land
bönderne emellertid icke blefve öfver höfvan betungade 
genom annuitetens förhöjning, får kommissionen föreslå 
att så stor del af köpesumman påfördes kronoparken, 
att återstoden eller den del deraf, som komme att be
räknas för de landbönderne tillskiftade lägenheterna, icke 
öfverstege landboräntorna, kapitaliserade efter 6 pro
cent. 

13:o) Lohikoski i St. Michels län. Då denna donation 
af finska statsverket inlöstes, var densamma redan stor
skiftad. Enär det emellertid befans vara nädvändigt 
att statsverket öfvertog en del af löseskillingen, ville 
statsverket härför hålla sig godtgjordt genom att en 
kronopark om 9,924 tunneland för stastverkets räkning 
utbröts. För detta ändamål undergick donationen nytt 
storskifte. Härom vore intet att anmärka, derest landbön-
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derne icke blefve betungade med kostnader i och. för 
sagda nya skifte; och som landbönderne icke till skiftet 
varit vållande, anser kommissionen dem icke heller böra 
belastas med kostnader derför, hvadan kommissionen i 
underdånighet får föreslå att landbönderne blefve er
satta jemväl för de dagsverken, de vid storskiftet verk
ställt. 

Ehuru det ligger utom kommissionens hufvudupp-
gift, kan kommissionen likväl icke underlåta att häri 
äfven framhålla önskvärdheten af att icke allenast de 
Fredrikshamns stad underlagde hemmanen utan äfven alla 
öfriga ännu oinlösta donationslägenheter blefve med det 
snaraste genom statsverkets bemedling inköpte för att 
till landbönderne öfverlåtas. 

På sätt redan tidigare blivit antydt, får kommis
sionen underdånigst här nedan' bifoga ett detaljeradt 
förslag jemte motiver rörande organisationen af de utaf 
kommissionen föreslagna kommunalskogarne. 

Skogens stora vigt för hela vårt land, hvars areal 
till en öfvervägande del består af till odling olämplig 
(absolut) skogsmark, kan blott af okunnigheten förne
kas. Kommissionen har ej kunnat förbise denna vigtiga 
faktor för höjandet af länets välstånd och har sökt att 
skaffa sig kännedom om skogsförhållandena å donaticms-
godsen. Dessa hafva befunnits särdeles gynsamma, ty 
utom att på nästan alla donationer finnas mer eller 
mindre bevarade skogar, som af donatarierna blifvit 
sparade under en längre tidrymd, så är äfven afsättningen 
genom de många vattendrag, som alla mynna i Ladoga 
särdeles underlättad och priset å trävirke, genom gran-
skapet af Petersburg, jemförelsevis högt, hvilket också 
synes deraf att virkesprisen vid de årliga auktionerne 
i kronoparkerne varit högre än i det öfriga Finland. 
Isynnerhet i Salmis härad, som med en areal af öfver 
1 million tunneland utgör en nästan sammanhängande 
skogskomplex, är skogens bevarande och tillgodogörande 
ett oeftergifligt vilkor för befolkningens derstädes fram-
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tida existens, ty ett lönande jordbruk är här ej tänk
bart och markens beskaffenhet, som i dessa trakter be
står af moar, stenhölster och till odling föga tjenliga 
mossor, gör, att jordbruket här endast kan bedrifvas 
som binäring och att befolkningen måste söka sin ut
komst hufvndsakligen ifrån skogen. 

Om ock skogen i de sydligare donationerna af lä
net ej har den exceptionella vigt som i Salmis härad, 
så måste dess bevarande äfven här anses som ett nöd
vändigt vilkor för befolkningens materiella förkofran. 
T y utom att jordbruket i dessa trakter står på en låg 
ståndpunkt och dess idkare nog behöfva ett tillskott 
ifrån skogen för att förbättra sin ställning och kunna 
betala sina annuiteter, så äro skogarne här i allmänhet 
och i synnerhet på de förra Frederikzska godsen af den 
utmärkta beskaffenhet och afsättningen af virket genom 
närheten af en stor stad och de beqyäma vattenvägarne, 
såsom Wuoksen, Ladoga m. fl., så förmånliga, att det 
vore ett barbari att förstöra skogen, som i alla tider 
kommer att lemna ett betydligt bidrag till landbönder
nes inkomst från jorden. 

Om vi tänka oss att dessa skogmarker, af hvilka 
många redan i längre tid stått under forstnärlig vård 
och tack vare donatariernas omsorg ej hunnit förstöras 
genom ett ohejdadt svedjande, komma att skiftas emel
lan landbönderne, såsom brukligt är, i smala verstlånga 
rimsor, ofta nere mil aflägsna ifrån bostaden, så företer 
den närmaste framtiden en sorglig anblik. Såsnart land
bönderne erhållit rättighet att föryttra sin skog, kom
mer stocken och den flötbara bränveden att nedhuggas 
och försäljas. Den återstående för tillfället värdelösa 
skogen kommer att afsvedjas och efter ett par genera
tioner förvandlas till en stenig ödemark, bevuxen med 
glesa albuskar, hvarpå vi se så sorgliga exempel i Pa-
rikkala, Uguniemi och Ruskeala socknar. Man kan vis
serligen säga, att denna tidpunkt ännu är aflägsen, då 
landbönderne under amorteringstiden ej få sälja skog. 
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Men då de flesta af dessa lägenheter komma att äga 
säljbart virke och landbönderne genom erläggandet af 
hela löseskillingen på en gång, genast få fri dispositions
rätt öfver skogen, så blir det lätt för dem att anskaffa 
dessa medel. Redan nn ströfva skogsspekulanter omkring 
i dessa socknar och öfvertala bönderne att sälja åt dem 
sin skog, hvarvid de förbinda sig att i förskott utbetala 
till dem löseskillingen för deras hemman. Denna med 
säkerhet förutsedda förstöring af skogen, som af naturen 
blifvit bestämd att lifnära en talrik befolkning, måste 
ingifva allvarliga bekymmer för framtiden och är det 
fara värdt att landböndernes skatteförmåga isynnerhet i 
Salmis härad efter ett par decennier blifver i hög grad 
tvifvelaktig och att befolkningen nedsjunker till dag
lönare i kronoparker och fabriker, och slutligen utvand
rar till Ryssland, hvartill nu redan benägenhet förefin
nes. 

På grund af det ofvananförda har kommissionen 
kommit till den öfvertygelsen, att det enda medel att 
bevara de vackra skogsbestånden å donationslägenheterne 
emot förstöring och göra dessa stora skogsarealer för 
all framtid produktiva och till en inkomstkälla för land
bönderne, vore, att i alla donationer, deri ej fullbordade 
storskiften lägga hinder i vägen, bilda kommunalskogar, 
hvilka skulle förvaltas af en forstman i samråd med en 
skogsnämnd, utvald af delegarene i kommunalskogen. 
En sådan skogshushållning kunde utan svårigheter in
rättas i följande socknar: Salmis, Suojärvi, Korpiselkä, 
Soanlaks, Ilmes, Jaakkimvaara, Walkjärvi, Pyhäjärvi, 
Sakkola och Kivinebb. 

Nedanstående tabell, som upptager alla föreslagna 
kommunalskogar med sina arealer efter afskiljandet af 
kronoparkerna, utvisar tillika huru mycket skogsmark, 
sedan kommunalskogen blifvit utbruten, qyarblir som 
hemskog såväl på mantalen som äfven i medeltal på 
åboskapen. 



Donationens 

namn. 
Mantal. 

Antal 
landbo

skap. 

Kommunal 
skog 

tunneland. 

Hemskog 
>per 

mantal. 

Hemskog 
per 

lägenhet. 

Kronopark 
tunneland. 

Salmis 94,17 790 100,000 888 105 86,000 
Korpiselkä 12,6 114 75,000 1,294 140 120,000 
Soanlaks 11,5 117 35,000 2,751 80 40,000 
Suojärvi 5,48 423 200,000 20,800 270 Kronopark får ej utbrytas. 
Jaakkimvaara 34,60 384 15,000 817 73 Kronopark af kommissio-
Ilmes 8,8 44 10,000 805 102 [nen icke föreslagen. 
Walkjärvi 77,41 516 21,000 453 68 

[nen icke föreslagen. 

Pyhäjärvi 70,9 9 618 20,000 943 108 
Sakkola 26,31 306 15,000 780 63 
Kivinebb 68 790 40,000 — — 30,000 
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Dessutom vore det önskvärdt att den föreslagna 
kronoparken i "Walkjärvi, då den är jemförelsevis liten, 
omkring 5,000 tunneland, och. på långt afstånd från öf
riga kronoparker, äfven kunde lemnas åt landbönderne 
och ingå i kommunalskogen. 

På samma sätt är i Ilmes utbruten en kronopark 
af 5,000 tunneland, hvilken Kommissionen ansett blifva 
bäst använd, ifall jemväl densamma förenades med kom
munalskogen, hvartill borde läggas ytterligare 5,000 
tunneland, om sådant befinnes utförbart. 

Sist tillåter sig Kommissionen ännu att fästa sty
relsens uppmärksamhet vid en utmärkt skogskomplex, 
hörande till Petäjärvi gods i Sakkola socken, som redan 
i några decennier varit indelad och skött forstnärligt, 
men som nu håller på att styckas och sålunda förstö
ras. Önskvärdt vore om äfven häraf kunde bildas en 
kommunalskog. 

För att framvisa huru, enligt Kommissionens tanke, 
denna nya institution borde inrättas, har Kommissionen 
uppgjort förslag till reglemente för kommunalskogar, 
hvilket jemte motiver här framlägges. 

Förslag till reglemente för bildandet af kommunalskogar 

å donationslägenheterna i Wiborgs län. 

§ 1 
Med kommunalskog förstås en ifrån en hel sockens 

eller samfällighets skogsmark utbruten skogskomplex, 
bestående af en eller nere ifrån hvarandra skilda delar, 
hvari samtliga jordegare i socknen eller samfälligheten 
hafva del och derifrån de uppbära årlig inkomst i för
hållande till sitt mantal. 

§ 2. 
Kommunalskogen bör omfatta minst 1 j i eller 2/ 3 af 

socknens eller samfällighetens hela skogsareal och un
der inga vilkor få framledes sönderstyckas eller skiftas. 
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§ 3. 
Den återstående skogsmarken skiftas till hemskog 

emellan samtlige jordegare i socknen eller samfälligheten 
efter mantalet, och så vidt sig göra låter, i närheten 
till hemmanens bostäder. 

§ 4 
Kommunalskogens skötsel och vård ställes under 

statens öfverinseende och handhafves af en dertill af 
styrelsen utsedd forsttjensteman, biträdd af kommu
nalnämnden eller en af delegare vald skogsnämnd. 

§ 5. 
Hushållningen i kommunalskogen bedrifves efter 

en af forstmästaren med hänsyn till lokala förhållanden 
uppgjord hushållningsplan, som bör underställas forst-
styrelsens godkännande. 

§ 6. 
Om förändrade förhållanden föranleda hushåll

ningsplanens rubbning, bör förslaget härom underställas 
forststyrelsen, hvilken dessutom eger öfvervaka dess ut
förande genom en för samtliga kommunalskogar i länet 
af styrelsen utsedd öfverforstmästare, som har sin bo
stad uti läneresidensstaden. 

§ 7. 
Alla till kommunalskogen hörande ekonomiska frå

gor upptagas och behandlas vid kommunalskogsstämma, 
der samtlige delegare i kommunalskogen hafva rösträtt 
i förhållande till sina mantal. Denna stämma har i 
hithörande frågor beslutande rätt och gäller om den
samma i allmänhet hvad om kommunalstämma stadgadt 
är. Dess befogenhet är: a) att i enlighet med detta 
reglemente och på grund af de å orten rådande förhål
landena upprätta förslag till ett lokalreglemente, upp
tagande detaljbestämningar, angående arbetenas utgö
rande i kommunalskogen, deras förrättande af delegarne 
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eller af legde arbetare, om mulbetets ordnande m. m. 
b) att utvälja en verkställande skogsnämnd, antingen 
ibland ledamöterne i kommunalnämnden eller öfriga del
egare; c) att årligen emottaga skogsnämndens redovis
ning öfver kommunalskogens förvaltning, samt d) att 
låta genom revisorer granska räkenskaperna och lemna 
skogsnämnden ansvarsfrihet för det förflutna året m. m. 

§ 8. 
Skpgsnämnden består utom forstmästaren af 2 å 4 

ledamöter, hvaraf en årligen afgår, kommunalskogsstäm-
man dock obetaget att återvälja den afgående. Skogs
nämndens åligganden äro: 

a) att handhafva förvaltningen af kommunalskogen, 
tillse att arbetena utföras på föreskrifvet sätt, samt an
taga och öfvervaka arbetena. 

b) att ordna försäljningen af skogsprodukter antin
gen genom afslutandet af leveranser eller genom auk
tioner. 

c) att ibland sig utvälja en kassör, som verkställer 
nödiga inkasseringar och utbetalningar, och att för ho
nom gemensamt ansvara. Ifrån denna ansvarsskyldighet 
är dock forstmästaren undantagen, likasom han ej heller 
får till kassörsbefattningen utses. 

d) att årligen på bestämd tid redovisa för skogs
stämman för det förflutna året samt åt delegarne i 
kommunalskogen utdela efter hvar och ens mantal den 
rena behållningen, skogen under året afkastat, hvilken 
redovisning, sedan nämnden erhållit ansvarsfrihet, in
sändes till Guvernören. 

§ 9. 
Forstmästaren är sjelfskrifven ordförande såväl i 

kommunalskogsstämman som i skogsnämnden. 

§ 10 
Forstmästarens åligganden äro: 
a) att upprätta en noggrann skogskarta öfver den 
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tillskiftade kommunalskogen, samt taxera skogbesstån-
den. 

b) att på grund af de loka såväl ståndarts- som 
afsättningsförhållandena uppgöra en fullständig hushålls
plan, hvilken bör delgifvas Guvernören, som, efter det 
öfverforstmästaren lemnats tillfälle att deröfver yttra 
sig, insänder densamma till forststyrelsens stadfästelse. 

c) att i samråd med skogsnämnden bestämma 
antalet behöfliga skogsvaktare och deras bostäder. 

d) att antaga och entlediga skogsvaktarne och 
tillse att de nitiskt och troget uppfylla de dem ålagda 
skyldigheter. 

e) att hafva öfverinseende öfver alla afverkningar 
samt öfriga i skogen förefallande arbeten. 

f) att vid inträffande skogseldar skyndsamt sam
mankalla samtlige delegarne i kommunalskogen, hvilka 
vid lagstadgadt vite äro skyldige att sig genast infinna 
för eldens släckande. 

g) att årligen i samråd med öfrige ledamöter i 
skogsnämnden före den 1 September uppgöra en full
ständig afverkningsplan för den instundande vintern 
och delgifva densamma öfverforstmästaren. 

§ IL 
Forstmästarens aflöning bestrides af staten. Be

vakningen aflönas af delegarne i kommunalskogen. 

§ 12. 

Mulbete i kommunalskogen är tillåtet, med de 
inskränkningar, som i afseende å ungskogens skydd 
kunna af forstmästaren anses nödvändiga. 

§ 13. 
All gratis utdelning af skogsprodukter från kom

munalskogen af hvad slag det vara må till delegare 
vare förbjuden. 
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§ H. 
Öiverforstmästarens åligganden äro: 
a) att biträda med råd och upplysningar forstmä

staren och skogsnämnden vid den första organisationen 
af kommunalskogarne; att hålla de första kommunal-
skogsstämmorna och dervid upplysa kommunen om kom
munalskogens ändamål och nytta. 

b) att granska de af forstmästaren uppgjorda hus
hållsplaner. 

c) att årligen till forststyrelsen inlemna en allmän 
berättelse öfver hushållningen i de skilda kommunal
skogarne. 

d) att genom täta inspektionsresor förvissa sig om 
att hushållningen i kommunalskogarne bedrifves ratio-
nelt och enligt föreskrift. 

e) att till föredragning hos Guvernören förbereda 
alla de kommunalskogarne rörande ärender, hvilka till 
Guvernörens afgörande blifvit öfverlemnade. 

§ 15. 
Tvister rörande kommunalskogens skötsel och vård, 

som kunna uppkomma emellan forstmästaren och skogs-
nämnderne samt emellan skogsnämnderne och skogs
stämman äfvensom besvär öfver skogsstämmans beslut, 
afgöras af Guvernören genom utslag, hvaröfver besvär 
icke kunna anföras. Pröfvar Guvernören att ett inkom
met ärende innefattar en fråga af rent forstnärlig be
skaffenhet, äger Guvernören hänskjuta densamma till 
forstyrelsens handläggning. 

Motiver. 
§ 1. Så önskvärdt det än vore om samtlige jord-

egare i en socken skulle med sina skogsarealer ingå i 
kommunalskogen, hvars skötsel då kunde handhafvas 
af kommunalnämnden, under forstmästarens ledning, så 
kan likväl en kommunalskog, bildad inom en eller flere 
samfälligheter gemensamt, lända delegarene till fördel, 



39 

om ock en särskild administration här blir erforderlig. 
Uti de af kommissionen föreslagna kommunalskogar är 
det endast Salmis, Suojärvi, Korpiselkä och Kivinebb 
samt Pyhäjärvi, derifrån dock Ivoskansaari och Taubila 
gods äro undantagne, som kommunalskogen samman
faller med hela kommunen, hvarföre ock Kommissionen 
hyser den förhoppningen att den nya institutionen i 
dessa socknar bäst kommer att utveckla sig. 

§§ 2 och 3. Att på förhand bestämma storleken 
af den areal, kommunalskogen i förhållande till den öf
riga skogen bör upptaga, då sådant måste bero närmast 
på lokala förhållanden, möter visserligen svårigheter, 
hvarföre Kommissionen ej heller uppstält siffrorne 1 / 2 

— 2 / 3 i annan afsigt än att dermed antyda att större 
delen af skogen bör tagas till kommunalskog. Hemsko
gens inskränkta areal torde ej heller framkalla betänklig-
ter, då betet i kommunalskogen tillätes och man måste 
förutsätta att större sparsamhet och omsorg egnas hem
skogen, helst allt virke från kommunalskogen måste 
lösas. 

§ 6. Utnämnandet af en öfverforstmästare för alla 
kommunalskogarne, anser kommissionen utgöra ett oefter-
giftligt vilkor för institutionens genomförande, allden-
stund endast derigenom en större enhet i förvaltnings
principerna kan ernås och en mängd misstag och för
vecklingar, de der måste förutsättas, kunna undvikas 
och afvärjas. 

§§ 7 och 8. En vigtig fråga vid administrationen 
af kommunalskogen är, huru de i densamma förekom
mande arbeten skola verkställas, antingen genom af 
delegarene levererade dagsverken eller genom legde 
arbetare. Ehuru Kommissionen trott sig böra lemna 
denna frågas lösning till kommunalstämmornas afgö-
rande, så måste Kommissionen dock obetingadt uttala 
sig för det senare alternativet. Dagsverksskyldighet 
för delegarne skulle för mycket påminna om de fordna 
landböndernes dagsverksskyldighet, hvarutom ett arbete, 
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fullgjordt af legde arbetare, åstadkommer större arbets-
effekt, hvilket bör så mycket mer tagas i betraktande 
som arbete och kostnader i de kommunalskogar, dertill 
en början någon behållning ej uppstår, måste inskränka 
sig till det minsta möjliga. 

§ 11. Kommissionens förslag att staten aflönade 
forstmästaren, betingas deraf att en lättnad i kostna-
derne bereddes delegarene i synnerhet under en tid, 
då kommunalskogidén ännu ej hunnit rotfasta sig och 
vinna fullt förtroende, jemte det forstmästarens ställ
ning derigenom kunde erhålla större sjelfständighet, än 
om han vore att anses såsom en af kommunen antagen 
och aflönad tjenare. 

§ 12. Att skogsbetet i allmänhet är skadligt för 
skogens återväxt, kan ej bestridas. 

Detta oaktadt anser Kommissionen det vara höge
ligen nödvändigt att bete i kommunalskogen bör tillå
tas med de inskränkningar som kunna erfordras för 
skyddande af unga skogsbestånd, och hvilket måste reg
leras af forstmästaren i samråd med skogsnämnden. 
Ett totalt förbud emot betande skulle göra institutio
nen strax ifrån början inpopulär. I sådant fall borde 
också hemskiftens areal bedydligt förstoras och kom
munalskogen i samma förhållande minskas, hvilket 
skulle medföra större skada än betandet. 

§ 13. Kommissionen har föreslagit att virket skall 
säljas på auktioner samt att gratis utdelning deraf till 
delegare förbjudes. 

Förstnämnde förfaringssätt måste i alla afseenden 
föredragas framför utdelningen in natura, hvarvid svå
righeter skulle möta, dels att med fullkomlig noggran-
het upptaxera årsbyggena för att emellan delegarne 
fördela virkesmassan, dels att åt hvarje delegare utstämpla 
träd, innehållande tillsammans så många kubik fot ho
nom efter mantal tillkommer, utom att sådane arbeten 
skulle medföra större besvär och kunna föranleda till 
ständiga tvister. En eller nere kunde vid utdelningen 
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anse sig vara förfördelade genom att andra erhållit ra
kare och vackrare stammar, att stammarnes beskaffen
het och antal ej svarade emot behofven för tillfället, 
antingen understeg eller öfversteg, i hvilka hvardera 
händelser svårigheter kunde uppstå att anskaffa det bri
stande eller föryttra öfverskottet m. m. 

Dessa olägenheter utom en mängd andra kunde 
undvikas genom virkesauktioner, der enhvar sattes i 
tillfälle att lämpa sitt inrop efter det förhandenvarande 
behofvet, hvilket otvifvelaktigt blefve en följd, helst 
hvarje delegare nog sjelf skulle inse att af inskränkta 
auktionsinrop berodde en större dividendutdelning för 
honom. 

De under vinterns förlopp af delegarne gjorda 
auktionsinropen, kunde liqyideras påföljande sommar, 
sedan bokslutet öfver försäljningarne från kommunal
skogen hunnit uppgöras och dividenden blifva bestämd. 

Som ett slutligt tillägg till kommissionens förslag 
rörande kommunalskogarnes inrättande och förvaltning, 
anser sig kommissionen böra uttala såsom ett önsknings
mål att, derest kommissionens förslag komme att vinna 
godkännande, utbrytningen af kommunalskogarne finge 
försiggå i så god tid, att storskiftesarbetena icke 
blefve uppehållne, samt att å de donationer, der kom
munalskogar blifvit föreslagna och tillika stommar fin
nas, äfven dessa skogar, sedan lämpliga hemskogsskif
ten afskiljts, skulle sammanslås med kommunalskogen 
med rättighet för stommarne till andel deri, i likhet 
med öfriga delegare, efter mantalet. 

De mest framträdande fördelarne af en sådan anord
ning komme att bestå deri: att det missnöje som nu 
är rådande ibland donationsbönderne deröfver, att kro
nan för sig behållit de bästa skogsbestånden, aflägsna-
des; att derest stommarne i en framtid komme att å 
arrende upplåtas, kontrollen öfver arrendatorernes skogs
hushållning, som vid boställsförvaltningar åstadkommer 
mycken svårighet, bortfölle samt att kostnaderna för en 
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skild vård af stomskogarne inbesparades, hvarutom ge
nom arrendatorerne, hos hvilka en högre bildningsgrad 
vanligen måste kunna förutsättas, ett insigtsfullt och 
derigenom större tillit väckande element skulle inryckas 
i bland delegarene i kommunalskogen, så mycket mer 
behöfligt, som desse till det öfvervägande antalet bestå 
af en okunnig och emot allt nytt misstrogen och mot
villig allmoge. 

Säkra och varaktiga frukter af nu föreslagna åt
gärder till förbättrande af donationsböndernes ekono
miska ställning torde likväl icke kunna påräknas, så
vida ej derjemte nödiga mått och steg tagas att höja 
denna befolkning i intellektuelt och sedligt afseende. 
Kommissionen anser derföre det vara högeligen önsk-
värdt att styrelsen genom alla henne till buds stående 
medel sökte att framkalla uppkomsten af högre folk
skolor i tillräckligt antal. Isynnerhet är den till gre
kiska trosbekännelsen hörande befolkningen af Salmis 
härad i behof af styrelsens understöd för åstadkom
mandet af dylika skolor, genom hvilka den härvarande 
befolkningen äfven närmare skulle fästas vid moderlan
det. Men då, som kändt är, läskunnigheten i dessa 
trakter är så godt som ingen och styreslen fördenskull 
genom förordningen af den 5 Mars 1883 förpligtat dessa 
socknar att genom ambulatoriska och småskolor sörja 
för den första undervisningen, så har inrättandet af 
dessa sistnämnde skolor tagit i anspråk alla disponibla 
tillgångar, och är det fara värdt att härigenom inrät
tandet af högre folkskolor kommer att undanskjutas till 
en aflägsen framtid. Också tyckes den öfvertygelsen 
hos befolkningen hafva rotfäst sig att, sedan de af sty
relsen påbjudna småskolorna äro inrättade, ingen vidare 
åtgärd för folkbildningen behöfdes. 

Kommissionen kan ej heller underlåta att påpeka, 
hurusom vid inrättandet af högre folskolor inom dona-
tionssocknarne synnerlig vigt borde fästas vid slöijd-
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kunnigheten, som här befinner sig på en mycket låg 
ståndpunkt. "Wiborg den 1 Februari 1884. 

Kommunalparker borde icke inrättas af följande 
skäl: åboarne komme likasom under allmän administra
tion och finge ej förvalta lägenheterna såsom sina egna, 
ehuru nådiga förordningen erkänner dem såsom deras 
egendom; det skulle lända till stort hinder i hemmans-
innehafvarnes hushållning, helst staten redan undanta
git öfverloppsjorden och de bästa skogarne; det vore 
stridande emot allmän lag eller författningar, då an
norstädes i hela Finland icke finnes kommunalparker 
och icke ens för alla donationsåboar; och vidare inne
håller ju nådiga förordningen af den 31 Januari 1872, 
att donationslägenheterna, efter det de blifvit inlösta, 
skola säljas till åboarne under skattemannarätt och få 
besittas i likhet med andra skattehemman. 

Mig förekommer detta förhållande, som om land
bönderne frälsades från sina förre herrar och nu stäldes 
under forststyrelsen. Sådant länder dem enligt min 
mening, icke till lindring utan fastmer till tunga, hvar
före jag måste inlägga reservation. Wiborg den 31 Ja
nuari 1884. 

C. Alfthan. 
Ivar Ekbom. 
Semen Ratinen 
Daniel Linni. 

A. von. Daehn. 
K. E. Hynen. 

Felix Relander. 

F. M. Antell. 

Reservation. 

S. Ratinen. 



Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1884. 










