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År 1883 den 8 Mars klockan elfva före mid
dagen sammanträdde på kallelse af Jordbruks-
Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland 
nedannämnde af hushållnings- och landtbrukssäll-
skapen i landet utsedde ombud jemte statsagrono
men, statsmejeristerna, läneagronomerna, förestån-
darne för landtbruks- och forstinstituten samt 
mejeriläraren vid Mustiala landtbruks- och meje
riinstitut, å Riddarhuset i Helsingfors till allmänt 
möte; närvarande dervid voro Chefen för Jord
bruks-Expeditionen Herr Senatorn och Riddaren 
Oskar Norrmén äfvensom följande deltagare i mö
tet, nemligen: Kammarherren, Friherre S. W. von 
Troil, såsom ombud för Kejserliga Finska Hus
hållningssällskapet; Possessionaten Magister Ed
vard Duncker, såsom ombud för Nylands och 
Tavastehus läns Landtbrukssällskap; Med. Dok
torn A, E. Nyländer, såsom ombud för Kuopio 
läns Landtbrukssällskap; Landtbruksrådet Nils 
Grotenfelt, såsom ombud för S:t Michels läns 
Landtbrukssällskap; Kommunalrådet C. Alfthan, 
såsom ombud för Wiborgs läns Landtbrukssäll
skap; Possessionaten F. W. LagerstedU såsom 
ombud för Wasa läns Landtbrukssällskap; Med. 
Doktorn K. G. Fogelholm, såsom ombud för Uleå-
borgs läns Landtbrukssällskap; Kommunalrådet 
E. Avellan, såsom ombud för Satakunta Landt
brukssällskap; Direktorn för Landtbruks- och Me
jeriinstitutet å Mustiala C. A. Zitting; Direktorn 
för Landtbruksinstitutet å Kronoborg A. E. Lång; 
Direktorn för Forstinstitutet å Evois A. Blom-
qvist; Statsagronomen K. J. Forsberg; Statsmeje
risterna A. Voss-Schrader och A. von Wright; 
Mejeriläraren å Mustiala, Friherre B. Gripenberg; 
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samt Läneagronomerne A. Th. Forssell, för Ny
lands, J. A. Hanhsson, för Åbo och Björneborgs, 
N. M. Bremer, för Tavastehus, A. Gyldén, för 
Wiborgs, F. A, Serlachius, för S:t Michels, A. W. 
Sjöström, för Kuopio, G. F. Ingman, för Wasa 
och iT. O. Laurin, för Uleåborgs län. 

§ i-

Herr Senatorn Norrmén öppnade mötet med följande o rd : 
„Fem år hafva förflutit sedan föreståndarne för landt-

bruksinstituten samt landets stats- och läneagronomer varit 
sednast församlade till gemensamma öfverläggningar för att 
afgifva yttranden och förslag i åtskilliga jordbruket röran
de frågor. 

Då jag nu åter har äran att helsa och uttala ett väl
kommen till de personer, hvilka nu här infunnit sig för att 
deltaga i behandlingen af flera för utvecklingen af vårt lands 
jordbruk så betydelsefulla frågor, så gör jag det med så 
mycket större nöje, som mötet denna gång inom sig räknar 
valda ombud af de fria landtbrukskorporationerne inom lan
det. Jag vågar derföre uttala det hopp och den öfverty-
gelse, att detta mötes rådslag skola blifva för Finlands j o rd 
bruk fruktbringande. 

Den finska jordbrukaren har ett svårt värf sig före
lagt. Ett strängt klimat och en ofta karg natur taga i an
språk hela hans ihärdighet och omtanke, samt framför allt 
tålamod, för att icke nedslås af de många felslagna skör
darne. Om någonstädes, bör derföre Styrelsen för detta 
land, i hvad på den ankommer, understöda landtbrukskor-
porationerna, underlätta för jordbrukaren arbetet, söka be 
reda nya hjelpkällor och genom förbättrade kommunika
tioner öka och befrämja afsättningen af jordens alster. Det 
är för att uttänka och föreslå de åtgärder Styrelsen i detta 
syfte, landet till gagn, borde vidtaga, som detta möte blif-
vit sammankalladt, och är det mig en kär pligt, att vid detta 
tillfälle uttala en tacksägelse till hushållnings- och landt-
brukssällskaperna för det sätt, hvarpå de tillmötesgått Sty
relsens uppmaning att sända deputerade, i det sällskapen, 
inseende mötets vigt och betydelse, utsett män med en erkänd 
stor och vidsträckt erfarenhet i Jordbruket rörande frågor. 
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Redan tvenne gånger härförinnan, 1874 och 1878, hafva 
möten med liknande syfte egt rum. Att deras arbete icke 
varit fruktlöst, utan tvertom utöfvat ett ganska stort och 
lyckligt inflytande på de åtgärder Styrelsen vidtagit för be
främjandet af jordbruksskolor och mejerihandteringen, torde 
framgå af den kort afFattade relation öfver Styrelsens till
göranden i detta afseende, som Jordbruks-Expeditionen låtit 
uppgöra för att till mötet öfverlemnas. Att icke alla de af 
föregående agronommöten väckta, föreslagne och påyrkade 
åtgärder ännu satts i verkställighet, beror dels af financiela 
skäl, dels af hinder, hvilka det icke varit för Styrelsen möj
ligt att öfvervinna. 

Utom de frågor hvilka af Hushållnings- och Landt
brukssällskap erna till mötets handläggning föreslagits, har 
äfven Jordbruks-Expeditionen, ehuru delvis härutinnan före
kommen af Kejserliga Finska Hushållningssällskapet och 
S:t Michels läns landtbrukssällskap, ansett sig böra inhemta 
mötets yttrande i trenne frågor, vid hvilkas lösning Expedi
tionen fäster stor vigt. 

Den första gäller lämpligaste sättet för inrättandet af 
distriktsmejerier, som vore i tillfälle att uppköpa mjölken 
ifrån kringliggande nejder. Det är erkändt att Finlands 
mejeriväsende under sista decenniet gjort ansenliga fram
steg och att landets export af mejerismör för närvarande 
vida öfvergår hvad för tio år sedan utfördes, men äfven nu 
består denna export till största delen af smör från de större 
lägenheternas mejerier, hvaremot allmogelägenheterna för 
det mesta tillverka en vara, som till sin qvalitet är ganska 
underlägsen, ehuru äfven härutinnan spår af en förbättring 
inträdt, såsom den sednaste vackra mejeriutställningen i Ny-
slott uppvisade. Då smöret utgör en af landets förnämsta 
exportartiklar, inses lätt hvilken vigt det ligger uppå att 
den vara som tillverkas blir af så god qvalitet som möjligt. 
Tyvärr finnas ännu trakter, der mejeriskötseln betraktas så
som ett nödvändigt ondt, såsom endast beredande en gan
ska ringa inkomst för mjölken. Införandet af en ordnad 
mejerirörelse på sådana lägenheter motverkas af bristande 
insigter och rädslan för de dermed förenade kostnader. Kunde 
deremot för bonden beredas tillfälle att föryttra sin mjölk 
till fördelaktigt pris till distriktsmejerier, skall han snart 
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sjelf inse nyttan af ladugårdsskötseln och börja egna den en 
större omsorg, — och detta skulle åter leda till en rationel
lare behandling af ängarne; och vi böra icke glömma det 
gamla ordspråket att „ängen är åkerns moder." 

Det är på dessa skäl Jordbruks-Expeditionen önskat 
öfverlemna till mötet frågan ,,huruvida ej distriktsmejeriers 
inrättande i de delar af landet, der sådant med fördel kan 
ske, vore af behofvet påkalladt, för att sålunda uppsamla 
och tillgodogöra mjölken från mindre lägenheter, företrä
desvis de af allmogen bebrukade samt på hvad sätt dylika 
mejeriers inrättande borde befrämjas." 

Den andra frågan rörer anordnandet af en kort prak
tisk kurs i boskapsskötsel och mejeriväsende. 

Våra mejeriskolor, der kursen är tvåårig, af se förnäm
ligast att dana mejerskor för de större mejerierna i landet. 
De unga qvinnor hvilka der inträda, göra det för att, genom 
tjenst hos andra, vinna sin utkomst. Det vore dock af vigt 
att, såvidt möjligt, ännu allmännare kunna sprida insigten 
i ladugårdsskötseln, och äfven från allmogens sida har en 
önskan uttryckts att en kort praktisk kurs kunde anordna» 
för deras hustrur och döttrar, hvilka nu skydde den långa 
mejerikursen. 

Om och huru en sådan praktisk kurs borde inrättas, 
samt hvart densamma lämpligast skulle förläggas, är äfven 
en fråga, som jag beder att få öfverlemna till mötets be
handling. 

Ännu en tredje fråga har länge utgjort föremål för 
Jordbruks-Expeditionens tankar och önskningar. Då för 
något Öfver tjugu år sedan i landets Senat inrättades en 
särskild afdelning under namn af Expeditionen för jordbru
ket och allmänna arbeten, fick denna afdelning sig uppdra
get att handlägga jordbruket rörande frågor, öfvervaka landt-
brukets utveckling, utöfva öfveruppsigt öfver landets j o r d 
bruksläroverk och taga initiativ till de förbättringar, som 
kunde blifva nödvändiga. Under det första decenniet af sin 
tillvaro kunde expeditionen något så nära fullgöra hvad af 
henne fordrades. De löpande ärendernas mängd var icke 
större än att en föredragande kunde betjena expeditionen. 
Under de sista tio åren har en väsentlig förändring egt rum. 
Genom jernvägsnätets utsträckning, genom den utvidgning 
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de allmänna arbetena och forstväsendet undergått, genom 
jordbrukets raska framskridande, genom inrättandet af allt 
flera jordbruksläroverk och funktionärer för jordbrukets be -
tjenande, har antalet arbeten så ökats, att det blifvit nöd 
vändigt att vid Expeditionen anställa tre föredragande. Che
fen för expeditionen är numera så upptagen af de löpande 
ärenderna, att det för honom är svårt att följa med fram
stegen inom jordbruket och de öfriga grenarne af hans 
verksamhet. Dertill kommer att man skall hafva svårt att 
till denna plats finna en person, som är tillräckligt fackman 
i alla de olika grenar, som underlyda denna expedition. 
Man har derföre också anordnat det så att de allmänna 
arbetena, statsjernvägarne och forstväsendet erhållit sin offi
ciella rådgifvande målsman, uti de Senaten underordnade 
embetsverk, som för detta ändamål inrättats; endast moder
näringen, jordbruket, saknar sin och bristen härpå gör sig 
dagligen mera gällande. Expeditionen har väl i detta afse-
ende kunnat anlita Kejserliga finska hushållningssällskapet 
och direktionen för Nylands och Tavastehus läns landbruks-
sällskap, men detta förfaringssätt har dock lemnat mycket 
öfrigt att önska, då hushållningssällskapet är för aflägset 
och direktionen för sistnämnde sällskap sammansatt af per
soner, som äro mera eller mindre fremmande för en sådan 
rådgifvande verksamhet. 

Då vid det åttonde finska allmänna landtbruksmötet i 
Åbo för snart tvenne år sedan denna fråga kom till discus-
sion, yttrade en i sitt fädernesland Sverige och äfven i detta 
land högt uppburen man, en veteran i det vetenskapliga j o r d 
brukets tjenst, att, efter allt hvad han kunde döma, sakna
des ej här de insigter som kunde vara erforderliga hos med
lemmar i en landtbruksakademi, eller hvilket namn man 
ville gifva den institution som, genom att rådgifvande bi
träda Styrelsen och genom att utöfva öfverinseendet öfver 
våra många jordbruksläroverk och framför allt genom att 
följa med jordbrukets utveckling och göra de deraf betin
gade framställningar, skulle bilda en lika nyttig som nöd
vändig länk emellan Styrelsen och den landtbrukande be
folkningen. Vigten af dessa ord har synts mig i ögonen 
fallande och Expeditionen faster vid lösningen af denna fråga 
mycken vigt, emedan Expeditionen måste anse att jordbru-
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t e t s jemna och tidsenliga utveckling är väsentligen deraf 
beroende. 

Sedan jag sålunda i korthet haft äran framlägga Jord
bruks-Expeditionens ståndpunkt i några frågor, återstår för 
mig icke annat än att å Styrelsens vägnar förklara detta 
möte öppnadt och anhålla att mötet ville skrida till val 
af ordförande." 

§ 2. 
Vid härefter skedt val af ordförande och vice ordfö

rande för mötet, utsagos till dessa befattningar medelst 
slutna sedlar Friherre von Troil och Direktorn Zitting. 

§ 3. 

På förslag af Friherre von Troil, som härå intog ord
förandeplatsen, utsåg mötet till sekreterare Statsagronomen 
K. J. Forsberg, hvilken det skulle åligga att med ledning af 
förhandlingarne uppsätta mötets protokoll och betänkanden 
i de ärender, som vid mötet till åtgärd förekomme, proto
kollet dock endast summariskt och utan att deri införa dis-
cussionerna; och befullmäktigades Forsberg att dervid efter 
godtfinnande antaga stenografiskt eller annat biträde. 

§ 
Ordföranden meddelade härå att från Jordbruks-Expe

ditionen till mötet öfverlemnats „Kort uppgift om de af 
Styrelsen vidtagna åtgärder i anledning af de vid agronoms
mötena åren 1874 och 1878 väckta förslag11 samt att från 
Hushållningssällskapet och de särskilda landtbrukssällska-
perna i landet till Jordbruks-Expeditionen inkommit förslag 
iill öfverläggningsämnen vid mötet, till ett antal af femtio 
stycken, hvartill ytterligare kommer de af Chefen for Jord
bruks-Expeditionen till mötets behandling öfverlemnade tre 
frågorna. Sedan härefter motion blifvit väckt om och af 
mötet bifallits att hvarje deltagare skulle ega rätt att intill 
den 9:de klockan 12 på dagen få inlemna förslag till öfver
läggningsämnen, hemställde ordföranden huruvida icke, sedan 
alla frågor inkommit, en utgallring och gruppering af dem 
borde ega rum; och ansåg mötet att ej mindre förslag här
till, än till frågornas remittering till förberedande behand-



9 

ling af möjligen behöfliga utskott och t i l lval af medlemmar 
i dessa utskott, borde uppgöras af en delegation af nio med
lemmar. Vid derefter medelst slutna sedlar företaget val 
af delegerade utsagos dertill Herrar: Duncker, Grotenfelt, 
Zitting, Nyländer, Forsell, Lång, Sjöström, Serlachius och 
Forsberg, den sistnämnda efter lottning med Friherre Gri
penberg, som erhållit lika antal röster. Vidare beslöt m ö 
tet, på förslag af ordföranden, att vid mötets förhandlingar, 
hvilka komme att blifva offentliga, voteringarne skulle för
siggå öppet med begagnande af tryckta namnlistor. 

Efter det följande plenum blifvit utsatt till den 9:de 
klockan 12 m., upplöstes sammanträdet. 

D e n 9 Mars. 

§ 1. 
Sekreteraren anmälte att inom den för föreslående af 

nya öfverläggningsämnen vid mötet utsatta tiden ytterligare 
tjuguen discussionsfrågor blifvit af mötets medlemmar in-
lemnade. Då från Jordbruks-Expeditionen i afseende å den 
åtgärd, hvartill omständigheterna kunde föranleda, jemväl 
öfverlemnats en af Civilingeniören Seb. Tammelander till 
Jordbruks-Expeditionen ingifven skrift, utgjorde hela antalet 
öfverläggningsämnen vid mötet sjuttiofem, enligt följande al 
sekreteraren deröfver uppgjorda förteckning: 

Öfverläggningsämnen föreslagna af: 

Kejserliga Finska Hushållningssällskapet. 
N:o 1. Angående åtgärder för tillgodogörandet af inom 

landet befintliga sänka och vattensjuka marker, med afse
ende å såväl odlingens befrämjande som förbättrande af kli
matet. (Behandlad den 17 Mars under § 2 och den 19 
under § 1.) 

N:o 2. Angående åtgärder för främjande af inhemsk 
fröodling samt höjande af det finska utsädesfröets anseende. 
(Behandlad den 10 Mars under § 6.) 

N:o 3. Angående ordnandet af inspektionen öfver me
jeriskolorna i landet. (Behandlad den 21 Mars under § 11.) 

N:o 4. Angående inrättandet af en jordbruksskola i Åbo 
och Björneborgs län. (Behandlad den 21 Mars under § 1.) 
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N:o 5. Angående åtgärder, som, utöfver hvad hittills 
för ändamålet gjorts, kunde vidtagas för främjande af by -
eller distriktsmejeriers uppkomst. (Behandlad den 22 Mars 
under § 4.) 

Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskap. 
N:o 6. Borde ej några tidsenliga åtgärder vidtagas 

till upphjelpande af den för många trakter så fördelaktiga 
linodlingen, hvilken numera är stadd i tillbaka gående till 
följd af många samverkande omständigheter och af den j o r d 
brukande befolkningens obekantskap med senare tiders fram
steg i linets odling och behandling. (Behandlad den 21 Mars? 
under § 9.) 

N:o 7. Vore det icke af en utomordentlig vigt för 
jordbrukets framsteg i vårt land att allmänna hydrografiska 
undersökningar, särskildt afseende våra talrika kärr och m o s 
sar, skulle vidtagas och ansluta sig till de pågående geolo
giska undersökningarna. (Behandlad den 17 Mars under § 
2 och den 19 under § 1.) 

Kuopio läns landtbrukssällskap. 
N:o 8. Då kärrmarkerna i landet ovillkorligen utgöra 

en rikedomskälla, borde ej deras uppodling kraftigt under
stödas af staten genom kärrodlingslån, hvilkas användande 
komme att t. ex. af läneagronomerna öfvervakas. (Behand
lad den 22 Mars under § 2.) 

N:o 9. Vore det ej nödvändigt, att kreatursmarkna
derna i de skilda delarne af landet blefve anordnade så,, 
att de bättre skulle motsvara sitt ändamål, än nu är fallet;, 
och vore statens mellankomst genom penningebidrag härför 
önskvärd. (Behandlad den 10 Mars under § 1.) 

N:o 10. Dä det smör, som från landet exporteras, är 
af så olika beskaffenhet, vore ej skäl att tillsätta smörkon
trollörer, som efter qvaliteten skulle sortera och stämpla de 
exportörers vara, hvilka sådant önska. (Behandlad den 21 
Mars under § 3.) 

N:o 11* Då folkskolornas verksamhet inom vår a l l 
mogeklass dag för dag gör sig mera gällande, frågas: vore 
det ej önskvärdt, att mejeriskolor med endast ettårig kurs 
och hufvudsakligast praktisk undervisning blefve inrättade; 
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i främsta rummet afsedda för hemmansegares döttrar. (Be
handlad den 21 Mars under § 10.) 

N:o 12. Borde ej vid landets jordbruksskolor syste
matiska försök med de olika artificiella gödningsämnena an
ställas, hvaraf resultaten sedan blefve publicerade. (Behand
lad den 19 Mars under § 3.) 

N:o 13. Hvilka åtgärder böra vidtagas för hästkultu
rens förbättrande i landet, och är det nu praktiserade sät
tet för uppköpande af kronohingstar ändamålsenligt. (Ute
sluten.) 

N:o 14. Vore ej ambulatoriska undervisare i praktiskt 
jordbruk nödvändiga för de nordliga länen. (Behandlad 
den 21 Mars under § 8.) 

N:o 15. Borde ej , i anseende till Kuopio läns stora 
utsträckning, en jordbruksskola inom Karelska andelen af 
länet inrättas. (Behandlad den 21 Mars under § 1.) 

S:t Michels läns landtbrukssällskap. 
N:o 16. Vore det af behofvet påkalladt att en fond 

inrättades, hvarur lån eller understöd för uppodling af våra 
vidsträckta kärr och mossor skulle åt jordbrukare utgifvas 
och pä hvilka vilkor borde i så fall dessa understöd eller 
lån meddelas. (Behandlad den 22 Mars under § 2.) 

N:o 17. Tarfva våra mejeriskolor någon omorganisa
tion och borde icke ett gemensamt förslag till reglemente 
och kontrakter för desamma utarbetas. (Behandlad den 21 
Mars § 11). 

N:o 18. Månne det icke vore med landets fördel öf-
verensstämmande om åt en i jordbruk, ladugårdsskötsel 
och mejerihandtering förfaren person uppdroges att särskildt 
handhafva inspektionen öfver landets samtliga landtbruks-
och mejeriskolor. 

N:o 19. Huru bör undervisningen i ladugårdsskötsel 
och mejerihandtering organiseras för att komma den sjelf-
egande allmogen och de mindre jordbrukarene till del, mera än 
hvad härintills varit fallet. (Behandlad den 21 Mars § 10). 

N:o 20. Då staten genom isvaggoner ni. m. å jern-
vägarne underlättar transporten af mejeriprodukter, så vore 
det icke möjligt och lämpligt, att staten på något sätt un
derstödde enskilda personer eller bolag, hvilka åtaga sig 
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att på allmännare längre trafikleder, der mejeri- och jord 
bruksprodukter i någon större mon frambefordras, genom 
särskildt härför egnade anstalter underlätta transporten af 
dessa varor. (Behandlad den 10 Mars § 2). 

N:o 21. Vore icke tiden inne att, i likhet med hvad 
i Sverige är fallet, en centralanstalt för jordbruket, en landt-
bruksakademi inrättades. (Behandlad den 20 Mars § 1 och 
den 22 Mars § 1). 

N:o 22. Är den 1 november den för landets jordbru
kare lämpligaste tiden för tjenstehjons-flyttningen eller kan 
någon annan tidpunkt af året föreslås, som bättre motsva
rade både husböndernes och tjenstebjonens verkliga fördel. 
(Behandlad den 12 Mars § 3). 

N:o 23. Då, såsom bekant, Styrelsen varit betänkt 
på att anslå en särskild, större fond för jordbrukets upp-
hjelpande i landet genom derur åt dess idkare beviljade lån, 
så frågas, på hvilka vilkor och under hvilka förhållanden i 
öfrigt dessa lån borde beviljas? (Behandlad den 22 mars § 2). 

Wiborgs läns Landtbrukssällskap. 
N:o 24. Om gräfning på kronans bekostnad af ut

fallskanaler genom större kärr och mossar. (Behandlad den 
17 Mars § 2 och den 19 § 1). 

N:o 25. Om kärrodlingslån. (Behandlad d. 22 Mars § 2). 
N:o 26. Om ploginstruktörsbefattningens återställande 

i Wiborgs län. (den 21 Mars § 8). 
N:o 27. Om reglering af fraktsatserna å statens jern-

vägar för en del landtmannaprodukter. (Behandlad den 10 
Mars § 2 ) . 

Wasa läns Landtbrukssällskap. 
N:o 28. Om utdikning af större odlingsbara mossar 

genom anslag af allmänna medel. (Behandlad den 17 Mars 
under § 2 och den 19 under § 1. 

N:o 29. Om anskaffande af medel till lån för moss-
och kärrodlingar antingen genom inrättande af jordbruks
banker eller genom åt kommunerna emot solidarisk ansva
righet gifna lån emot låg ränta och lämplig amortering. 
(Behandlad den 22 Mars § 2) . 

N:o 30. Om beredande af tillfälle för allmogeqvinnor 
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att under korta tider af en eller högst tvenne månader in-
hemta praktisk kunskap i mejeriväsendet och kreatursutfo
dring å jordbruks- och mejeriskolor samt å större välskötta 
jordbrukslägenheter. (Behandlad den 21 Mars § 10). 

N:o 31. Om lämpligaste åtgärder från landebrukssäll-
skapernas sida, för att åstadkomma en förbättrad rensning 
och sortering af utsädesfrö. (Behandlad den 19 Mars § 5 ) . 

Uleåborgs läns Hushållningssällskap. 
N:o 32. Inrättande af chemisk och frökontrollstation 

i Uleåborg. (Behandlad den 21 Mars § 5) . 
N:o 33. Lämpligaste sättet för jordbrukets upphjel-

pande i finska lappmarken. (Behandlad den 21 Mars § 7). 
N:o 34. Anslås medel för jordbrukslån, specielt för 

kärrodling, på enahanda grunder, som enligt 1840 års Bank
reglemente utgifvas, nemligen mot två procents ränta och 
fyra procents annuitet. (Behandlad den 22 Mars § 2) . 

N:o 35. Förhöj dt anslag för Hushållningssällskapet i 
Uleåborgs län, lör att bland annat aflöna trädgårdsmästare 
och dikare-instruktörer. (Behandlad den 21 Mars § 8). 

Satakunta Landtbrukssällskap. 
N:o 36. Kan det anses för jordbruket och mejeri-

handteringen i landet helsosamt, att några högre yrkessko
lor med finskt undervisningsspråk icke existera, och om 
härom knappast mer än en åsigt kan förefinnas, hvad borde 
tillgöras för att äfven på landthushållningens område, ju 
förr dess heldre bereda den finska talande befolkningen 
samma förmåner, som härtills kommit den svenska talande 
delen af folket ensam till del? (Behandlad den 19 Mars § 2 ) . 

N:o 37. Äro våra lägre jordbruksskolor så organise
rade, att jordbrukets förkofran genom dem i större mon 
främjas, och om detta icke är fallet, månne icke skäl vore 
att ånyo till öfverläggning upptaga frågan angående en om-
bildning af de lägre jordbruksskolorna i det syfte, att den 
besuttna allmogens söner mer än härtills kunde finna sig ma
nade att i dem söka inträde? (Behandlad den 20 Mars § 2) . 

N:o 38. Då meddelandet af mindre lån för utförande 
af särskildta slag af förbättringar visat sig vara ett synner
ligt verksamt medel till landthushållningens upphjelpande, 
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men någon större penningefond, derifrån dylika lån kunde 
utgifvas, hos oss icke förefinnes, så frågas huruvida det 
icke kunde anses önskvärdt, att den s. k„ amortissements-
fonden efterhand skulle ombildas till en allmän lånefond 
för jordbruks- och mejeriföretag? (Behandlad d. 22 Mars § 2). 

N:o 39. Vore en agrikulturkemisk försöksanstalt hos 
oss af behofvet påkallad, och i sådant fall hvar och huru 
borde en dylik anläggas? (Behandlad den 19 Mars § 4), 

N:o 40. Genom hvilka medel kunde odlingen af säd 
och höfrö till utsäde befordras, och hvad vore särskildt att 
tillgöra lör framkallande af en ordnad fröhandel i landet? 
(Behandlad den 19 Mars § 6). 

N:o 41. Är mjölkgifningsförmågan hos vår inhemska 
kreatursstam tillfredsställande och om så icke är fallet, 
hvilka åtgärder borde vidtagas för dess förbättrande i detta 
afseende? (Utesluten). 

N:o 42. Kan får- och svinskötsel hos oss anses vara 
af en så underordnad betydelse, att några åtgärder till 
denna hushållsgrens upphjelpande genom införande af ut
ländska rasdjur icke vidare borde ifrågakomma? (Utesluten). 

N:o 43. Då anspråken på länedejorna naturligtvis i 
samma mon ökas, som intresset för boskapsskötseln och 
mej erihandteringen utvecklas, så frågas, huruvida länede
jorna hos oss numera kunna anses ega tillfredsställande teo
retisk underbyggnad, och om dessa bland annat icke borde 
kunna meddela råd och anvisningar äfven i kreaturens än
damålsenliga vård och utfodring? (Behandlad den 21 
Mars § 2). 

N:o 44. Då hagbetena onekligen äro af stor vigt, 
men dessa hos oss i allmänhet erhålla ganska ringa skötsel, 
så frågas, huruvida icke lämpliga delar af jordbruksskole
lägenheternas skogsmark borde, elever och omgifvande trak
ter till ledning, indelas till beteshagar, att såsom sådana 
på rationelt sätt vårdas och förbättras? (Utesluten). 

N:o 45. Då våra många odlingsbara kärr och mossar 
onekligen erbjuda en oskattbar rikedom, hvilken ju förr 
dess hellre borde tillgodogöras, så frågas, huruvida icke 
kärrodlingen i landet borde befordras bland annat derige-
nom, att staten skulle låta kommunvis undersöka kärrmar-
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kerna och öfver dera upprätta fullständiga afdiknings- och 
odlingsplaner? (Behandlad den 17 Mars § 2 och den 19 § 1). 

N:o 46. Hafva de i landet anordnade kreatursmark
n a d e n s visat sig medföra något gagn och om så är, borde 
icke fördelen af dylika marknader utsträckas äfven till åt
skilliga andra orter, der boskapsskötseln redan vunnit en 
större utveckling? (Behandlad den 10 Mars § 1). 

N:o 47. Borde några åtgärder vidtagas för åstadkom
mande af ett bättre ordnadt byggnadssätt på landet, och 
borde icke i sådant afseende särskildt grannars ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter genom lag närmare bestämmas? 
(Behandlad den 14 Mars § 2). 

N:o 48. Vore icke skäl att bringa prestboställenas 
skogar under samma vård som vid öfriga boställen i landet 
införts, bland annat också i det syfte, att prestgårdarne 
sålunda enhvar å sin ort blifva till mönster för en ordnad 
skogsskötsel? (Utesluten). 

N:o 49. Hafva åtgärderna till slöjdkunnighetens upp-
hjelpande visat sig tillfyllestgörande, och om detta icke är 
fallet, borde icke för sådana slöjdarter, hvilka lätteligen 
kunna utvecklas till verkliga folkindustrier, särskildta slöjd
skolor å lämpliga orter i landet inrättas? (Behandlad den 
12 Mars § 4) . 

N:o 50. Har vigten af en allmännare utbredd träd
gårdsskötsel hos oss vunnit tillbörligt afseende och genom 
hvilka medel kunde trädgårdsskötseln under våra förhål
landen lämpligast befordras? (Utesluten). 

Jordbruks-Expeditionen i Kejserliga Senaten. 
N:o 51. Huruvida och under hvilken form och benämning 

i landets hufvudstad borde inrättas en central auktoritet för 
inseendet öfver samtliga landtbruksläroverk, afgifvande af 
yttrande i de landthushållningen rörande frågor, som af 
Regeringen till densamma öfverlemnas, samt för att tölja 
med jordbrukets och dess binäringars utveckling och i an
ledning deraf hos landets Styrelse göra de framställningar 
och förslag, hvartill anledning kan förekomma. (Behandlad 
den 20 Mars under § 1 och den 22 under § 1.) 

N:o 52. Huruvida ej distriktsmejeriers inrättande i de 
delar af landet, der sådant med fördel kan ske, vore af 
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behofvet påkalladt, för att sålunda uppsamla och til lgodo
göra mjölken från mindre lägenheter, företrädesvis de af 
allmogen bebrukade, samt på hvad sätt dylika mejeriers 
inrättande borde befrämjas. (Behandlad d. 21 Msrs § 4)„ 

N:o 53. Huruvida å några af landets jordbrnks- och 
mejeriskolor äfvensom enskilda personer tillhöriga lägenhe
ter med välordnad mejerihandtering tillfälle borde beredas 
sådana qvinnor af allmogen, hvilka handhafva mjölkhus
hållningen på bondhemman, att under en kortare praktisk 
mejerikurs, förslagsvis på fyra månader, åtnjuta kostnadsfri 
undervisning och handledning i kreatursskötsel och smörbe
redning. (Behandlad den 21 Mars under § 10.) 

Af mötets medlemmar inlemnade. 
N:o 54. Vore det ej skäl att vid Kronoborgs Institut 

en högre landtbruksafdelnmg inrättades, med finskan som 
undervisningsspråk, på det att undervisningen på Mustiala 
Landtbruks- och Mejeriinstitut kunde framdeles liksom här
tills, hufvudsakligen bedrifvas på svenska språket och der-
igenom den korta lärotiden rätt användas. (Behandlad den 
19 Mars, under § 2.) 

N:o 55. Emedan prestgårdarne i de flesta socknar äro 
de största och bästa lägenheter och innehafvarene ej kunna 
till följd af den obestämda tid, som de innehafva boställena, 
uppodla, förbättra och sköta dem som sig bör, frågas, vore 
det ej såväl för innehafvarene, som för landet i allmänhet i eko
nomiskt hänseende bättre, att prestgårdslägenheterna blefve 
utarrenderade på en längre och bestämd tid? (Utesluten.) 

N:o 56. Vore ej tiden inne, att Staten skulle genom lämp
liga bidrag uppmuntra sådd och plantering af skog på de många 
kala holmar, som i den finska skärgården finnas? (Utesluten.) 

N:o 57. Huru motarbeta den stora förlust, som hos 
oss årligen sker vid nyodling af j ord derigenom, att den på 
qväfve så rika humusjorden uppbrännes? (Utesluten.) 

N:o 58. Vore det ej af nöden att för torrläggande af 
större vattendränkta områden upprättades allmänna afdik-
ningsplaner? Härmed afses ej blott mosskomplexer utan i 
allmänhet hvarje trakt, som genom ofullständigt eller oreg-
leradt aflopp hålles vattendränkt. (Behandlad den 17 Mars 
under § 2 och den 19 under § 1.) 
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N:o 59. Vore det ej af nöden att en större j o rdbruks 
fond blefve bildad, ur hvilken på icke alltför betungande 
vilkor lån kunde erhållas för nyodlingar, drainering, moss
odlingar m. fl. jordförbättringar? Och vore det ej önskligt 
att vid nästa landtdag ständerna förelades förslag till grun
dande af en dylik ibnd. (Behandlad den 22 Mars under § 2.) 

N:o 60. Då landtbrukssällskaperna genom allt för 
knappa anslag äro hindrade att så som önskligt vore ingripa 
till landthushållningens utveckling; vore det ej af högsta 
vigt att dessa anslag skulle höjas? (Behandlad den 21 Mars 
under § 6.) 

N:o 61. Ar det lämpligt att fortsätta införandet af 
afvelsdjur af Ayrshire race enligt samma plan som härin-
tills, d. v. s. genom inköp från England af ordinära djur 
och deras försäljning? eller vore det ej ändamålsenligare att 
för spridande af racen uppsamla det bästa som landets egna 
goda stammar kan lemna och sålunda uppmuntra till täflan, 
samt endast nu och då inhemta fullt ädla djur, af hvilka 
förärfningen af racens egenskaper med mera säkerhet kan 
väntas? (Behandlad den 12 mars under § 4.) 

N:o 62. Sedan Finlands Styrelse, tillmötesgående se
naste Agronommötes hemställan, sammankallat ej allenast 
det föregående mötets ledamöter, utan äfven lemnat K. Fin
ska Hushållningssällskapet och landets samtliga landtbruks
sällskap tillfälle att låta sig dervid representeras och då 
denna åtgärd i landet helsats med största tillfredsställelse,, 
så kan den frågan med skäl uppkastas huruvida icke detta 
nu sammanträdande möte borde till landets styrelse ingå 
med en underdånig hemställan om att likartade möten måtte 
periodiskt återkomma, såsom utgörande en representation 
för landets modernäring. Med anledning häraf vågar under
tecknad föreslå att Agronomraötet måtte hos landets styrelse 
vördsamt anhålla att likartade möten som detta framdeles-
måtte periodiskt sammankallas och torde Agronommötet till
lika yttra sig om huruvida den nuvarande organisationen af 
dessa möten är den mest lämpliga eller om någon föränd
ring härvidlag vore önskvärd. 

N:o 63. Borde ej . i anseende till "Wasa läns stora ut
sträckning, en jordbruksskola med finskt undervisningsspråk 
och mera centralt belägen än den i Saarijärvi församling 

2 
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inrättas, förslagsvis uti Lappo eller Ilmola församlingar. 
(Behandlad den 21 mars under § 1). 

N:o 64. Vidtagande af åtgärder för storskiftesregle
ringens påskyndande och grundliga genomförande i större 
byalag. (Behandlad den 13 mars under § 1). 

N:o 65. Större vattensjuka markers undersökning och 
torrläggning på statens bekostnad då jordägarene ej sjelfva 
mäkta dermed, (Behandlad den 17 mars under § 2 och 
den 19 mars under § 1). 

N:o 66. Distrikts- eller bolagsmejeriers inrättande. 
(Behandlad den 21 mars under § 4). 

N:o 67. Då behofvet af ökadt antal lägre jordbruks
skolor i landet allt mera gör sig gällande, så får underteck
nad vördsamt föreslå, det agronommötet ville till pröfning 
upptaga, huruvida ej detta behof med minsta kostnad och 
största nytta för landet kunde fyllas derigenom att å der-
till lämpliga privata jordbrukslägenheter upprättades j o rd 
bruksskolor efter tillnärmelsevis samma plan som de redan 
befintliga mejeriskolorna. (Behandlad den 21 mars un
der § 1). 

N:o 68. Att, med återhemtande af hvad i 9:de punk-
i en a£ agronomernes vid mötet år 1878 afgifna utlåtande 
om åtgärder för underlättande af storskiftesregleringar blif
vit yttradt, till styrelsen ingå med anhållan att såväl en ko -
mité måtte tillsättas for utarbetande af förslag till en o m 
fattande revision af landtmäteriförfattningarne som ock att 
storskiftesregleringar skulle vidtagas. 

Under den tid storskiftet utförts i skilda delar af lan
det har begreppet om jordmånens bördighet varit i så hög 
grad olika att medan t. ex. godartade kärr och äfven skogs
marker å en del orter betraktats som impedimenter, hafva, 
några få årtionden senare, å andra icke synnerligen aflägsna 
trakter, betydligt sämre kärr ansetts vara skattbar jord. I 
anledning af en dylik ojemnhet framställes att. jemte här-
ofvan berörda förslag, äfven ny skattläggning blefve påbju
den. (Behandlad den 13 mars under § 1). 

N:o 69. Att sänkning af andra sjöar än smärre sådana, 
hvilka äro helt och hållet belägna inom enskild persons stor-
skiftade mark, måtte, såframt ej särskildt tillstånd dertill ut
verkats, i alla delar af landet blifva vid ansvar förbjuden, 
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samt att Styrelsen ville, vid pröfning af hithörande ansök
ningar, fästa afseende ej -allenast vid den ifrågavarande sjö
sänkningens öfvervägande gagnelighet utan äfven vid den 
sökandes tillgång på odlingsbara sidländta marker. (Ute
sluten). 

N:o 70. Huruvida en fabrik för tillverkning af tids
enliga jordbruksredskap ansåges i Finland vara önskvärd, 
äfvensom hvilka utsigter angående försäljningen af dess fa-
brikater möjligen vore att påräkna. 

N;o 71. Vore det icke önskligt, att landtbrukssällska-
pernas årsberättelser, landtbruks- och mejeriskolornas be 
rättelser samt statsagronomernas, statsmejeristernas och läne
agronomernas reseberättelser årligen genom Styrelsens för
sorg skulle till tryck befordras? (Behandlad den 14 mars 
under § 3) . 

N:o 72. Emedan storskiftet och hemmansklyfningar 
ofta äro utförda, och för närvarande ännu i "Wiborgs län 
utföras på sådant sätt, att de oformliga gränserna lägga 
svåra hinder i vägen för jordbrukets och skogshushållnin
gens förkofran, får undertecknad föreslå att mötet ville till 
styrelsen ingå med hemställan derom, huruvida icke skäl 
numera vore för handen att för nästa gång sammanträdande 
ständer föreslå åtgärder till befrämjande af skiftesreglerin
gar samt sådan inskränkning af intressenternas bestämnings
rätt vid skiftesförrättningar, att för egors stängande och be-
brukning lämpliga gränser skulle kunna dragas, utflyttnin
gar göras beroende af flertalets intressenter och förrättnings-
landtmätarens bestämmande, och möjlighet beredas för bil
dandet af byaskogar, hvilkas skötsel och användande vore 
beroende af en derför. af byalaget tillsatt bestyrelse. (Be
handlad den 13 mars under § 1). 

N:o 73. Då önskligt vore att relationer om landtbruks-
sällskapernas, jordbruksskolornas och de för landthushåll
ningens befrämjande tillsatta funktionärernas verksamhet 
skulle finnas tillgängliga för intresserade, föreslås att Fin
lands Allmänna Tidning eller annan tidskrift genom lämp
ligt mindre anslag skulle sättas i tillfälle att i sådant af
seende anskaffa upplysningar för att i tidningen eller tid
skriften införas, hvarpå något eller några exemplar skulle 
tillhandahållas de sällskap, skolor eller personer, hvilkas till-
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görande deri omnämnas. Sådant skulle gifva anledning till 
nyttig jemförelse och kommunikationer emellan bland annat 
landtbrukssällskaperna, hvilka nu äro fullkomligt fremmande 
för hvarandras åtgöranden. (Behandlad den 14 mars un
der § 3) . 

N:o 74. Då i flere delar af vårt land storskiftena ära 
af den beskaffenhet, att de i hög grad försvåra, ofta o m ö j 
liggöra ett ändamåls- och tidsenligt ordnande af jordbruket^ 
så vore det önskvärdt att storskiftesregleringar skulle b e 
fordras och underlättas. Derigenom skulle flere utflyttnin
gar ifrån byalagen komma att verkställas, hvarigenom äfven 
en ändamålsenlig byggnadsordning kunde åstadkommas och 
flera af de olägenheter förebyggas, som äro en följd af ett 
tätt hoppackadt byalif. (Behandlad den 13 mars under § 1).. 

N:o 75. Borde icke skogvaktareskolan vid Evois Forst-
institut utvidgas derhän att densamma kunde utdimittera ett 
större antal elever samt sålunda bereda kommuner och en-
skildte lättare tillgång till erhållande af behöfliga värdare 
af dem tillhörig skog? (Behandlad den 15 mars under § 1) . 

§ 2. 
Vid derefter skedd granskning af den i går under § 

4 tillsatta delegationens nu framställda förslag till arbets
ordning för mötet, godkände mötet l:mo delegationens åt
gärd att för bättre reda och beqvämlighet ställa frågorna 
i den nummerföljd, hvarefter de till mötet inlemnats; samt 
2:do delegationens förslag om tillsättande af fyra utskott,, 
hvilka för korthetens skull skulle benämnas N:o I, II, III 
och IV, och hvaraf Utskottet N:o I ägde behandla Mim änna 

frågor rörande landtbruket och dess binäringar, till hvilka 
efter någon diskussion hänfördes frågorna N:ris 2, 6, 12, 14 
26, 31, 32, 33, 35, 39 och 40; Utskottet N:o II frågor r ö 
rande Boskapsskötsel, Mejerihushållning och Mejeriskolory 
till hvilka hänfördes öfverläggningsämnena N:ris 5, 10 11, 
17, 19, 30, 43, 52, 53 och 66 ; Utskottet N:o III frågor r ö 
rande inrättandet af en Landtbruksakademi samt om landt-
bruksläroverken m. m., hvartill hänfördes öfverläggningsäm
nena N:ris 3, 4, 15, 18, 21, 36, 37, 51, 54, 63 och 67;, 
samt Utskottet N:o IV frågor rörande Vattendränkta mar
kers torrläggning, inrättande af en jordbruks-lånefon d, an-
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slag till jordbrukets upphjelpande m. m., hvartill öfver-
läggningsämnena N:ris 1, 7, 8, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 
38, 45, 58, 59, 60 och 65 blefvo hänförda. Utan remiss 
till utskott ville mötet deremot behandla frågorna N:ris 
9, 20, 22, 27, 46, 47, 49, 61, 62, 64, 68, 71, 72, 73, 74 
och 75, hvarjemte frågorna N:ris 13 och 48, hvilka förut 
blifvit af komitéer behandlade, samt frågorna N:ris 41, 42, 
44, 50, 55, 56, 57, 69 och 70, de der ansågos bättre egna 
sig till öfverläggningsämnen vid landtbruksmöten, från detta 
mötes program uteslötos. 

% 3. 

Vid härefter anställda val till ledamöter i utskotten 
utsagos dertill, i öfverensstämmelse med delegationens för
slag, för Utskottet N:o I hrr Lagerstedt, Fogelholm, Blom-
qvist, Forssell och Hahnsson; för Utskottet K:o II hrr Voss-
Schrader, v. Wrigth, Friherre Gripenberg, Sjöström och Ing-
man; för Utskottet N:o III hrr Grotenfelt, Alfthan, Zitting, 
Lång, Bremer och Gyldén; samt för Utskottet N:o IVhrr Fri
herre von Troil, Nyländer, Duncker, Avellan, Serlachius och 
Laurin. Från arbete i utskott befriades mötets sekreterare, 
Statsagronomen Forsberg, hvilken det dock skulle åligga att, 
i händelse han i något utskott ansågs behöflig, på kallelse 
deri deltaga. I sammanhang härmed beslöts att medlem ur 
•ett utskott skulle i fall af behof få adjungeras till ett an
nat utskott, men att några experter ej finge till utskottens 
sammanträden inkallas. 

§ 4 . 

På förslag af ordföranden beslöts vidare: l:o) att samte-
liga öfverläggningsämnen efter nu gifven nummerföljd, skulle, 
till begagnande af mötets deltagare och åhörare vid mö
tets förhandlingar, särskildt tryckas, dervid de frågor, som 
mötet ej velat taga till diskussion, skulle endast till sin num
mer ingå uti förteckningen med anteckning att frågan blif
vit af mötet "Utesluten"; 2:o) att plenum skulle hållas alla 
söcknedagar från 1 till 3 på dagen; 3: o) att föredragnings
lista för hvarje dag skulle af ordföranden uppgöras och af 
sekreteraren efter slutadt sammanträde genast för följande 
dag intimeras; samt 4:o) att vid nästa plenum i morgon 
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skulle till diskussion företagas frågorna N:o 9 och 46 till
sammans, frågorna N:o 20 och 27 likaledes gemensamt, och 
frågan N:o 22, derå sammanträdet upplöstes kl. 4 e. m. 

Den lO Mars. 
§ i. 

Företogs till behandling sammanslagna frågorna N:ris 
9 och 46, rörande hvilka mötet uttalade följande åsigter: 

Den erfarenhet, som härintills vunnits om gagnet af 
kreatursmarknaderne, har ej varit uppmuntrande. I sydligar 

sydvestliga och vestliga delarne af landet har visserligen bo
skap sammanförts till dessa marknader, men denna boskap 
har ej varit hvad man väntade sig. I stället för goda af-
velsdjur och mjölkkor, eller fet slagtboskap, hade dit hem-
tats mest magra drag- eller slagtdjur. A vissa ställen hade 
en ganska liflig handel dock ägt rum, äfven om alla köpare 
der ej kunnat finna hvad de åstundat. I mellersta och östra 
delarne af landet hade ifrågakomna marknader deremotalls» 
icke varit besökta. I allmänhet hade de visat sig vilja ur
arta till hvad våra öfriga marknader oftast äro, — en sam
lingsplats för löst folk, hvilka hafva allt annat, utom upp
görandet af verkliga affärer, till sitt syfte. 

Detta oaktadt ansåg mötet kreatursmarknaderna dock 
hafva för uppkomsten af vårt landtbruk en stor framtida 
betydelse. Så länge ett land har litet eller intet att sälja,, 
är behofvet af platser för varuutbyte ej stort; städerna för
må då vanligtvis fylla detta behof och de besökas af landt-
mannen en eller två gånger om året. Men då folkstocken 
tillvexer och odlingen tilltager, och med den jordbruks
alstrens både mängd och olika slag, begynner behofvet af 
ett tätare varuutbyte blifva kännbart och de långa stadsre
sorna betungande. Gårdfari- och landthandeln kan ej länge 
fylla behofvet, dess mindre som det naturligtvis ligger uti 
dessa köpmäns intresse att hålla landtmannen i okunnighet 
om varornas verkliga värde uti städerna. Ju mera åter 
landtmannen har att sälja, ju större hans affär blifver, desto» 
mera måste han se till att han kan få pris för sin vara. Å 
andra sidan åter behöfver köpmannen, i den mon han får 
köpa mera och hans affär utvidgar sig, veta hvar han, obe-
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roende af mellanhänder, sjelf kan göra urval och uppköp^ 
Då gör sig behofvet af marknadsplatser utom städerna och 
på de förnämsta produktionsorterna kännbart, först för alla 
slag af landtmannaalster, men senare äfven för särskilta 
produkter af jordbruket och mejerihushållningen såsom för 
boskap, hästar, smör, ost, ull, o. s. v. Den rol dessa, sär-
skildt specialmarknaderna, spela i länder, der landtbruket 
nått en högre utveckling, vittnar för deras stora betydelse 
och nödvändighet. Ju större det kapital är, som nedlagts i 
någon gren af landthushållningen, desto flera äro vanligen 
marknadsplatserna för dess alster. 

De raska framsteg landthushållningen under senaste 
årtionden tagit äfven i vårt land, har hos många af denna 
hushållnings idkare gjort behofvet af nya marknadsplatser 
kännbart, att börja med för hornboskap och hästar, hvilkar 

representerande för hela landet ett värde af minst 60 mil
joner mark, utgöra landtmannens dyrbaraste egendom. Detta 
behof har äfven Styrelsen hastat att tillgodose. Om, såsom 
redan antydts den korta erfarenhet, som föreligger af krea
tursmarknader ej är synnerligen uppmuntrande, så torde 
orsaken dertill ej böra sökas i dessa marknaders umbärlig-
het, utan bero af andra, i sakens egen natur liggande om
ständigheter. Sålunda hafva de ännu existerat alltför kort
tid, för att allmänheten skulle hunnit vänja sig att besöka 
dem och tillförseln stadgas. Anspråken på dem hafva äf
ven varit alltför högt ställda, då någonting sådant, som' 
t. ex, en marknad med rik tillgång på mjölk- eller afvels-
djur ej kan skapas med ett maktspråk, utan uppstår först 
då, när efterfrågan blir så stor att priserna stiga. Hvarje 
ny institution måste att börja med kämpa mot många svå
righeter; så äfven denna. Också har härvid egentligen ännu 
intet annat blifvit gjordt, än att tillstånd till dylika mark
naders hållande i några fall beviljats. Vid dem har helt 
och hållet saknats ordningsstadgar och delvis äfven nödig: 
polisuppsigt. De hafva äfven någongång blifvit så olämp
ligt placerade, att de derför ej kunnat påräkna besök, så
som då de t. ex. förlagts till orter, der landthushållningen 
ännu står för lågt och kommunikationer saknats. På andra 
orter, såsom t. ex. i Wiborgs län, hade de motverkats af en 
sedan gammalt der utvecklad gårdfarihandel af ständiga upp-
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köpare, hvilka man befarat att vid en marknad kunde för
ena sig om att nedtrycka priserna. Icke heller har härin-
tills hvarken af Staten eller af landtbrukssällskaperne nå
gonting blifvit tillgjordt för att höja intresset för dessa mark
nader, hviiket intresse otvifvelaktigt skulle mycket hafva steg
rats, om de på lämpliga ställen förenats med expositioner 
och premiering. 

På grund häraf förenade sig mötet om åsigten att krea
tursmarknader äro for vår landthushållning af den bety
delse, att, om än de första försöken dermed aflupit mindre 
väl, de dock böra fortsättas, der anledning dertill visar sig; 
samt att en framställning till Styrelsen borde af mötet gö
ras rörande nödvändigheten att framdeles, till undvikande 
af kreatursmarknadernas olämpliga placering, låta vederbö
rande landtbrukssällskaper, före beviljandet af rättighet till 
slika marknaders hållande, ej mindre utlåta sig om den der
till ifrågasatta platsens lämplighet för ändamålet, än af-
gifva förslag till ordningsstadgar dervid. Deremot trodde 
mötet det böra lenmas landtbrukssällskaperna fritt att efter 
sig teende omständigheter af egna medel vid dessa mark
nader föranstalta expositioner med premier. 

§ 2. 
Vid härefter företagen gemensam behandling af frå

gorna N.ris 20 och 27 framhölls hurusom, sedan landthus
hållningen i alla dess grenar begynt vakna till lif och taga 
fart, ingenting mera understöder och tryggar dess framsteg, 
än lättade kommunikationer. Ju billigare och fortare landt-
brukets produkter kunna fås till marknaden i oförderfvadt 
skick, desto större blifver produktionen. De åtgärder Sty
relsen redan vidtagit för en lättare befordran af landt
hushållningens alster, såsom inrättandet af isvaggoner om 
sommaren och uppvärmda vaggoner om vintern på några 
sträckor af jernvägen samt fraktfri återbefordran af mjölk-
käril, m. m., hafva derför hälsats med odeladt bifall. Men 
ännu återstår mycket att göra i samma riktning. De större 
jordbrukarne i landsorter, som ej äro i åtnjutande af jern-
vägens lättnader, hafva ännu stora svårigheter att öfver-
Tinna, innan de kunna få sina produkter fort nog till pass-
lig marknad. De nödgas om vintern med dryga kostnader 
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underhålla en ofta flera tiotal mil lång regelbunden förbin
delse med jernvägen, och om sommaren äro de, ehuru kom
munikationerna då äro goda, utsatta för att få sina alster 
förderfvade, innan de hinna fram till marknaden, emedan 
på ångbåtarne ännu saknas särskilta is- och lastrum för så
dana produkter från landthushållningen, som äro underka
stade lorskämuing. — De små jordbrukarne åter äro icke i 
-tillfälle att med fördel tillgodogöra sig sina mejeriprodukter 
så länge by- och distriktsmejerier äro sällsynta, och älven 
om de bo invid jernvägen kunna de ej med fördel begagna 
sig deraf emedan frakten för mjölk, särskildt den skummade, 
är så hög, att en något längre transport deraf ej lönar sig. 
Svårigheten för dem är i många afseenden så stor, att den 
kan afskräcka från producerandet af mejerialster och tjena 
till förevändning att vidblifva den osäkrare sädesodlingen. 
Det är derför af ganska stor betydelse att alla möjliga lätt
nader kunna erhållas vid transport af mejeri-och jordbruks
alster, såsom t. ex. modifikation af jernvägsfrakten för mjölk 
på längre afstånd, hvarigenom smärre jordbrukare kunde 
förena sig om leverans till städer, fabriker eller längre bort 
belägna distriktsmejerier, samt subvention för inrättande af 
isrum å ångbåtar, m, fl. dylika åtgärder. Mötet beslöt der
för att, med anledning af de framställda frågorna, såsom 
sin opinion uttala att Styrelsen, då förslag för underlättande 
af mejeri- och jordbruksprodukters frambefordrande å all
männa trafikleder hos regeringen framställas, derå ville fä
sta behörigt afseende; likasom ock, vid fastställande af frakt
satserna å statsjernvägarne, behörigen iakttaga jordbrukets 
och mejerihandtering ens intresse. 

Den 12 Mars. 

§ i-
På förslag af Ordföranden beslöt mötet att genom tele

gram till Hans Excellens General-Guvernören anhålla att 
Hans Excellens ville till Deras Kejserliga Majestäter fram
bära mötets underdåniga lyckönskan i anledning af den i 
öfvermorgon inträffande åminnelsedagen af Hans Kejserliga 
Majestäts uppstigande på tronen. 
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§ 2. 

Ordföranden tillkännagaf att representanten för Wi
borgs Läns landtbrukssällskap, herr Kommunalrådet Alf-
than, i anseende till iråkad sjukdom, varit tvungen att lemna 
orten, samt att supleanten, herr Grefven Alexis Steven-Stein-
heil, intagit hans plats; och sedan ordföranden härefter hel -
sat Gretve Steven-Steinheil välkommen till deltagande uti 
mötets förhandlingar, beslöts att Grefven äfven borde in^ 
träda i det utskott, hvaruti herr Alfthan valts till ledamot. 

§ 3. 

Till diskussion upptogs härå frågan N:o 22, hvarvid 
till först framhölls det faktum, att vid allmänna möten och 
vid alla våra landtdagar fråga om ändring af tiden för tjenste-
hjonens flyttning ständigt uppstått, hvilket förhållande ti l l 
räckligt vittnade att önskan om en förändring häruti är a l l 
män. Många och stora äro äfven de olägenheter för j o r d 
brukaren, som följa af det nuvarande stadgandet. I den 
mon jordbruket drager till sig kapital och intelligens, blir 
det i behof af mera och bättre arbete, och arbetstidens kort
het i vårt land gör hvarje minskning af arbetskraften under 
den tid arbete på fältet kan bedrifvas dubbelt kännbar. 
Det är derför en mycket stor förlust för jordbrukaren då 
tjenaren nu, sålänge flyttningstiden är den 1 November, un
dandrager honom 8 ä 9 dagars arbete, just på en tid, då 
det gäller att undangöra så mycket som möjligt för våren. 
Men det är ej ensamt förlusten af denna arbetstid, som 
drabbar jordbrukaren derigenom, att flyttningstiden är b e 
stämd till den 1 November. Då städslingen infaller vid 
Olofsmessan, i slutet af Juli, visa de tjenare, som skola byta 
om tjenst, ofta en stor liknöjdhet för sättet huru de utföra 
sitt arbete under höbergningen och under den bråda skörde-
och såningstiden, vid hvilka likväl den största påpasslig
het och ansträngning är af nöden, hvarigenom äfven o b e 
räkneliga skador kunna husbonden tillskyndas. Att flytt
ningstiden infaller under värsta menföret kan jemväl på sär-
skilta trakter visa sig menligt både för tjenare och hus
bonde, ty om en tjenare, som är bosatt bakom sjöar eller 
i skärgården, skall derifrån begifva sig till antagen tjenst, 
så händer det ej sällan att han för börjande isläggning e j 



27 

kan infinna sig i rattan tid, hvarigenom både han sjelf och 
husbonden har skada. En ytterligare olägenhet af nu gäl
lande lagstadganden i ämnet är att då städslingen infaller 
hemmansegaren ännu ej med någonslags sannolikhet kan 
bedöma hurudant det kommande året för honom skall ge
stalta sig, det vill säga huru många arbetare han kan våga 
antaga och för hvilka nya arbeten han kan besluta sig. Der-
till kommer att, sådant förhållandet nu är, mindre samvets
granna tjenare frestas att, sedan de om vintern uttagit lön 
och mat i förhållande till den tid de tjenat och möjligen 
äfven utbekommit något i förskott, som deras hustrur un
der sommaren genom arbete borde afbetala, om våren, då 
god arbetsfört]enst erbjudes, afvika från sin tjenst, hvarige
nom åter husbonden, som födt dem under den mindre bråda 
och dyra vintertiden, vidkännes en icke obetydlig förlust.-
De lagliga medel husbonden har att åter inställa en sådan 
tjenare kan han svårligen med fördel begagna, då ett så
dant våld gör tjenarens arbete nästan värdelöst. Såsom en 
vidare olägenhet, beroende af tjenstefolkets flyttningstid om 
hösten, påpekades slutligen att jordbrukaren derigenom hin
dras att afsluta sin bokföring med kalender-året, hvilket 
dock mera och mera blifver sed bland alla affärsmän, utan 
nödgas han för afslutandet vidblifva legoåret. Men vid det
tas slut är ännu mycken gröda, åtminstone från aflägsnare 
belägna odlingar, oaftröskad och således okänd, hvarigenom, 
beräkningar oeh balans blifva osäkra. 

Så ense mötet sålunda än var om alla dessa olägen
heter och att de borde genom en förändrad städslings- och 
flyfcfcningstid afiägsnas, så delade voro dock åsigterna om 
hvilken tid som dertill vore den bästa. Några yrkade att 
flyttningstiden borde framskjutas endast till den 1 Januari 
med städslingstid i Oktober och November; andra åter ut
talade sig för den 1 April med städslingstid i December och 
Januari. För denna senare åsigt, som vid omröstning vann 
fem rösters pluralitet *) och sålunda blef mötets, talar, utom 

*) Omröstningsproposition: Den som anser 1 Januari vara lämp
ligaste flyttningstiden för tjenstehjon, röstar Ja; 

Vinner Nej, anser mötet den 1 April utgöra lämpligaste flytt
ningstiden. 

För Ja röstade 9, nemligen Nyländer,Grotenfelt, Grefve Steven-
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.att den lika väl som den förra häfver ofvan angifna svårig
heter, den omständigheten, att flyttningstiden derigenom nära 
sammanfaller med den 14 mars, som för torpare och arren-
datorer utgör laga fardag. Emot 1 Januari såsom flyttnings
tid anfördes förnämligast att derigenom Jul- och Nyårshel
gens frid skulle störas, hvilket särdeles i städerna skulle 
vålla mycken olägenhet. Att 1 April åter ej sammanfölle 
ixied kalenderåret ansåg mötet betyda mindre, då i alla fall 
en jemn bråkdel af året förflutit. Faran åter att genom 
denna bestämning tjenstefolkets löner skulle stiga, då tje-
naren begynte sitt år med våren, trodde majoriteten vara 
af ringa betydelse i jemförelse med fördelarne att härige
nom hvarderas intressen blefvo tillgodosedda, och att tje-
naren ej mera kunde frestas att förlöpa sin tjenst, då han 
som bäst behöfdes. Mötet förenade sig derför om att så
som sin åsigt framhålla att den nu för tjenstefolkets städs-
Ung och flyttning bestämda tiden är olämplig, och att hos 
Styrelsen hemställa om någon åtgärd derhän att tjenstefol
kets flyttningstid ändrades till den 1 April. 

§ 4. 
Efter någon diskussion öfver frågan N:o 49, angående 

åtgärder till slöjdkunnighetens upphjelpande, förenade sig 
mötet om att ingen framställning från mötets sida skulle 
med anledning af denna fråga ske, utan borde det lemnas 
åt landtbrukssällskaperna att hvar på sin ort undersöka be
hofvet af slöjdskolor eller instruktörer och ingå med fram
ställning derom till Styrelsen. 

§ 5. 
Vid behandlingen af frågan N:o 61 framhölls att den 

import af Ayrshirekreatur, företrädesvis han djur, som under 
en lång följd af år af Styrelsen föranstaltats för upphjel
pande af landets hornboskap, haft ett ganska stort infly
tande. Det finnes i sydvestra och södra Finland numera 
knapt någon större ladugård, som ej skulle kunna visa spår 

Steinheil, Lagerstedt, Avellan, Blomqvist, von Wright, Serlachius, och 
Laurin. 

För Nej röstade 14, nemligen: Friherre von Troil, Duncker, Fo-
gelholm, Zitting, Lång, Forsberg, Voss-Schrader, Friherre Gripenberg, 
Forssell, Hahnsson, Bremer, Gyldén, Sjöström, Ingman. 
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deraf, och på många gårdar har croiseringen af den inhem
ska racen framskridit så långt, att hela stammen redan be
står af fullblodsdjur. Till och med finnas redan sådana 
stammar, som fått ett visst rykte om konstans i en viss ef-
tersträfvad riktning, t. ex. i mjölkrikedom, och för hvars 
befästande egarne ej skytt att göra stora utgifter. 

Medan detta hos oss utvecklats har i landskapet Ayr 
i Skottland, derifrån förädlingsmaterialet hemtats, förhål
landena så förändrat sig att numera endast med svårighef, 
ja nästan endast lyckträffsvis någonting för afvel dugligt 
kan uppköpas. Det rykte Ayrshire boskapen vunnit för för
nöjsamhet och en jemförelsevis god mjölkningsförmåga, utan 
att dock sakna allt värde som köttdjur, har föranledt stor 
efterfrågan och export ej blott till norra Europa, utan äf
ven till Australien och Nordamerika; men det lilla land
skap, der detta boskapsslag lefver oblandad, har kunnat till
fredsställa denna efterfrågan endast genom att utan urval 
pålägga alla oxkalfvar som framfödts af både unga och 
gamla, bättre och sämre kor. De flesta handjur, som far
mers ej sjelfva nödvändigt behöfva, utföras redan såsom 
13—14 månaders kalfvar och för afveln användes mest unga 
tjurar, sällan öfver två år gamla, hvilka, efter att några må
nader hafva strängt anlitats, äfven försäljas till utlandet. 
Att under sådana förhållanden ej mycken hänsyn kan ta
gas till racens utveckling i någon viss riktning faller lätt i 
ögonen, och det är ej heller numera möjligt att bland far
mers i allmänhet finna djur hvars anlag vore kända och på 
hvilkas förärfning man skulle kunna bygga. Kreatursstam
mar med någon större likformighet äro mycket sällsynta. 
De få personer, som nu egna sig åt förädling af Ayrshire-
racen inom sig, och utvecklande af dess eftersträfvade egen
skaper, betinga för sina afvelsdjur ett pris så högt att vi 
i allmänhet ej kunna betala det. 

Under sådana förhållanden på exportorten och då de or
dinära djur, som der uppköpas för att hos oss spridas, ej 
lemna någon säkerhet för att de ega af oss eftersträfvade 
egenskaper samt då hos oss redan finnes några inhemska 
och acclimatiserade stammar af större likformighet än de,, 
ur hvilka uppköpen i Skottland ske, och med ett börjande 
rykte om utbildning i den hos oss önskade riktningen, an-
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såg mötet sig böra hos Styrelsen hemställa huruvida icke 
denna import af ordinära djur numera kunde upphöra, hvar-
jemte mötet trodde sig böra framhålla att, om de medel, 
hvilka härintills användts för omförmälda ändamål, framde
les skulle få nyttjas till att uppköpa de bästa afvelsdjur af 
Ayrshire-race som landet sjelf kan producera, och dessas 
kringspridande sedermera på vanligt sätt ske genom auktion, 
sagde medel skulle fortfara att gagna i den inslagna rikt
ningen, på samma gång de skulle blifva en sporre till större 
ansträngningar att uppföda goda afvelsdjur. Och trodde 
mötet dessa afvelsdjur böra uppköpas såväl vid expositioner 
som vid utlysta särskilta samlingsplatser i de skilda länen. 
Vid urvalet borde noga aktgifvas på ej blott ren race och 
frihet från tuberkler, utan äfven afseende göras på härstam
ning från föräldrar med goda egenskaper, såvidt sådant 
kan pålitligt utredas. 

Den 13 Mars. 
§ i-

Företogs till gemensam behandling frågorna N:ris 64, 
68, 72 och 74, hvarvid uttalades att, under den tid som 
förlupit efter senaste agronomsmöte år 1878, då de åtgär
der som borde vidtagas för att underlätta storskiftesregle
ringar utgjorde föremål för diskussion, olägenheterna af 
olämpliga storskiften gjort sig mera och mera kännbara, 
hvilket äfven bevisades af de nu föreliggande fyra i samma 
syfte gående frågorna, som blifvit framställda af män, hvilkas 
verksamhet sätter dem i tillfälle att bättre än andra se de 
svårigheter, som af slika storskiften vållas. Och i den mon 

jordbruket vill frigöra sig från den gamla slentrianen och be
träda framåtskridandets väg, i samma mon skola de nu gällan
de föreskrifterna om storskiften visa sig hinderliga. De måste 
således förr eller senare vika. I jordbrukets intresse blef 
storskiftet engång gjordt, men det kan ej bestå för alltid, 
sådant det då blef inrättadt; det måste ändras då det ej 
mera uppfyller tidens kraf. Andra länders exempel visa 
oss det. I Sverige har enskifte blifvit lag och ny skiftning 
pågår i detta syfte; uti andra länder har fråga väckts 
.att frigöra jorden från all skatt, så att den kunde blifva 
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föremål för fritt utbyte och handel, då lägenheterna nog 
småningom skulle arrondera sig, och detta vore utan tvif-
vel det radikalaste mediet att lösa frågan, men det skulle 
medföra en så genomgripande omhvälfning i kamerala och 
financiela förhållanden, att derpå ej kan tänkas. De nya 
storskiftena och de gamlas reglering måste ske hos oss med 
afseende på närvarande och bestående förhållanden och un
der medvetande af att i framtiden andra omständigheter 
åter skola påkalla nya förändringar. 

De förnämsta svårigheter som de olämpliga, skiftena 
nu vålla äro: att de alltid försvåra, j a ofta omöjliggöra j o r 
dens skötsel efter tidens fordringar och på ett inbringande 
sätt, jemte det de lägga hinder i vägen för en ändamåls
enlig dikning; att de ej tillåta införandet af en bättre bygg

nadsordning på landet, ty innan utflyttningar ske kan för 
de gamla byarne ingen byggnadsreglering och inga sund-
hetsbestämningar åstadkommas; att de försvåra efterlefvan-
•det af den på så riktig princip byggda stängselförordningen 
•at år 1864, ty då vid storskiftet det icke sällsynta förbe
hållet blifvit gjordt att betesmarken för framtiden skall blifva 
gemensam, utgöra de ett absolut hinder för stängselförord
ningens tillämpning, ja till och med för all nyodling, om 
grannarne vilja sätta sig deremot, hvarigenom de således 
fråntaga den rätta egaren det fria bruket af hans j o rd ; och 
slutligen lägga de, att förbigå många mindre olägenheter, 
svåra hinder i vägen för en rationel behandling af skogen 
genom dess sönderstyckande i många små på skilda håll 
belägna lotter, och genom det gemensamma skogsbetet. 

Dessa svårigheter hafva äfven af agronomsmötet år 1878 
framhållits och någon lättnad har äfven sedan dess vunnits 
genom Nådiga kungörelsen af den 9 Maj 1881, som inne
fattade vissa ändringar i landtmäterireglementet af den 15 
maj 1848. Äfven torde den nya lagen om ägostyckning och 
jordafsöndring ej sakna sin be ty^ lse för en ny reglering af 
skiftena. Men mycket har härmed ej vunnits. De flesta och 
största svårigheterna stå qvar och kunna få sin lösning en
dast genom skiftenas reglering. Alla enades derför om nöd
vändigheten af storskiftesregleringar och yrkade att sådane 
måtte så snart som möjligt ske, ehuru mötet ej trodde sig 
-kunna föreslå några andra utvägar härtill än hvad det före-
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gående agronommötet redan påpekat, hvarjemte landtmäteri-
förordningen af den 15 maj 1848 ansågs behöfva en tidsenlig 
revision i den rationella landthushållningens intresse. Mot 
denna förordning hade förnämligast anmärkts att sättet för 
landtmäteriarbetenas betalande var olämpligt; att de dyra 
revisionsresorna voro alldeles umbärliga; att vid gradering 
finge användas personer, som Nertill ej voro kompetenta^ 
samt att derför såväl agronom som forstman framdeles borde 
vid denna förrättning närvara; äfvensom slutligen att samma 
förordning ej lemnade förrättningsmannen nödig magt att 
aflägsna de svårigheter, som envishet och okunnighet kunde 
lägga i vägen för ett ändamålsenligt skifte. 

Mötet förenade sig derför om att hos Styrelsen hem
ställa om föranstaltandet af en revision af landtmäteriför-
ordningen af den 15 maj 1848, dervid nu gjorda anmärk
ningar emot densamma blefve tagna i särskildt öfvervägande» 

Den 14 Mars. 
§ 1-

Från utskotten inkomna betänkanden anmäldes och 
bordlades till den 17 i denna månad. 

§ 2. 

Företogs till behandling frågan N:o 47, hvarvid fram
hölls, att ehuru storskiftesregleringar troligen vore det bä
sta medlet att åstadkomma ett förbättradt byggnadssätt på 
landet, i det att de i byame qvarblifvande åboerne ej skulle 
dröja att göra sig tillgodo det genom utflyttningar vunna 
utrymmet, så vore dock, då det ej kunde förutsättas att dy
lika regleringar snart och allmännare skulle komma till 
stånd, en undersökning på sin plats, huruvida icke äfven 
andra medel till förbättrande af nuvarande svåra förhål
landen kunde påfinnas. Sådant det nu är i de tätt byggda 
byame, der den ena genom sin byggnad tager bort dags
ljuset för den andra, der den ena leder kraftvattnet från sin 
spillningsstad öfver grannens tomt, der badstugor och rior 
stå nästan knut i knut med boningshusen och vid ombyggnad 
oftast placeras på samma sätt, förefinnas alla betinganden 
som kunna föröka eldfarligheten och göra dem till härdar 
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för farsoter. Allt detta kan fortfara och bestå, emedan nö
diga detaljbestämningar angående grannars rättigheter och 
skyldigheter till hvarandra med afseende å byggnader ännu 
saknas, och hvad som derom stadgas i 1 och 2 kap. B. B,, 
är för allmänt och otillräckligt. Det tyckes derför som 
skulle en revision af hithörande lagbestämningar vara höge
ligen af omständigheterna påkallad och kunna afhjelpa nå
gon del af detta onda. Den nya förordningen om kommu
nalförvaltningen på landet, som tillerkänner kommunen rätt 
att för sig utfärda vissa polisstadgan den, hvilka böra un
dankastas Guvernörens pröfning, talar ingenting om huru
vida denna rättighet kan utsträckas äfven till byggnadsord
ningen. Någon visshet härom vore dock af icke ringa be-
tydelse, då man betänker att en stor mängd kommuner ut
göra brandförsäkringsbolag för sig. 

Äfven några andra utvägar att minska det onda påpe
kades. Man ansåg populära afhandlingar i ämnet böra i 
almanackan tryckas, och att enkla ritningar i många olika 
modeller öfver landtmannabyggnader och deras placering 
borde genom styrelsens försorg åstadkommas och gratis till
handahållas allmogen genom kommunalstyrelserna. Dessa 
ritningar borde åtföljas af en lättfattlig text, hvari alla mått,, 
likasom på ritningarne, borde med siffror angifvas emedan 
allmogen hade svårt att begagna sig af skala. 1 samma 
text kunde äfven ingå brandstodsbolagens bestämningar rö
rande afståndet från eldfarlig inrättning. 

Då mötet emellertid antagligen komme att för landt
brukssällskap erne anhålla om större anslag, så ansåg mötet 
att, om dessa beviljades, landtbrukssällskaperne borde utan 
styrelsens mellankomst genom skrifter och ritningar hvar 
på sin ort arbeta för åstadkommande af ett bättre ordnadt 
byggnadssätt på landet, hvaremot mötet enhälligt ville hos. 
regeringen framställa behöfligheten af en revision på grurflags-
enlig väg af de lagstadganden, hvilka angå den last och tunga, 
som grannar böra af hvarandra tåla. 

§ 3. 

Derefter diskuterades frågorna N:ris 71 och 73, hvar-
vid framgick att mötet var fullkomligt ense om nyttan och 
nödvändigheten af att ifrågakomne berättelser blefvo på ett 

3 
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isälle samlade och ofentliggjorda. Sådant förhållandet nu 
är, ligger ett rikt material obegagnadt och gömdt, ett ma

terial, som, om det vore samladt och ordnadt, skulle till
låta en inblick i vårt landtbruks årliga framåtskridande, hvil-
ken nu endast med svårighet kan vinnas. Hvarje land, der 
jordbruket är stadt i liflig utveckling, äger äfven en sådan 
, ,årsbok", en sådan sammanställning af hvad i landet de-
penserats, gjorts och erfarits i landthushållningens alla gre
nar, och det ligger för hvar och en i klar dag, hvilken nytta 
deraf kan dragas. Genom att uppenbara begångna misstag 
räddar den från nya, och gör vunna erfarenheter, som den 
förutan skulle ligga länge begrafna, hastigt bekanta i vida 
tretsar ; den sammanknyter bandet emellan alla män oeh 
föreningar som hafva till uppgift att befrämja någon gren 
af landthushållningen, drager dem fram ur det dunkel, i hvil-
ket de nu arbeta och, tillmätande dem en större betydelse 
för kulturens framskridande än de härintills kunnat glädja 
sig åt, höjer den allmänhetens intresse och förtroende till 
dem. Särdeles gör sig i närvarande tid behofvet af en sådan 
sammanställning kännbar, då ansträngningar göras att ge
nom rikligare subvention sätta landtbrukssäilskaperna istånd 
att blifva hvad de både kunna och böra blifva, — verksam
ma häfstänger för jordbrukets höjande. De måste blifva i 
tillfälle att mera än förut kunna draga nytta af hvaran-
dras erfarenhet och allmänheten måste få veta huru de me
del landet åt dem anförtror blifva nyttjade.och hvad med 
dem kunnat uträttas. 

Sedan vid mötet framhållits att denna „ å r s b o k a , för 
att blifva fullständig, äfven borde innefatta en kort relation 
om hvad från Styrelsens sida blifvit under året vidtaget med af
seende på jordbruket, förenade sig mötet om att såsom sin 
opinion uttala att det vore på det högsta önskvärdt att ifråga-
varade berättelser blefve sammanställda och på Styrelsens bekost
nad till tryck befordrade på landets begge språk. 

D e n 15 Mars , 
Till följe af hinder för Ordföranden leddes mötets 

iförhandlingar vid detta plenum af vice ordföranden herr 
JZitting. 
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§ 1. 
Vid härvid företagen behandling af frågan N:o 75 fram

hölls det glädjande faktum, att slutligen äfven i vårt land 
intresse vaknat för skogens vård. Antingen detta nu skett 
genom partiel skogsbrist, uppkommen af misshushållning och 
sköfling, eller deraf, att genom stark exploitering priset på 
skogens produkter stigit, eller om kronans och några en-
skiltas exempel något verkat, kan vara likgiltigt; det fak
tiska är att man begynte inse fördelarne af att behandla 
äfven skogen rationelt och vinnlägga sig om dess skydd och 
ans. För ett sådant förhållande vittnar bland annat att ef
terfrågan pa skogvaktare nu är så stor, att Evois skogvak
tareskola ej på långt när kan tillfredsställa behofvet deraf. 
Eleverna äro redan för flera år framåt på förhand betin
gade och skulle vara det ännu mera, om ej många, som 
äro i behof af sådana, underlåtit att inlemna reqvisition, in
seende ändamålslösheten deraf. Ännu kännbarare skall bri
sten derpå blifva då, såsom man kan hoppas, äfven kom
muner i en snar framtid skola taga vård om den dyrbara 
egendom, som ligger i deras skog och dess årliga affall. 

Enligt stadgarne för skogsvaktareskolan på Evois är 
elevernas antal tolf, med tvåårig kurs, men då straxt från 
början detta antal visade sig otillräckligt, blef det på lärare
kollegiets vid forstinstitutet förslag senare ändradt till fjor
ton; ett större antal tillät ej utrymmet, utan att nybyggna
der skedde. Det står derför öfver allt tvifvel att behofvet 
öfverstiger tillgången och skall komma att göra det än mera, 
ju flera skogar som komma under rationel vård. Jemför 
man antalet utgående elever hos oss med dem i Sverige och 
Norige, så framgår ännu tydligare huru litet behofvet af 
skogvaktare ännu är tillgodosedt. Sverige har åtta skog
vaktareskolor, (deribland tm privata med statsbidrag), som 
1880 utdimitterade 109 elever. Ärliga staten för skogvak' 
tareskolorna i Sverige är 47,880 mark; för den finska 9,200 
mark. — I Norige har stortinget anslagit medel till två skolor, 
som, emedan kursen der är ettårig, årligen utsänder 24 ele
ver, emot 6 å 7 hos oss. Dock borde behofvet der ej vara 
så stort som här, emedan der finnes jemförelsevis min
dre berregårdar och hemmanen i allmänhet äro mindre än 
hos oss. 
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Huru många skogvaktare Finland i närmaste framti
den kan komma att behöfva, kan naturligtvis ej förutsesy 

men redan det nuvarande behofvet talar för inrättandet af 
nya bildningsanstalter. Men skogvaktareskolans uppgift kan? 
och bör ej alltid få bestå endast i danande af skogvaktare. 
Likasom jordbruksskolornas uppgift ej inskränker sig till 
att för de stora jordbrukarne utbilda tjenare, utan äfven 
har den vigtiga funktionen att sprida kunskap i jordbruket 
inom folkets leder, så bör skogvaktareskolan hafva samma 
syftemål i ännu högre grad. Ty skogshushållningen kan ej 
likasom jordbruket stöda sig på traditionel fortplantning af 
ärf skicklighet och kunskap i denna näring, — (hvarje nå
got bättre jordbruk är ju på sätt och vis en jordbruksskola 
för de uppvexande), — utan måste den ärfda kunskapen i skogs
hushållningen anses vara så godt som ingen, då konsidera-
tion för skogens fortbestånd i allmänhet ej ingår som något 
moment i folkmedvetandet. Tvertom har skogen alltid an
vänts godtyckligt och ansetts för en outtömlig källa. Dessa 
anspråkslösa skolor hafva derför i framtiden äfven den vig
tiga uppgiften att bortarbeta denna folkets uppfattning och 
i de djupa leden sprida insigt om skogens värde. 

Mötet ansåg slutligen äfven det utgöra ett talande skäl för 
nödvändigheten att tillfredsställa behofvet af skogvaktare, att 
denna fråga, då den behandlats af lärarekollegium vid forst-
institutet och af forstföreningen, af hvardera vunnit varma 
förord. 

Derefter förenade sig mötet, som lifligt erkände be
hofvet af ett tillräckligt antal skogvaktare, enhälligt om att 
hos regeringen framställa önskligheten af skogvaktareskolans på 
Evois utvidgande. 

§ 2. 
Sedan mötet sålunda slutfört behandlingen af de frå

gor, som ej öfverlemnats till något utskott, med undantag 
af frågan N:o 62, som mötet ville taga under öfvervägande 
då vederbörande utskott inkommit med sitt betänkande rö
rande inrättandet af en landtbruksakademi, beslöt mötet r 

enär diskussionen af inlemnade utskottsbetänkanden ej kunde 
företagas innan bordläggningstiden för det först inlemnade 
betänkandet tilländagått, hvilket inträffade om lördag, att 
nästa plenum skulle sammanträda lördagen 
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Den 17 Mars. 

§ l. 
Emedan de tillsatta utskotten numera i det närmaste 

slutfört sina arbeten, beslöts att plena från och med mån
dagen den 19 i denna månad skulle hållas både för- och 
eftermiddagarne. 

§ 2. 

Till gemensam behandling företogos frågorna N:ris 1, 
7, 24, 28, 45, 58 och 65, med anledning af hvilka Utskot
tet IV afgifvit ett betänkande af följande lydelse: 

l:o) „att Öfverstyrelsen för Väg- och Vattenkommu
nikationerna måtte förständigas att, på sätt 32 § i dess In
struktion af den 30 Juni 1869 innehåller, genom Distrikts-
ingeniörerne och dem till biträde beordrade Ingeniörer låta 
systematiskt undersöka landets och isynnerhet de sankare 
trakternas naturliga beskaffenhet jemte lämpligaste utvä
garne att uttorka desamma, samt att till härför erforderliga 
arbeten, hvilka borde omfatta sammanhängande jordkom-
plexer och företrädesvis tillgodokomma kommuner, menig
heter eller associationer, som derom anhålla, uppgöra pla
ner och kostnadsförslag, hvilka af Öfverstyrelsen för hvarje 
år skulle till Jordbruks-Expeditionen insändas; 

2:o) att de sålunda inkomna planerna och kostnads
förslagen måtte af Jordbruks-Expeditionen meddelas vederbö
rande Guvernörer, å hvilka det sedermera skulle ankomma 
att ombesörja undersökning af omförmälda sänka markers 
lämplighet för odling samt deras uppmätning och affattning 
å karta, hvilket arbete borde utan några kostnader för jord-
ägarene verkställas af i Statens, Hushållnings- eller Landt-
brukssällskaps tjenst anställde landtbruksingeniörer, eller, 
der sådane ej funnes, af läneagronomerne med biträde af 
landtmätare; 

3:o) att Styrelsen, derest full utredning sålunda före-
bragts om möjligheten af vattensjuka markkomplexers torr
läggning samt deras lämplighet för odling, måtte, efter pröf-
ning af och i den ordning dessa arbeten medföra nytta, låta 
å kronans bekostnad upprensa och gräfva de för uttorknin-
gen nödiga hufvudafloppen, hvarefter det för de enskilda 
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jordägarene skulle stå öppet att för egen räkning vidtaga 
de i afseende å ifrågakomna arbetens tillgodogörande för 
deras mark nödiga åtgärder; 

4:o) att for fullgörandet af de under punkterna 1 och 
3 omnämnda arbeten Öfverstyrelsens för Väg- och Vatten
kommunikationerna personal måtte i mån af behof förstär
kas samt det uti Öfverstyrelsens stat upptagna årsanslag för 
bedrifvande af väg- och vattenbyggnadsarbeten förökas, äf-
vensom detta anslag fastställas att jemväl afse upprensning 
och gräfning af hufvudaflopp för vattensjuka marker; samt 

5:o) att för utbildande af kunniga läneagronomer och 
landtbruksingeniörer tills vidare ett årligt anslag af 12,000 
mark måtte beviljas till stipendier, att till ett belopp af 1,200 
mark om året af Jordbruks-Expeditionen på ansökning och 
efter derom förut utfärdad kungörelse tilldelas personer, 
som genomgått fullständig ingeniörs- eller landtmäterikurs 
vid polytekniska institutet och högre afdelning af landtbruks-
institut, hvilka stipendier finge åtnjutas i fyra års tid r 

derest stipendiaten medelst bevis, som årligen till Jordbruks-
Expeditionen borde inlemnas, utreder att han såsom biträde
åtföljt och med framgång praktiserat, ett år hos landtmä-
tare och ett år hos Distriktsingeniör vid dennes fullgörande 
af de arbeten, som uti punkten 1 omförmälas, samt två år 
hos stats- eller läneagronom." 

Med handläggningen af dessa frågor hanns icke i dag 
till slut. 

Den 19 Mars. 
§ 1. 

Fortsattes den i förgår påbegynta handläggningen af 
frågorna N:ris 1, 7, 24, 28, 45, 58 och 65 samt Utskottets 
IV deröfver afgifna betänkande, hvarvid framhölls följande: 

På den geometriskt uppmätta delen af vårt land in
taga kärren och mossorna 12,746,716 tnld, d. v. s. mera än 
25 % a f den affattade arealen, och utan fara för öfverdrift 
kan man antaga deras areal å den ännu ouppmätta ande
len af landet, som för det mesta finnes inom Uleåborgs län, 
till lika stor del som å den redan kartlaggda Af ännu 
orefvade 22,037,868 tnld skulle kärren och mossorna såle-
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des utgöra 5,509,467 tnld och således kärrens och mossor
nas total areal i Finland uppgå till den ofantliga vidden af 
18,295,183 tnld. Härtill måste ännu läggas arealen af de 
vattendränkta marker, hviika icke kunna hänföras under 
rubriken kärr och mossor, men öfver hvilkas arealförhål
landen statistiska data saknas. I alla händelser kan man 
vara öfvertygad om att vida mera än 1 / 4 af landets hela 
areal upptages af mera eller mindre vattendränkta marker, 
spridda i alla delar af landet, om också i öfvervägande grad 
i dess nordliga delar. 

Då dessa kärr och mossor just utgöra härdarne hvar-
ifrån, vårt lands förnämsta plågoris, frosterna utgå, ligger 
det för öppen dag, hvilken ofantlig fördel det endast i kli
matologiskt hänseende vore att få desamma utdikade och 
torrlagda. Men nyttan af deras torrläggning inskränker sig:" 
ingalunda endast dertill att klimatet förbättras, så att od
laren med säkrare hopp kan motse en lönande skörd för 
sin möda. En stor del af dessa i sitt nuvarande skick för-
derfbringande och onyttiga marker erbjuda, om de ända
målsenligt utdikas och torrläggas, utmärkta odlingstillfällen. 
Antages blott att 1 / 4 af mossorna äro härtill egnade, så 
skulle, genom denna andels bringande i kultur, landets od
lade areal, som utgör omkring 1,700,000 tnld, komma att-
uppbringas till öfver 6,000,000 tnld, och följaktligen gifva 
sysselsättning och lifsbergning åt en mångfaldigt större be
folkning, än den nuvarande. Obeaktadt får ej heller lem-
nas att kärren, utan något tillskott af animalisk gödsel och 
endast genom påföring af jordarter och bigöclningsämnen, 
kunna lemna rika och varaktiga såväl sades- som foderskör
dar. Den genom dessa odlingar åstadkomna rikare gödsel
tillgången kan dervid uteslutande användas till den gamla, 
åkerns uppbringande till högre vextkraft, så att också från 
den rikare och säkrare skördar kunna påräknas. 

Medvetandet af möjligheten att genom torrläggning och 
odling kunna ej blott reducera frosten till ett minimum utan 
äfven förvandla de frostgifvande markerna till välsignelse-
bringande fält, i förening med den under senaste decennium 
allmännare spridda kunskapen att utan en upprepad, vext-
kraften förstörande, bränning, odla kärr, har naturligt på. 
senaste tiden allvarligt fäst allmänna uppmärksamheten vid 
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tillgodogörandet af dessa förmåner och gjort frågan till en 
lifsfråga för landet. Hvilken vigt och betydelse man begynt 
fasta dervid, framgår deraf att såväl K. F. Hushållningssäll
skapet som alla landtbrukssällskap, hvilka till detta möte 
framställt öfverläggningsämnen, under en eller annan form 
upptagit densamma på sitt program. Men redan tidigt har 
kärrmarkernas torrläggning och det berättigade uti att sta
ten härtill bidrager varit insedd. Den om jordbrukets upp-
hjelpande välförtjenta landtmäteri-öfverdirektören Faggot yr
kade redan 1747 inför Svenska vetenskapsakademien att så 
speciela och i så stor skala utförda kartor borde öfver hela 
riket uppgöras, att man deraf kunde se hvilka kärrländer 
borde med allmän kostnad utgräfvas. 

Äfven inom vårt land har styrelsen under en lång följd 
.af år egnat hithörande förhållanden sin uppmärksamhet, i det 
redan 1816 en direktion för strömrensningars anställande i 
..Finland bildades, hvilken sedermera 1860 förvandlades till en 
Ofverstyrelse för väg- och vattenkommunikationerna, som eger 
att handlägga ärenden, hvilka angå bland annat äfven sjöfäll
ningar och uttappningar af kärr och mossor; hvarjemte denna, 
<)fverstyrelse under en längre tid haft att disponera ett års-
anslag af 160,000 mark, att användas lör väg- och vatten
byggnader. Att resultaten i afseende å kärruttappning, dessa 
åtgärder och anslag oaktadt, ej varit mera i ögonen fal
lande och för landet kännbara, tror mötet bör sökas deri, 
att företagens vidd och omfång ej alltid behörigen beaktats 
äfvensom deri, att dessa arbeten till öfvervägande del af-
satt sjöfällningar af hvilka resultaten icke alltid motsvarat 
förhoppningarne. 

Med anledning häraf ville mötet påpeka att framtida 
arbeten i antydt syfte borde [ske mera systematiskt och 
i främsta rummet afse torrläggning af sänka trakter samt 
kärr och mossor. Vidare borde dylika arbeten omfatta sam
manhängande jordkomplexer, och företrädesvis sådana un
dersökningar företagas, om hvilka någon kommun eller me
nighet anhållit. Såvida en torrläggningsundersökning ej för
siggick i rent klimatologiskt syfte, borde, till undvikande af 
onödiga undersökningskostnader, någon förberedande utred
ning af mossans beskaffenhet åstadkommas förr än ingeniö-
rens arbete \idtager, och företräde alltid gifvas sådana möss-

file:///idtager
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komplexer, der garanti för deras uppodling förefinnes, antin
gen i förbindelser af kommuner, menigheter och associationer, 
eller i tillvaron af en tätare befolkning. Mötet ansåg sig 
derför böra hos landets regering föreslå att Öfverstyrelsen för 
väg- och vattenkommunikationerna måtte förständigas att, på sätt 
32 § i dess instruktion af den 30 Juni 1869 innehåller, genom 
Distriktsingeniörerna och dem till biträde beordrade Ingeniörer låta 
systematiskt undersöka landets och i synnerhet de sankare trakter
nas naturliga beskaffenhet, jemte lämpligaste utvägarne att uttorka 
desamma, samt att till härför erforderliga arbeten, hvilka borde 
omfatta sammanhängande jordkomplexer och företrädesvis tillgodo-
komma kommuner, menigheter eller associationer, som derom an
hålla, efter föregången af Statsagronom, Läneagronom eller i Sta
tens, Hushållnings- eller Landtbrukssällskaps tjenst anställd landt-
bruksingeniör verkställd undersökning angående de till dessa kom
plexer hörande mossors och sänka markers lämplighet för odling, *) 
uppgöra planer och kostnadsförslag hvilka af Öfverstyrelsen för 
hvarje år skulle till Jordbruks-Expeditionen insändas. Och be-
afsigtigade mötet att härmed småningom få hela landet på 
ett systematiskt sätt hydrografiskt undersökt, dock så, att 
de komplexer först borde komma i åtanke, som ansågos 
kunna snarast återbetala på dem nedlagda kostnader. 

Men då ej blott utförbarheten af ett mossodlingsföre-
tag utan äfven dess rentabilitet måste undersökas innan dyr
barare arbete derpå nedlades, ansåg mötet att de relativa för
delarne af de till torrläggning föreslagna markernas odling 
borde, sedan vederbörande mgeniör afvägt och uppgjort kost
nadsförslag för torrläggning af desamma, af sakkunnig per
son fullständigt undersökas, samt karta, åtföljd af odlings-

*) Omröstningsproposition. Den som godkänner Utskottets för
slag i mom. 1 oförändradt röstar Ja- Vinner Nej införes i Utskottets 
förslag efter orden „som derom anhålla": efter föregången af Stats-
agronom, Läneagronom eller i Statens, Hushållnings- eller Landt-
hrukssällskaps tjenst anställd Landtbruksingeniör verkställd undersök
ning angående de till dessa komplexer hörande mossors och sänka 
markers lämplighet för odling. 

För Ja röstade 8, nemligen: Nyländer, Lagerstedt, Avellan, 
Blomqvist, Forsberg, Voss-Schrader, Forssell. Hahnsson. 

För Nej röstade 14, nemligen: Friherre von Troil, Grotenfelt, 
Grefve Steven-Steinheil, Fogelholm, Zitting, Lång, von Wright, Bre-
mer, GJ-yldén, Serlachius, Sjöström, Ingman, Laurin. 
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plan, öfver dem upprättas; och ville mötet i sådant afse^ 
ende vidare föreslå att de på of van angifvet sätt inkomna pla
nerna och kostnadsförslagen måtte af Jordbruks-Expeditionen med
delas vederbörande Guvernörer, å hvilka det sedermera skulle an
komma att ombesörja fullständig undersökning om rentäbiliteten af 
omförmälda sänka markers odling samt deras uppmätning och af 
fattning å karta, hvilket arbete, jemte uppgörande af odlingsplan 
för desamma, borde utan några kostnader för jordegarene verk
ställas af i Statens, Hushållnings- eller Landtbrukssällskapets tjenst 
anställde landtbruksingeniörer, eller, der sådane ej funnes, af läne-
agronomerne med biträde af landtmätare. — Härvid anmärktes 
att dessa undersökningar, både hydrografiska och agronomi-
ska, borde af styrelsen företagas, äfven om icke någon derom 
anhållit, ja , till och med om anslaget för tillfället ej skulle 
medgifva arbetets omedelbara utförande, då det alltid är 
nyttigt för styrelsen att hafva färdiga planer till sådana ar
betsföretag, hvars utförande medföra varaktigt gagn, och 
hvilka kunna företagas då en eller annan orsak påkallar 
anordnandet af nödhjelps-arbeten. Att dessa förberedande 
arbeten skulle verkställas utan någon kostnad för den en-
skilta jordegaren syntes mötet sjelffallet, emedan det i de 
flesta fall skulle stöta på QÖfvervinneliga svårigheter att för 
arbeten, som omfatta större komplexer, hvari en mängd i n 
tressenter deltaga, kunna åstadkomma en frivillig överens 
kommelse om kostnadernas liqviderande och om den del 
deraf, som rättvisligen borde åligga hvarje jordegare. Att 
åter genom rättegång söka förmå jordegare, hvilka kunna, 
tillhöra skilda domsagor och län, till deltagande i sådana 
gemensamma företag, skulle åter möta så stora svårigheter,, 
att man med säkerhet kan förutse det ingen skulle vilja r i 
skera tid, arbete och -penningar på ett så tidsödande och. 
osäkert försök. En annan bestämning skulle derföre i de 
flesta fall förorsaka att många sådana, för en stor menighet 
nyttiga företag blefve outförda. 

Samma förhållanden göra sig äfven gällande angående-
kostnaderna för upprensningen och upptagandet af de n ö 
diga hufvudafloppen, hvarföre det syntes mötet rätt och bil
ligt att staten äfven bekostade desamma för större samman
hängande vattensjuka jordkomplexer, isynnerhet då staten, s å 
som innehafvare af 40 % a ^ Finlands hela areal, är dem 
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största jordegare i landet och ofta nog kan hafva direkt 
nytta af dessa företag, oafsedt den indirekta nytta de
samma derigenom medföra, att de öka allmänna välståndet 
i landet och invånarnes förmåga att bära förökade skatter. 
Mötet ansåg derföre att Styrelsen, derest full utredning sålunda 
förebrägts om möjligheten af vattensjuka markkomplexers torrlägg
ning samt deras lämplighet för odling, borde, efter prof ning afoch 
i den ordning dessa arbeten medföra nytta, låta å kronans bekost
nad upprensa och gräfva de för uttorkningen nödiga hufvudaflop-
pen, hvarefter det för de enskilda jordägarene skulle stå Öppet att 
för egen räkning vidtaga de i afseende å ifrågakomna arbetens 
tillgodogörande för deras mark nödiga åtgärder. — Underhålls
skyldigheten af dessa hufvudaflopp borde få bero af om
ständigheterna i hvarje särskilt fall. Enligt nu gällande in
struktion vore öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunika
tionerna skyldig att underhålla de af densamma gräfda af-
lopp. Visade det sig att dessa blifva af nämnvärd nytta 
för kommuner, associationer eller enskilta personer, som 
vägrade att i underhållet deltaga, så fanns ju alltid tillfälle 
att förpliktiga dem dertill, I underhållsfrågan syntes l igga 
ett nytt skäl att till först företaga dessa torrläggningsarbe
ten i bebodda trakter, der menniskor finnes, som kunna och 
vilja begagna sig af derigenom vunna fördelar, hvaremot 
ödemarkerna kunde lemnas tills en stigande befolkning p å 
kallade deras torrläggning och upparbetande. 

Då mötet ansåg det vara oundgängligen nödigt att de 
undersökningar och arbeten, som afse våra kärrs och vat
tendränkta markers torrläggning, med det första skulle vid
taga samt derefter med kraft och nit, systematiskt och kon
tinuerligt, bedrifvas, tvekade mötet icke att föreslå persona
lens förökande vid Öfverstyrelsen för väg- och vattenkom
munikationerna, i händelse erfarenheten skulle ådagalägga 
att dess nuvarande icke så fåtaliga tjenstemanna personal, i 
anseende till arbetenas omfång och vidd, vore för ringa. 
Likaså trodde mötet att anslaget å öfverstyrelsens stat för 
dessa arbetens utförande borde förökas, — lifligt öfvertygadt 
att de vattensjuka markernas omdaning från frost-nästen till 
odlade, fruktbara fält vore af den vigt och utomordentliga 
betydelse för vår modernärings framskridande och u p p -
blomstring, att hvarken staten eller enskilda medborgare 
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borde sky några uppoffringar för detta måls ernående. Mö
tet ville derföre hemställa att för fullgörandet af ofvan om
nämnda arbeten Öfverstyrelsens för Väg- och Vattenkommunikatio
nerna personal måtte i mån af bohof förstärkas samt det uii Öf
verstyrelsens stat upptagna år sanslag för bedrifvande af väg- och 
vattenbyggnads-arbeten förökas, äfvensom detta anslag fastställas 
att jämväl af se upprensning och gräfning af hufvudaflopp för vat
tensjuka marker. 

Då erfarenheten redan ådagalagt att läneagronomernas 
tid är så strängt anlitad att biträdande agronomers anstäl
lande i en del län varit af nöden, och deraf framgår att något 
nämnvärdt biträde vid nu ifrågavarande arbetens anordnande 
lör den enskilta ej är att påräkna utaf läneagronom, ansåg 
mötet del. vara nödigt att äfven några åtgärder vidtoges för 
utbildande af landtbruksingeniörer, hvilka vore qualificerade 
för den särskilda branche af förrättningar, som afsåg pla
ners och kostnadsförslags uppgörande för vattensjuka mar
kers torrläggning, och deras affattning å karta för framtida 
odling. För sådant ändamål trodde mötet sig böra föreslå 
att för utbildande af kunniga läneagronomer och landtbruksingeniö
rer Ulls vidare ett årligt anslag af 12,000 mark måtte beviljas 
till stipendier, att till ett belopp af 1200 mark om året af Jord
bruks-Expeditionen på ansökan och efter derom förut utfärdad 
kungörelse tilldelas personer, som genomgått fullständig ingeniörs-
éller landtmäterikufs vid polytekniska institutet och högre afdelning 
af landtbruksinstitutet, hvilka stipendier finge åtnjutas i fyra års 
tid, derest stipendiaten medelst bevis, som årligen till Jordbruks-
Expeditionen borde inlemnas, utredde att han såsom biträde åtföljt 
och med framgång praktiserat ett år hos landtmätare och ett år 
Jios distriktsingeniör vid dennes fullgörande af ofvan omförmälde, 
dem åliggande arbeten, samt två år hos stats- eller läneagronom. 

Slutligen kunde mötet icke undgå att fästa sin upp
märksamhet vid en fråga, som väl ej direkte berör mossod
lingar och torrläggning af sänka marker, men likväl har sin 
stora betydelse, särskildt när det gäller våta markers torr
läggning i klimatologiskt hänseende, nemligen frågan om 
klimatets förbättring genom mossuttappning. Asigterna om 
det inflytande torrläggning af sänka marker utöfvar i kli
matologiskt hänseende, hafva under olika tider varit olika. I 
allmänhet hade man ansett att stagnerande vatten åstadkom 
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nattfroster, och att torrläggning af sänka marker förbätt
rade klimatet. Denna åsigt har äfven regeringen delat och 
utlagt betydliga summor i sådan afsigt, såsom t. ex. i Perho, 
Pelso, Nurmis, Pielis, m. fl. orter. Sednare har tvifvel upp
stått huruvida användandet af så stora kapital för sådant 
ändamål vore berättigadt, då ej odling genast kunnat före
tagas. Det har framhållits att om en massa flacka mossor 
blefvo ofullständigt torrlagda, de medförde en försämring, 
åtminstone af det lokala klimatet. Då nu frågan huru så
dana marker förhålla sig till klimatet härintills icke på ve
tenskaplig väg blifvit undersökt, och det synes vara af ej 
ringa vigt att få den sanningsenligt besvarad, särdeles när 
det gäller torrläggning i klimatologiskt hänseende, ansåg 
sig mötet böra föreslå att regeringen måtte åt meteorologiska 
centralstationen i vårt land uppdraga att verkställa instrumentala 
undersökningar rörande vattendränkta markers förhållande till tem
peraturen i luften och i jorden, samt det inflytande en mera eller 
mindre fullständig] torrläggning utöfvade på det lokala klimatet, 
samt till dylika undersökningar anslå nödiga medel. 

§ 2. 
Härefter togos under behandling frågorna N.ris 36 och 

54, hvarötver Utskottet III afgifvit betänkande som med der-
till hörande reservation var af följande lydelse: 

„Med anledning af frågorna N:ris 36 och 54 får ut
skottet N:o III för mötet föreslå det mötet ville förena sig^ 
om att, beträffande ett högre landtbruksläroverk med finskt 
undervisningsspråk, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
1878 års agronomsmötes utlåtande i ämnet, till styrelsen 
ingå med följande framställning: 

Då största delen af Finlands jord innehafves och be
brukas af en befolkning, som är endast det finska språket 
mäktig, och denna har berättigade anspråk att finna tillmö
tesgående från styrelsens sida vid sitt sträfvande till en 
högre utbildning, särskildt i jordbruk, som är och måste 
förblifva den för finska folket vigtigaste näring, så blir be
hofvet af ett högre landtbruksläroverk med finskt undervis
ningsspråk snart en oafvislig nödvändighet. Den rent finska 
befolkningen har hittills varit för sin agronomiska utbilda 
ning hänvisad endast till de lägre jordbruksskolorna; men 
då redan nu flera lärdoms- och realskolor med finskt un-
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dervisningsspråk finnas, och allt flera sådana torde komma 
att inrättas, utan att dock alla de alumner, som i dem söka 
inträde, kunna fortgå på den lärda banan eller vinna an
ställning i statens tjenst, så är det anledning att förmoda, 
det många af dem skola egna sig åt jordbruket, sedan de 
förskaffat sig det mått af kunskaper, att de med fördel 
kunna begagna sig af undervisningen vid ett högre landt
bruksläroverk. Den egendom, dit ett sådant förlägges, bör 
emellertid kunna uppvisa ett redan ganska högt stående 
jordbruk, och derföre våga vi framhålla nödvändigheten af 
att ju förr dess hellre förberedande åtgärder i detta syfte 
mätte vidtagas. Beträffande platsen för ifrågavarande högre 
landtbruksläroverk, anser utskottet äfven för sin del Kro 
noborgs landtbruksinstitut vara dertill lämpligast." 

Mot det af Utskottet N:o III afgifna utlåtande om ett 
högre landtbruksläroverk med finskt undervisningsspråk får 
undertecknad anmäla följande reservation. 

Landets två millioner innevånare böra vara til lgodo
sedda med en enda högskola för landthushållningen, då ju 
äfven i vårt grannland Sverige, oaktad t dess högre jordkul 
tur, dock ett landtbruksinstitut befunnits tillräckligt för ett 
lika stort antal innevånare. Kostnaderna för en högre jord
bruks- och mejeriafdelning på Kronoborg skulle belöpa sig 
till 300,000 mark för nya byggnader samt 30,000 mark årliga 
utgifter utöfver de närvarande kostnaderna på institutet derstä-
des. Kompetente sökande till elevplatser på Mustiala med fin
skan till modersmål hafva högst få anmält sig på Mustiala, och 
hafva dessa hittils befunnits ega den kännedom i svenskan att 
de kunnat följa med den svenska undervisningen, hvartill orsa
ken torde vara den att vid de finskspråkiga läroverken undervis
ningen i landets andra språk och i naturvetenskaperna åtföljas. 
På sådana grunder anser undertecknad behofvet af ett finsk
språkigt landtbruksinstitut för närvarande icke vara af behofvet 
påkalladt. Skulle det oaktadt endast med afseende å de två 
språken sådant vara önskligt, får undertecknad, med afseende 
å de påpekade stora organisationskostnaderna på Kronoborg, 
samt då denna ort ligger vid landets utkant, föreslå att 
den finskspråkiga högre landtbruksundervisningen skulle till 
en början tillgodoses genom paralellafdelning på Mustiala. 

A. Gyldén. 
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Under diskussionen rörande dessa frågor framhölls att 
utskottets motivering och förslag, i hufvudsak detsamma som 
Agronommötets 1878, icke vore tillfredsställande. Den fin
ska talande delen af landets befolkning borde ej längre be-
höfva vänta på det tillfälle till högre agronomisk utbildning, 
hvaraf det erkännes vara i behof. De alumner, som nu år
ligen utdimitteras från de finska lärdoms- och realskolorna, 
och hvilka ej hafva någon lust för den lärda banan och ej 
heller önska anställning i statens tjenst, men vilja egna sig 
åt landets modernäring, borde ej längre tvingas att antin
gen undvara derföre behöfiig utbildning eller söka den vid 
ett läroverk med ett undervisningsspråk, som de ej förstå. 
Denna svårighet för dem borde ofördröjligen undanrödjas, 
o ch det synes ej billigt och rättvist att vidare uppskjuta 
härmed till obestämd tid. Men ett sådant uppskof skulle 
blifva följden om mötet förordade inrättandet på Kronoborg 
-af en högre undervisningsanstalt för de finskt talande. Om 
än jordbruket derstädes redan kan vara ganska långt fram
skridet, så saknas der dock alldeles nödiga byggnader för 
en högre afdelning med sina lärare och det skall åtgå en 
ganska lång tid innan denna egendom kan blifva mogen att 
emottaga en sådan anställt. Kostnaderna derför måste äf
ven blifva mycket stora, förutom att en sådan inrättning 
sedan skulle fordra ett år sanslag af 40,000 till 50,000 mark. 
Staten för Mustiala utgjorde 66,500 mark, förutom hvad den 
nya agronomiska försöksanstalten kunde komma att behöf-
va, och den måste väl för Kronoborg blifva ungefär den
samma, med afdrag af anslaget till mejeriskolan och för
söks-anstalten, derest inrättningen skulle komma att göra 
den finska befolkningen samma tjenst, som Mustiala gör den 
svenska. Äfven läget syntes mötet icke fördelaktigt, då en 
sådan inrättning för hela landets finska befolkning ej borde 
placeras i periferien och på så långt af stånd från jern vä
gar. Om man derföre genast ville tillgodose de finska ta
landes behof och med minsta kostnad bereda dem tillfälle 
till en lika god agronomisk utbildning som de svenska ta
lande, så syntes det lämpligast att vid Mustiala för dem 
inrätta en paralellafdelning. Mustiala har redan ett mycket 
utveckladt jordbruk och en rik samling af undervisningsma
terial; det har en högre mejeriskola; det tår en försöksan-
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stalt. Här behöfves således intet annat än någon tillbygg
nad för några lärare och elever; och äfven den behöfde ej 
genast ske. Att börja med kunde de logementer begagnas 
af finskt talande elever, som nu troligen stå lediga tills me-
jeriinstitutet blir talrikare besökt, och genom att alldeles 
bortflytta den lägre afdelningen skulle än vidare lokaler 
vinnas. Detta vore att hushålla både med penningar och 
tid. — Till sitt läge är Mustiala äfven mycket fördelaktigt 
beläget i en del af landet, der stora gods finnas och flera 
jernvägar befordra samfärdseln. Inrättningen sjelf skulle 
af en sådan paralell-afdelning komma att draga stora för
delar, ty den förutsättningen att split och oenighet genom 
språkstrider skulle hindra studierna och att sammanföran
det af för många interner på en plats omöjliggöra upprätt
hållandet af den nödvändiga ordningen och desciplinen, mot-
säges af erfarenheten från folkskoleseminariet i Jyväskylä, 
der ett mycket större antal interner af båda språken i sämja 
och med alfvar skött sina studier. Det vetenskapliga in
tresset skulle derigenom äfven otvifvelaktigt befrämjas, i det 
att till Mustiala samlades en större mängd personer, som 
intresserade sig för naturvetenskaperna, såsom den källa, ur 
hvilken en högre insigt i jordbruket framqväller, och en tal
rikare lärarekorps, i hvilken antagligen äfven rörligheten och 
arbetet för naturvetenskaperna skulle blifva större, hvilket 
vore så mycket mera önskvärdt som vi länge torde få vänta 
innan vid Universitetet eller Polytekniska institutet en lä
rostol i agionomi kommer att inrättas. Den utväg som här-
intills vid Mustiala begagnats att lätta de finska talandes 
svårighet att begagna undervisningen vid högre afdelningen, 
nemligen att på finska tillfråga dem och tillåta dem att af-
gifva sitt svar på finska, kunde ej vidare godkännas såsom 
tillräckligt, då i alla fall kunskaperna måste blifva mera el
ler mindre bristfälliga der undervisningen sker på ett för 
lärjungen vare sig helt och hållet obekant eller ofullständigt 
kändt språk. Mötet förenade sig derföre, med förkastande 
af utskottets förslag, om att hos regeringen framställa om-
finska paralellklassers inrättande vid högre afdelningen å Mustialar 

i händelse till sagde afdelning skulle ankomma elever, hvilka till 
följe af bristande kännedom uti det nu begagnade undervisnings
språket icke med framgång kunde följa med undervisningen, hvarom 
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anmälan af lärarekollegiet borde hos Jordbruks-Expeditio
nen göras. — *) **) 

§ 3. 

Frågan N:o 12 och utskottets I deröfver afgifna betän
kande företogs härå till behandling, och blef sagde sålydande 
betänkande af mötet enhälligt godkändt 

„Då jordbruksskolorna äro till för elevernas skuld, har 
Utskottet främst tagit i öfvervägande, huruvida de i frågan 
nämnda försöken kunde lända eleverna till direkt nytta, och 
ansett detta icke vara fallet, emedan jordbruksskolornas 
elever äro för litet försigkomna för att kunna följa med gån
gen af desamma- Utskottet har nemligen ansett, att de sy-

*) Omröstningsproposition. Den som vill till kontraproposition 
emot Utskottets betänkande antaga Avellans förslag att finska para-
lellklasser vid högre afdelningen af Mustiala landtbruksinstitut utan 
dröjsmål måtte inrättas, röstar Ja\ 

Vinner Nej, antages till kontraproposition förslaget att dylika 
parallelklasser måtte inrättas i det fall, att till högre afdelningen af 
Mustiala skulle inkomma elever, hvilka till följe af bristande känne
dom uti det nu begagnade undervisningsspråket icke med framgång 
kunna följa med undervisningen, hvarom anmälan af Lärarekollegiet 
borde hos Jordbruks-Expeditionen göras. 

För Ja röstade 5. Nemligen Hrr Nyländer, Lagerstedt, Avellan, 
Forssell och Serlachius. 

För Nej röstade 17 nemligen Hrr Friherre von Troil, Groten-
felt, Grefve Steven Steinheil, Fogelholm, Zitting, Lång, Blomkvist, 
Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, Friherre G-ripenberg, Hansson, 
Bremer, G-yldén, Sjöström, Ingman, Laurin. 

Hr Duncker var frånvarande. 
**) Omröstningsproposition. Godkännes Utskottets betänkande 

röstas Ja. 
Vinner Nej framställes om finska paralellklassers inrättande vid 

högre aidelningen af Mustiala, för den händelse att till sagda afdel
ning skulle inkomma elever hvilka till följe af bristande kännedom uti 
det nu begagnade undervisningsspråket icke med framgång kunna följa^ 
med undervisningen, hvarom anmälan af lärarekollegiet borde hos Jord
bruks-Expeditionen göras. 

För Ja röstade 8, nemligen Hrr Grotenfelt, Grefve Steven Stein
heil, Zitting, Lång, Blomqvist, Friherre Gripenberg, Hansson, Bremer. 

F ö r Nej röstade 13, nemligen: Friherre von Troil, Nyländer, La
gerstedt, Fogelholm, Forsberg, Voss-Schrader, von Wrigt , Forssell r 

Gyldén, Serlachius, Sjöström, Ingman, Laurin. 
Hr Duncker var frånvarande och Hr Avellan afhöll sig från 

röstning. 

4 
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stematiska försök här afses böra ske på särskildt experi-
mentalfält, och stå helt och hållet på sidan om användan
det i större skala af artificiela gödningsämnen för åkerbru
kets behof, hvaraf likasom af allehanda olika kulturmetoder 
resultaterna äro mera ögonskenliga och derför för eleverna 
verkligen instruktiva. Menliga för skolans egentliga ända
mål kunna deremot de ifrågavarande försökens anställande vid 
densamma blifva, om de taga i anspråk för mycket af lärare
nas för sjelfva skolan väl behöfliga tid och uppmärksamhet. 

För att lemna resultäter af något värde måste samt
liga de på skilj da orter anstälda försöken göras efter en 
gemensam plan, och de vunna specialresultaten med hvar
andra jemföras. Utskottet har ansett den agronomiska för
söksstationen, som är bestämd att inrättas vid Mustiala, och 
dess afdelning för agrikulturkemi, såsom den sjelfskrifna 
centralanstalt, hvilken det tillkomme: att uppgöra detalje-
radt program för försöket jemte formulär för nödiga an
teckningar; att fördela gödningsämnena och utsädet, hvar-
dera undersökte och af samma slag, till de skiljda orterna; 
att verkställa analys på insända profver af experimental-
fältens jord och erhållna skördar; samt att sammanställa, 
bearbeta och publicera de insända specialresultaten. Jord-
bruksskoleföreståndarena skulle sålunda tillkomma; att en
ligt programmet iordningställa fältet och deröfver upprätta 
situationsplan; att uppväga skörden; att såväl af denna som 
af jorden insända profver till centralanstalten; samt att i 
erhållna blanketter göra de nödigsb anteckningarne. Om 
dessa sistnämnda icke skulle innefatta fullständiga meteoro
logiska observationer utan endast beröra allmänna på vext-
ligheten inverkande väderleksförhållanden, så torde de ifrå
gavarande försöken icke taga alltförmycket af skolförestån-
darens tid i anspråk. 

Ehuru utskottet är öfvertygadt om vigten af att sy
stematiska försök med artificiela gödningsämnen anställaa, 
ej blott vid jordbruksskolorna utan ock af enskilda j ord 
brukare i landet, har Utskottet dock, i betraktande deraf, 

att försöken blifva pålitliga endast om de af fri vilja 
och intresse för saken företagas, och derför icke böra obli

gatoriskt åläggas hvarje jordbruksskoleföreståndare; 
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att nyttan af artificiela gödningsämnen redan är nog 
allmänt insedd och sådana i icke ringa mängd årligen an
vändas samt måhända andra lika eller mera vigtiga föremål 
för försöks anställande för närvarande förefinnas; samt 

att stadgarne för den vid Mustiala inrättade agrono-
miska försöksstationen medgifva dess ledare full frihet vid 
valet af ämnen för undersökningarne, och de, utan tvifvel 
skola taga initiativ till anordnande af försök äfven i nu 

ifrågavaran de riktning; 
ansett sig böra vördsamt föreslå, att den 12:te frågan 

icke måtte föranleda till framställning från Mötet om vidtagande 
af någon särskild åtgärd.u 

§ 4. 

Likaledes godkände mötet utskottets I i anledning af 
den härå till behandling upptagna frågan N:o 39 afgifna be
tänkande, hvilket var af följande lydelse: 

„På grund af den upplysning, som meddelats i Jord
bruks-Expeditionens uppgift om de af Styrelsen vidtagna åt
gärder med anledning af föregående agronommötens utta
landen, att nemligen förslag om inrättande vid Mustiala af 
en agri kulturkemis k försöksstation vore föremål för Kejser
liga Senatens pröfning, har Utskottet på Jordbruks Expe
ditionen gjort anhållan om att få del af det i sådant afse
ende föreliggande förslag, för att lägga detsamma till grund 
för behandlingen af denna fråga, och har dervid erfarit, att 
stadgar för en agronomisk försöksstation redan äro fast
ställda. 

Då den vid denna anstalt befintliga afdelningen för 
agrikulturkemi motsvarar hvad med förevarande fråga afsetts, 
så har Utskottet funnit frågan sålunda redan löst. 

Dock har Utskottet trott sig böra med anledning af 
denna fråga till Mötets bepröfvande och afgörande framhålla 
följande tvänne omständigheter: 

l:o Ora Mötet kommer att förorda, att den Landt-
bruksakademi, om hvars inrättande Mötets utlåtande infor
drats, borde jemte sin konsultativa bestämmelse äfven hafva 
en vetenskaplig uppgift, och att till dess förfogande och i 
närmaste samband med densamma derför borde ställas en 
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agrikulturkemisk försöksanstalt, att Mötet i så fall icke måtte 
anse sig förhindradt att i sammanhang med frågan om Landt-
bruksakademien upptaga frågan om en agrikidturkemisk försöks
anstalt till ny behandling 

2:o) Då af Europas hela utsträckning .i norr och sö
der vårt land utgör 2 / 7 , och då de klimatiska förhållandena 
i södra och norra delarne af vårt land äro så väsendtligen 
olika, så kan behofvet af agrikulturförsök icke anses fylldt 
genom en station i södra delen af landet, hälst då man be
tänker att mellersta Europa redan är rikt försedt med så
dana anstalter. Erkännande sålunda den stora vigten af att äf
ven nordliga delen af landet kom/me i åtnjutande af fördelen af en 
agrikulturkemisk försöksanstalt har Utskottet dock icke velat för
orda framställning om inrättande af en sådan innan någon erfa
renhet af den på Mustiala vunnits." 

§ 5. 

Upplästes och godkändes Utskottets I i anledning af 
frågan N:o 31 afgifna betänkande, sålydande: 

„Med denna fråga har icke afsetts någon direkt åtgärd 
från Styrelsens sida, utan blott påpekats att, då åtgärder hvilka 
Landtbrukssällskaperna kunna finna anledning vidtaga fordra 
utgifter, de således äfven för detta ändamål hafva behof af 
förökadt statsanslag. Wasa läns landtbrukssällskap synes 
genom att framställa frågan hafva önskat inhemta Agro
nommötets yttrande. 

För landtbrukssällskaperna är det icke rådligt, att 
söka ingripa i spanmålshandeln ock derför böra deras åt
gärder i främsta rummet afse förbrukningen af utsädesfrö 
hemma, och först i andra rummet export. 

Utskottet föreslår, att samtliga landtbrukssällskaper 
på programmet lör sina möten till diskussion upptaga frå
gan, sålunda preciserad: 

„Genom hvilka åtgärder kunna landtbrukssällskaperna 
såväl sprida kännedom om vigten af att till utsäde använda 
endast rent och väl sorteradt frö, som underlätta utsädes
fröets rensning och sortering?" 

Såsom sådana åtgärder vill utskottet framhålla: befor
drandet af fröodlingsföreningars uppkomst, premiering lika
som hittills vid utställningar af godt utsädesfrö, anskaffande 



53 

och utlånande af frörensningsredskap; hvarutan genom frå
gans behandling på landtbruksmöten många, efter lokala 
förhållanden lämpade utvägar torde påfinnas." 

Och skulle sekreteraren lemna vederbörande Hushåll
nings- och Landtbrukssällskaper del af mötets häri uttalade 
åsigt. 

§ 6. 

Till behandlingen togos frågorna N.ris 2 och 40, öfver 
hvilka utskottet I utlåtit sig sålunda: 

„En god afsättning är den mägtigaste häfstång för 
hvarje produktion, och en välordnad och Mig handel kan 
ensam framkalla en god vara. Handel med spanmål för 
export förefinnes hos oss redan, och skall vidare utveckla 
sig enligt sina egna lagar. Emellertid är landets såväl 
jordbruk som skogshushållning och trädgårdsskötsel ännu 
beroende af import af en mängd fröslag från sydligare län
der, medan det nordiska fröets öfverlägsenhet vinner allt 
mera erkännande. Den inhemska fröodlingen bör derföre 
närmast afse det egna behofvet, då först sedan detta är 
fylldt öfverskottet kan aflåtas. Ett verksamt medel för för
ädling af utsädesfrö tror Utskottet vara bildandet af före
ningar med detta speciela syfte, hvilka föreningar derjemte, på 
orter der en ordnad fröhandel ännu icke utbildat sig, kunna 
verka för uppkomsten af en sådan, antingen genom att sjelf 
drifva handel med frö, eller träffa aftal med enskild person om 
öppnande af sådan handel. Dessa föreningar kan Styrelsen un
derstödja genom inrättande inom deras verksamhets område af 
en frökontrollanstalt, emedan en sådan bör hafva officiel prägel. 
Dermed vore ock från Styrelsens sida ett kraftigt handtag 
lemnat åt börjande, ännu okända spanmålsexportörer. 

Utskottet får derför vördsamt föreslå, att Mötet måtte 
göra framställning derom, att när frökonsumenter, producenter 
eller handlare på en ort begära inrättandet af en frökontrollsta
tion, och ortens landtbrukssällskap understöder sådan begäran, 
Styrelsen dervid ville fästa af seende.u 

Under diskussionen framhölls att på en tid då det frö 
som framalstras af ett nordligare klimat är på väg att till
erkännas en afgjord öfverlägsenhet öfver det som mognat 
sydligare och efterfrågan derå med hvarje dag blifver större, 
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det vore oundgängligen nödvändigt att egna den största 
uppmärksamhet åt odlingen af de fröslag, som hos oss kunna 
med framgång kultiveras. Ända till sednaste tider hade 
landtbrukaren hos oss till sin egen skada hufvudsakligen 
begagnat från utlandet inhemtade frön af grässlag och fo
derväxter, hvilka han kunnat erhålla af bättre beskaffenhet 
genom att odla dem hemma; och ännu i dag måste han 
utifrån taga hela sitt behof af frö till de fodervexter, som 
här mindre allmänt odlas. Att det ej behöfver förblifva så, 
det veta vi, och det gäller derföre att ej blott frigöra oss 
från detta beroende, utan äfven af de nya förhållanderne 
draga all den vinst vi kunna. Men då vi närmare se efter 
huru det står till med fröodlingen här hemma, så finna vi 
att mycket är dervid att upphjeipa, innan vi kunna ens för 
vårt eget stigande behof frambringa godt frö. Man tager 
visserligen redan ej så litet gräsfrö, men sättet hvarpå det 
sker bär ej vittne om medvetande af den stora vigt, som 
ligger derpå att fröet är godt och äfven rent. Ofta lemnas 
af ogräs uppfyllda, nästan utvuxna tegar till frösättning, 
och det frö som erhålles är en blandning af den beskaffen
het, att den aldrig borde utsås. Huru ofta har ej så
dant dåligt frö föranledt felslåendet af påräknade fodergrö
dor, ja kanske lika ofta som det hårda klimatet! Det 
är derföre nödvändigt att mera kunskap sprides om en 
rätt fröodling, och äfven om fröförädling, ty innan denna 
sednares betydelse erkännes, innan man är fast öfverty-
gad om att den blifvande vare sig sades- eller foderaf-
kastriingen är nära beroende ej blott af jordens kraft och 
bebrukning, utan äfven af utsädets qvalitet, skola vi ej med 
fördel kunna deltaga i någon export af frö. 

Bland de förnämsta medlen att förbättra detta förhål
lande räknade mötet bildandet af fröodlingsföreningar och 
frökontrollstationer, samt äfven hela landet omfattande sär-
skilta fröexpositioner, der, efter föregången noggrann pröf-
ning, hvars resultater borde offentliggöras, de mönstergil
tiga fröen skulle prisbelönas. — Föreningarne och statio
nerna måste dock någon tid hafva varit verksamma innan 
särskilta fröexpositioner kunna få någon betydelse; det för
sta vi derför hade att göra, är befordrandet af dylikas an
läggning. Mötet kunde likväl ej dela utskottets åsigt att 
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endast frökontrollstationerna skulle vara i behof af pen
ningeunderstöd. En fröodlings förening ansågs af mötet vara 
ej blott en förening som uppköper och anskaffar pålitligt 
utsädesfrö åt de medlemmar, som äro villiga att efter sty
relsens för föreningen anvisning och under dess tillsyn an
vända detsamma till fröodling; den har bra många flera upp
gifter. Den bör åt sina medlemmar äiven tillhandahålla 
lämpliga frörensningsredskap, för att de framför allt må 
kunna åstadkomma att rent, utmärkt och mönstergiltigt 
frö, men sådana frörensningsmaskiner äro mycket dyra; den 
bör vidare anställa försök med hittills icke odlade grässlag 
och fodervexter, och genom kringresande lärare tillhanda-
gå dem som detta önska med upplysningar i valet af frön 
och deras odlingssätt; den bör också tillse att föreskrifterna 
angående fröodlingen etterlefvas, och sprida upplysande skrif
ter i ämnet, m. m. Till allt detta behöfves mera medel, 
än som kunna sammanbringas genom utskrifvande af en 
ringa ledarnotsafgitt, och dessa måste begäras antingen af 
hushållningssällskaperna eller, der de ej förmå lemna dem, 
af styrelsen. 

Man kunde anse att en fröodlingslörening med denna 
vidsträckta uppgift redan blifver en acclimatisations-anstalt, 
men något dylikt torde i allmänhet ej beafsigtigas dermed. 
Den bor endast göra sig till en hörnsten för fröodlingens 
upphjelpande, särskildt genom att befrämja odling af och 
sprida kunskap om rätta odlingssättet af de gräs- och foder
slag som kunna odlas i landet och hvilkas frön nu hemtas 
utifrån; den skall söka förädla några af de grässlag, som 
bilda våra naturliga ängar, och som, om de upptagas till 
odling, skola sätta oss i stånd att bilda bättre fröblandnin
gar, än dem vi nu begagna; den skall slutligen lära att icke 
uteslutande odla timothej, klöfver och något alopecurus, 
utan äfven de utmärkta grässlagen Dactylus glomerata, Hol -
cus lanatus, Avena elatior, m. fl., som nog förtjena att blifva 
allmännare bekanta, 'ån de nu äro det. 

På grund af allt detta ansåg sig mötet böra föreslå 
att regeringen, i händelse landtbrukssällskapen anhålla om något 
anslag för inom deras område bildade fröodlingsförening ar ; eller 
om frökonsumenter, producenter eller handlande begära inrättandet 
på någon ort af frökontrollstation och ortens landtbrukssällskap un-
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derstöder sådan begäran, d dylika framställningar ville fästa be
hängt afseende. *) 

D e n 2 0 Mars. 
§ i-

Till behandling företogs frågorna N:ris 21 och öl, i 
anledning hvaraf utskottet III afgifvit ett förslag, såly-
dande: 

„För att bilda en representation för Finlands landtbruk 
sammankallar Jordbruks-Expeditionen i Kejserliga Senaten 
livart tredje år ett 

Landtbrukaremöte. 
Uti Landtbrukaremötet, som för hvarje gång under 

högst tio dagar sammankommer i Helsingfors stad, deltaga 
följande personer: 
Tvenne deputerade för hvarje af landets hushållnings- och 

landtbrukssällskap; 
Öfverdirektören vid landtbrukskommissionen; 
Föredraganden för jordbruksärenderna i Kejserliga Senatens 

Jordbruks-Expedition; 
Statsagronomerna; 
Direktörerna för landtbruksinstituten och läneagronomerna. 

Landtbrukaremötet utser bland sina medlemmar Ord
förande och viceordförande för mötet. 

Landtbrukaremötet eger afgifva yttrande och förslag 
uti alla detsamma af landets styrelse förelagda frågor, hvar-

*) Omröstningsproposition. Den som godkänner förslaget att 
mötet ville förorda att Styrelsen, då Hushållnings- eller Landtbruks
sällskap inkomma med framställningar om beviljande af anslag för 
inom deras verksamhetsområde bildade frö odlingsföreningar, ville å 
dylika framställningar fasta afseende, röstar Ja. 

Vinner Nej, förfaller förslaget. 
För Ja röstade 18, nemligen: Friherre von Troil, Nyländer, G-ro-

tenfelt, Grefve Steven-Steinheil, Lagerstedt, Avellan, Lång, Blomqvist, 
Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, Friherre Gripenberg, Bremer, 
Gyldén, Serlachius, Sjöström, Ingman, Laurin. 

För Nej röstade 3, nemligen: Hrr Zitting, Forssell, Hahnsson. 
— Herr Duncker var frånvarande och hr Fogelholm afhöll sig ifrån, 
röstning. 
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j e m t e landets hushållnings- och landtbrukssällskap böra sät
tas i tillfälle att till mötet insända öfverläggningsämnen, 
hvilka böra till Landtbrukskommissionens Ordförande insän
das så tidigt, att desamma jemte öfriga frågor som till mö
tets handläggning komma att öfverlemnas, må kunna två 
månader före mötets öppnande delgifvas landets samtliga 
hushållnings- och landtbrukssällskap samt alla i detsamma 
deltagande statsfunktionärer. Det vare dessutom hvarje med
lem af mötet obetaget, att vid mötets sammanträdande fram
lägga förslag till öfverläggningsämnen, hvilka af mötet b e 
handlas i mon af tid, sedan de af styrelsen och landtbruks
sällskaperna uppkastade blifvit afgjorda. 

Å Landtbrukaremöte väljes fyra kommitterade tillLandt-
brukskommissionen, hvilka innehafva sina befattningar ända 
tills nästa landtbrukaremöte och hvilka kunna omväljas. 

Kommitterade utses: 
en lör södra, en för vestra, en för östra, samt en för norra 
<delen af landet, bland der bosatte, lör landtbruket och 
dess binäringar intresserade samt i detta fack kunnige och 
förfara e män. För hvarje af kommitterade utses enligt sam-
ccia grunder tvenne suppleanter. 

De af hushållnings- och landtbrukssällskaperna valda 
^deputerade åtnjuta af allmänna medel ersättning för resa 
och hafde kostnader, men icke derutöfver något arvode. 

För att utgöra en Central-auctoritet for landtbruket i 
Finland inrättas en 

Landtbrukskommission. 
Landtbrukskommissionen utgöres af 

«en Öfverdirektör och fyra kommitterade. 
Öfverdirektören, som bör vara en vetenskapligt bildad 

o c h i landtbrukets såväl theoretiska som praktiska del väl 
förfaren man, anställes på ordinarie stat samt tillsättes och 
•åtnjuter lön i likhet med Öfverdirektörerna för landets öf
riga centralembetsverk, 

öfverdirektören åligger; 
1) att noggrant följa landtbrukets utveckling såväl i 

eget som i andra länder samt att uppgöra och framställa 
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sådana förslag och åtgärder, hvilka kunna lända till det fin
ska landtbrukets och dess binäringars befrämjande och för-
kofran. 

2) att genom motiveradt förslag bereda alla ärenden 
rörande landtbruket och dess binäringar till föredragning 
hos Chefen för Kejserliga Senatens Jordbruks-Expedition. 

3) att handhafva inspektionen öfver landets samtliga 
landtbruks- och mejeriläroverk samt att utöfva tillsynen öf
ver statens afvelsdjur. Skulle Öfverdirektören någongång 
vara hindrad att årligen besöka alla ofvannämnda läroverk^ 
så ankommer det å Chefen för Jordbruks-Expeditionen i 
Kejserliga Senaten, att på Öfverdirektörens förslag härtill 
förordna någon af kommitterade, dock må Öfverdirektören 
personligen minst hvarje annat år besöka hvarje läroverk. 

4) att utöfva kontroll öfver alla i landtbrukets och 
dess binäringars tjenst anställda statstjenstemän samt att,, 
vid inträffad ledighet hos Chefen för Kejserliga Senatens 
Jordbruks-Expedition af de sökande föreslå den han anser 
lämpligast till tjenstens erhållande. 

5) att årligen innan Augusti månads utgång till Hans-
Kejserliga Majestät för det föregående året afgifva under
dånig relation, hvilken bör innehålla: 

a) en sammanfattning af de vigtigaste framsteg, som 
egt rum inom landtbruket och dess binäringar så inom som 
utom landet. 

b) fullständig berättelse öfver Landtbrukskommissio-
nens och Öfverdirektörens verksamhet samt redogörelse för 
alla under året vidtagna åtgärder rörande landtbruket och 
dess binäringar. 

c) en noggrann berättelse om landtbruks- och mejeri
läroverkens tillstånd och verksamhet samt en öfversigt öf
ver dislokationen, underhållet och användningen af statens 
afvelsdjur; börande derjemte de af samtliga landtbruks- och 
mejeriläroverks föreståndare, stats- och läneagronomerna,, 
statsmejeristerna samt landets hushållnings- och landtbruks
sällskap afgifna berättelser öfver deras verksamhet uti relatio
nen ingå. 

Öfverdirektörens relation må årligen jemte alla den
samma åtföljande berättelser på bekostnad af allmänna 
medel till tryck befordras. 
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Landtbrukskommissionen eger att afgifva utlåtande i alla 
landtbruket och dess binäringar rörande vigtigare frågor, 
hvilka af landets styrelse må densamma föreläggas. Der-
jemte må kommissionens medlemmar till kommissionens öf-
verläggning framställa förslag, hvilka derefter af kommissio
nen jemte motiveradt yttrande föreläggas Chefen för Kejser
liga Senatens Jordbruks-Expedition. 

Landtbrukskommissionen erhåller del af de berättelser, 
som afgifvits af alla i landtbrukets tjenst stadda statsfunk
tionärer. 

Ledamöterna i kommissionen utgöres af fyra på ofvan-
antydt sätt valda Kommitterade. 

Landtbrukskommissionen sammanträder till ordinarie 
sammankomster fyra gånger årligen, nemligen en gång un
der hvarje af månaderna Mars, Juni, September och De
cember, men kan vid behof sammankallas till extra sam
manträden. 

Vid Landtbrukskommissionens sammanträden ledas för
handlingarna af Öfverdirektören och är kommissionen be-
slutför då fyra ledamöter, ordföranden deri inberäknad, uti 
ärendernas behandling deltaga och till beslut sig yttra. Vid 
lika röster för och emot afgores frågan i enlighet med den 
åsigt, hvarom Ordföranden sig förenat. 

De kommitterade åtnjuta skjuts och dagtraktament e 

under sina resor jemte lämpligt arvode. 
Dagen för kommissionens sammanträde bestämmes på 

Öfverdirektörens framställning af Chefen för Kejserliga Se
natens Jordbruks-Expedition och bör kallelserna som inne
fatta såväl de kommitterade som dessas supleanter afgå till 
kommitterade minst en månad före sammanträdet. I hän
delse af förfall för de ordinarie ledamöterna afsända dessa 
kallelsebrefvet till första suppleanten, som då eger att i 
hans ställe inträda i kommissionen. På samma sätt forta
res om förfall inträffar äfven för denne. 

Vid Landtbrukskommissionen anställes en Sekreterare^ 
hvilken för protokollet vid kommissionens sammanträden och 
ombesörjer expeditionen af alla derifrån utgående ärenden. 
Under de tider af året då kommissionen icke sammanträ
der står sekreteraren till Öfverdirektörens förfogande för 
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handläggningen och expeditionen af på denne ankommande 
göromål. 

Sekreteraren, som bör hafva aflagt behöriga juridiska 
•examina, anställes på ordinarie stat samt utnämnes och åt
njuter lön i likhet med motsvarande tjenstemän vid öfriga 
oentrala embetsmyndigheter i landet." 

Vid utarbetandet af detta förslag hade utskottet haft 
att först afgöra om behofvet af en sådan institution, som 
uti dessa frågor omördades, vore allmänt. Att så var trodde 
man framgå derur, att initiativ der till tagits både af Styrel
sen och af ett af landets landtbrukssällskaper. Då man der-
efter sökte efter den princip, hvarpå en sådan anstalt borde 
byggas, hade man funnit att en organisation lik Sveriges 
landtbruksakademi, — d. v. s. en fri förening af landets 
mest framstående representanter inom facket, byggd på tek-
niskt-vetenskaplig grund och med en fast personal af repre
sentanter för landtbrukets vigtigaste hjelpvetenskaper, — 
icke kunde förordas hos oss, der förmögenhetsförhållanderna 
-ej äro sådana, att man kunde förutsätta det enskilta perso
ner, på samma gång de stode på höjden af vetande inom 
facket, äfven innehade den ekonomiska ställning att de kunde 
•egna tid och uppoffringar åt en landtbruksakademi. Kan
ske också att insigter och kunskaper i landtbruket, såsom 

xationel vetenskap, ännu ej så allmänt finnas hos oss, att 
man skulle kunna påräkna något större antal jordbrukare, 
som vore villiga att åt en sådan förening tillföra både för
måga och erfarenhet. Vårt lands ringa utvecklade kommu
nikationer torde äfven verka derhän, att man för en insti
tution af antydd beskaffenhet ej kan räkna på ett tillräck
ligt stort, på enskild offervillighet byggt deltagande. Vi
dare nästan saknar vårt land och skall sannolikt länge sakna 
personer, i besittning af sådana qvalificationer, som erfor
dras för att med framgång intaga de platser med rent ve
tenskapligt ändamål, hvilka i en landtbruksakademi utgöra 
kanske den vigtigaste beståndsdelen. Ej heller synes en så 
aristokratisk, så litet med nutidens sträfvanden inom alla 
fack öfverensstämmande institution, som den Svenska Landt-
bruksakaclemien, skola finna motsvarighet i vårt folks mera 
demokratiskt anlagda skaplynne. På alla dessa grunder hade 
utskottet gifvit anstalten en från Svenska landtbruksakade-
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mien afvikande karaktär. Mönstret derför hade man sökt i 
Norige, som med vårt land erbjuder många likheter. Der 
är högsta myndigheten inom landtbruket organiserad ute
slutande som ett administratift embetsverk; men så högt 
behofvet af en högsta förvaltande myndighet för landets mo
dernäring än uppskattas, så hade utskottet dock ansett sig 
böra våga försöket att göra förslag till en organisation som r 

på samma gång den komme att utgöra en centralmyndighet 
för behandlingen af till administrationen hörande, landtbru
ket rörande frågor, skulle lemna tillfälle för i landet herr-
skande opinioner inom facket att göra sig hörda, och hvil
ken, bevarande och stödjande det som redan förefinnes, 
skulle hos landets landtbrukare sjelfva hem ta lifskraft och 
näring, ordna och vårda de ur fackmännens leder utgångna 
opinioner, önskningsmål och förslager, samt, beaktande den 
vetenskapliga utvecklingen i såväl eget som andra länder, 
draga in hvad vårt land eger mest framstående uti insigt 
och kunskaper inom facket. Då man inom utskottet skulle 
skrida till organisation af denna representativa myndighet, 
hade man sökt taga fatt på något som vi redan egt och 
sålunda kommit till förslaget af ett landtbrukaremöte, som 
redan två gånger förut samlats i vårt land, om än något 
annorlunda organiseradt än nu. Man hade trott detta 
tredje möte mera än de två föregående motsvara landets 
önskningar och derföre sökt utveckla det i samma syfte 
som af regeringen nu inslagits. Dervid hade man trott skäl 
föreligga att jemka förhållandet emellan så att säga sjelf-
skrifna och af representanterna för landtbrukets fria idkare 
valda ledamöter i mötet, och förorda ett öfvervägande antal 
af landtbrukssällskaperna valda deputerade. Att ordföran
den i den landtbrukskommission, som utskottet föreslagit 
äfven borde ega säte och stämma vid landtbrukaremötet, hade 
ansetts sjelffallet. Föredraganden för jordbruks-I^xpeditionen 
hade äfven ansetts böra beredas plats vid mötet för att und
vika att beslut fattades, som kunde strida emot eller korsa 
allmän lag, och emedan det kunde vara för honom nyttigt 
att blifva bekant med opinionerna i landet. Af mötets del
tagare borde Statsfunktionärerna åtnjuta det arvode, hvartill 
de enligt stat voro berättigade; beträffande de deputerade 
borde de få ersättning för sin resa och lämpligt dagtrakta-
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mente, men ej något arvode, emedan det vore önskligt att 
till mötet församlades personer, som hade det intresse för 
jordbruket, att de ej betraktade resan dit såsom en affairs-
resa, utan helldre togo någon mindre ekonomisk förlust, 
än de uteblefvo derifrån. Tiden för mötets sammanträde 
hade man ansett böra bestämmas till hvart tredje år, för
nämligast emedan det hade att utse de fyra kommitterade 
i landtbrukskommissionen, hvilka ej borde alltför länge vid 
sina befattningar qvarstå. Dessa kommitterade skulle in-
nehafva sin befattning till nästa möte och kunna omväljas, 
men borde, på det de skulle hafva kännedom och kunskap 
om de olikartade förhållanderne inom olika delar af landet, 
väljas från särskilta trakter. Rörande organisationen af 
centralanstalten hade man, då man ej kunde tänka sig nå
gonting liknande landtbruksakademin i Sverige, velat skapa 
en institution, som, genom att tidtals omväljas, skulle 
bättre än ett administrativt verk representera de vexlande 
opinionerna i landet och frambära till Styrelsen jordbru
karenes önskningar i den mån de gjorde sig mera gäl
lande samt ansett den böra utgöras af fyra kommitterade 
och en öfverdirektör, som i anseende till sin ställning i 
samhället skulle intaga en plats, lika betydande som den 
högsta medlemmen för öfriga central-auctoriteter i landet. 
Man ansåg landets modernäring vara värd att erhålla en 
sådan teknisk målsman. Bland hans åligganden var äfven 
inspection af landets samtliga landtbruks- och mejeri-läro
verk, samt statens afvelsdjur. Man ansåg en enhetlig in
spektion af dessa nödvändig och nyttig och att det måste 
lända till dessa läroverks fördel om den utfördes af den 
man, som egde att föra deras talan. Äfven för honom sjelf 
vore det gagneligt att på sina resor lära känna landets 
olika förhållanden på olika orter. Genom öfverdirektörens 
i sista momentet uppräknade åligganden hade man försökt 
lösa frågan rörande publication af berättelserna från landt
hushållningens särskilta funktionärer och föreningar, samt 
af en såkallad årsbok. Vid bestämmandet åter af huru 
ofta landtbrukskommissionen borde till rådslag samman
träda hade man försökt taga hänsyn både till kostnaderna 
och tillbörlig kontinuitet, och trott fyra gånger om året 
lämpligt, men att Styrelsen borde hafva rätt att om så be -
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höfdes sammankalla komissionen till extra sammanträde. 
Väl vore denna kommission således ej permanent, men man 
trodde sådant vara af mindre vigt, då sällan så brådskande 
frågor rörande jordbruket förekomme, att de ej kunde tåla 
någon månads uppskof, och då de löpande ärenderna af öf
verdirektören kunde afgöras eller om behöfligt ett extra 
möte sammankallas. På det att komissionen ej, ifall af för
fall för någon af dess medlemmar, skulle komma att sakna 
kompetens, hade suppleanter utsetts, och då man höll före 
att det var af högsta vigt att de kommitterade hade kän
nedom om de speciella förhållanderna å sin ort, så hade 
man bestämt att supleanterna, två för hvarje kommitterad, 
böra väljas i samma landsdel som af den kommitterade re
presenteras. Skulle oaktadt detta förtall kunna inträffa, 
borde komissionen vara beslutför med fyra ledamöter, ord
föranden inberäknad. För förandet af protokollet och för 
att biträda öfverdirektören var en sekreterare nödig, och 
ansågs dennes qvalificationer böra utgöras af aflagd juri 
disk examen och motsvara hvad för dylika tjenstemän för 
andra centralmyndigheter fordrades. 

Vid diskussionen öfver utskottets betänkande anmärk
tes att denna vigtiga fråga var så ny s?mt så litet genom
tänkt och förberedd, att mötet ej borde inlåta sig på ett 
slutligt afgörande af densamma. Den kunde ej annat än 
vinna på att uppskjutas till ett annat möte, då den vore 
mera mognad och hunnit behandlas man och man emellan 
samt af pressen. Ej heller vore behofvet deraf så allmänt 
insett, som man antagit. Det vore nog om mötet denna 
gång sökte komma till något förslag, som kunde tjena till 
grund för frågans framtida lösning, hvilken, om den förha-
stadt företogs, kunde blifva ödesdiger för landet. 

Mot denna åsigt uttalade sig dock mötets öfvervägande 
antal*), yrkande på frågans lösning, hvarföre härefter 
skreds till granskning af utskottets förslag punkt för punkt. 

Rörande tiden för landtbrukaremötets sammanvaro, 

*) Omröstningsproposition. Anser mötet en Central-auktoritet 
för landtbruket nu redan böra uti Finland inrättas? 

Omfattandet af en sådan åsigt besvaras med Ja. 
Vinner Nej lemnas frågan tills vidare beroende. 
För Ja röstade 18. nemligen: Hrr Friherre von Troil, Duncker, 
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som af många ansågs för kort tilltagen, ville mötet yttra sig" 
sedan antalet medlemmar deri blifvit bestäm dt, och beslöts-
dervid främst att utskottets uttryck „tvenne deputerade för 
hvarje af landets hushållnings- och landtbrukssällskap" skulle 
ändras till „tvenne deputerade för hvarje län, valde af lä 
nets hushållnings- eller landtbrukssällskap" * )** ) . Om öfver
direktörens deltagande i mötet ville man öfverlägga först se
dan frågan om landtbrukskommissionen åtgjorts. Derefter 
uteslöts från deltagande i landtbruksmötet "föredraganden för 
jordbruks aren derna i Kejserliga Senatens Jordbruks-Expedi
tion" * * * ) . Såsom juridiskt biträde ansågs han obeböflig, då 

Grotenfelt, Grefve Steven Steinheil, Fogelholm, Zittmg, Lång, Blom 
qvist, Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, Friherre Gripenberg.. 
Hahnsson, Bremer, Gyldén, Sjöström, Ingman, Laurin. 

För ~Nej röstade 4, nemligen: Nyländer, Lagerstedt, Avellan,. 
Forssell, 

Hr Serlachius var frånvarande. 
*) Omröstningsproposition. Den som vill till kontrapr. emot Ut

skottets förslag om deputerade från hushålls- och landtbxukssällskapeix 
antaga herr Långs förslag „2:ne dep. för hvarje län, valda af länets 
Hushållnings- eller Landtbrukssällskap" röstar Ja. 

Vinner Nej, antages till kontrapr. Troils förolag „2:ne dep. 
från hvarje i landet inrättadt allmänt hushållnings eller landtbruks
sällskap. " 

För Ja röstade 12, nemligen: Hrr Duncker, Grefve Steven-
Steinheil, Lagerstedt, Zitting, Lång, Blomqvist, Voss-Schrader, von 
Wright, Bremer, Gyldén, Sjöström, Ingman. 

För Nej röstade 10, nemligen: Friherre von Troil, Nylander r 

G-rotenfelt, Fogelholm, Avellan, Forsberg, Friherre Gripenberg, Fors 
sell, Hansson, Laurin. 

Hr Serlachius var frånvarande. 
**) Omröstningsproposition. Den som godkänner Utskottets för

slag om „deputerade från landets hushållnings- eller landtbrukssällskap 
röstar Ja: 

Vinner Nej, antages Herr Långs förslag om „2:ne dep. för hvarje 
län, valda af länets hushållnings- eller landtbrukssällskap.1' 

För Ja röstade 8, nemligen: Friherre von Troil, Grotenfelt 
Fogelholm, Avellan, Friherre Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Laurin. 

För Nej röstade 14, nemligen: Duncker, Nyländer, Grefve 
Steven-Steinheil, Lagerstedt, Zitting, Lång, Blomqvist, Forsberg, 
Voss-Schrader, v. Wright, Bremer, Gyldén, Sjöström, Ingman. 

Hr Serlachius var frånvarande. 
***) Omröstningsproposition. Den som godkänner utskottets 

förslag om föredraganden för jordbruksärenderna" skall vara delta
gare i mötet; röstar Ja. 

Vinner Nej förfaller förslaget härom. 
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det kunde förutsättas att alltid någon bekantskap med gällande 
lag skulle förefinnas bos öfriga fritt valda medlemmar, och 
landtbrukaremötet dessutom hade endast att uppgöra för
slag, vid hvilkas föredragning förbiseenden i afseende å lag
bestämningar kunde uppmärksammas. Nödiga upplysningar 
från Jordbruks-Expeditionen kunde ju äfven eljest alltid vid 
behot erhållas. Föredragandens ställning kunde äfven blifva 
skef, om han hade säte och stämma i landtbrukaremötet 
och sedan hade att föredraga samma ärende inför Jordbruks-
Expeditionen. 

Vid der efter väckt fråga om ej statsmejeristerna skulle 
beredas plats vid mötet, beslöts att utskottets förslag här
utinnan skulle ändras till „statsagronomerna och statsmeje-
risterna. u Ett förslag att en agrikulturkemist skulle inkal
las lemnades af mötet utan afseende, deremot godkändes så
som medlemmar i landtbrukaremötet direktörerna förlandt-
bruksinstituten och läneagronomerna. Äfven skogsskötseln 
ansågs böra få sin representant, och beslöt mötet efter nå
gon discussion att föreslå det forstföreningen skulle berätti
gas att genom en vald representant i mötet deltaga. 

Huru ordförande ock vice Ordförande för mötet skulle 
väljas lemnades tills vidare oafgjort, och efter någon dis 
kussion om sättet och tiden för öfverläggningsämnenas in-
lemnande segrade utskottets derom, uttalade åsigt,*) ehuru 

For Ja röstade 9, nemligen: Grotenfelt, Grefve Steven Stein
heil, Zitting, Lång, Blomqvist, von Wright, Bremer, Gyldén, Ingman. 

För Nej röstade 13, nemligen: Friherre von Troil, Duncker, 
Nyländer, Lagerstedt, Fogelholm, Avellan, Forsberg, Voss-Schrader, 
Friherre Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Sjöström, Laurin. 

Hr Serlachius var frånvarande. 
*) Omröstningsprosition. Den som godkänner utskottets förslag 

angående sättet och ordningen för de vid landtbrukaremötet förekommande 
frågornas framställande och meddelande till deltagarne rösta Ja. 

Vinner Nej öfverlemnas åt sekreteraren att omredigera försla
get i det syfte, att äfven de uti mötet deltagande statsfunktionärerna 
lemnas tillfälle att i samma ordning som hushållnings- och landtbruks
sällskaperna föreslå öfverläggningsämnen vid mötet, hvaremot enskild, 
motionsrätt vid mötet icke skulle förekomma. 

För Ja röstade 13, nemligen: Grotenfelt, Grefve Steven Stein
heil, Fogelholm, Zitting, Lång, Voss-Schrader, von Wright, Hahnsson r 

Bremer, Gyldén, Sjöström, Ingman, Laurin. 
5 
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m o t densamma framhölls såsom onaturligt och onödigt att 
i mötet deltagande statsfunktionärer och enskilta medlem
mar vore berättigade att vid mötets början afgifva förslag 
till nya frågor, då hvardera hade utvägen att på annat sätt 
få dem tidigare inlemnade, och frågor af så brådskande na
tur att de omedelbart borde komma under behandling föga 
torde yppa sig. 

Sedan sålunda mötets sammansättning, på öfverdirek
tören nära, blifvit bestämd, förenade sig mötet om att för 
dess sammanvaro föreslå fjorton dagar. 

Frågan om väljandet af kommitterade uppskjöts tills 
man hade discuterat frågan om landtbrukskomissionen. Vid 
utskottets förslag till ersättning åt hushållnings- och landt-
brukssällskapernas deputerade beslöts att orden „hafda kost
nader" skulle utbytas mot „dagtraktamente." 

Då mötet härå till öfverläggning upptog frågan om 
landtbrukskommissionen, återhemtade flere af mötets med
lemmar sitt yrkande att mötet ej nu borde inlåta sig på 
denna vigtiga sak, efter så ringa förberedelse. Åtminstone 
borde man ej gifva denna anstalt allt för stora dimensioner, 
som sedan voro svåra att inskränka. Vårt jordbruk hade 
visserligen utvecklat sig bra, men man trodde det ej ännu 
vara i behof af en öfver direktör. De svårigheter, som nu 
förefunnos vid Jordbruks-Expeditionen, trodde man skulle 
minskas, så snart en representation, sådan som nu föresla
gits, af för det mesta valde delegerade, komme till stånd. 
Hufvudsvårigheten för Jordbruks-Expeditionen föreställde 
man sig vara att erfara hvilken uppfattning i särskilta frå
gor gjorde sig gällande i landet, hvilket lätt kunde inhem-
tas af en delegation. Komme under någon form en sådan 
till stånd och sammanträdde regelbundet några gånger om 
året, så borde det ej vara alldeles för svårt för föredragan
den att afgöra ärenderna i syfte att befordra jordbrukets 
utveckling. Det sig hos Jordbruks-Expeditionen hopande 
arbetet skulle föga minskas af en storartad centralanstalt, 
då denna i alla fall endast hade att afgifva utlåtande och 

För Nej röstade 8, nemligen: Friherre von Troil, Duncker, 
Nyländer, Lagerstedt, Avellan, Forsberg, Friherre Gripenberg, Forssell. 

Frånvarande voro Hrr Blomqvist och Serlachius. 
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förslag, hvilka kunde erhållas äfven af delegationen. Den 
föreslagna öfverdirektören hade visserligen bland annat att 
inspektera landtbruks- och mejeriskolorna och äfven afvels
djur en, — och man var ense om att enhet i denna inspek
tion var af nöden, — men derföre behöfde ej en öfverdirek-
tör tillsättas. Denna funktion kunde uppdragas åt någon 
annan, t. ex. åt statsagronomen, hvars ställning nu var nå
got egendomlig och ingen annan än en läneagronoms. Åt 
honom kunde äfven ölverlemnas kontrollen öfver läneagro-
nomerna. Öfverdirektörens åliggande att föreslå tjenstemän, 
funktionärer, m. m., kunde utan skada ske af andra myn
digheter, såsom härintills. Beträffande de berättelser, som 
utskottet ansett böra tillkomma öfverdirektören att afgifva, 
så kunde sådant lämpligt uppdragas åt sekreteraren, som 
i alla fall vid komissionen måste tillsättas, och hvilken per
son borde ega theoretiska och praktiska insigter i jordbru
ket. Honom kunde det åligga att göra förarbeten till be
rättelsen, som borde afgifvas af sjeifva Jordbruks-Expeditio
nen. Att han vore jurist vore ej så nödigt. I utskottets 
förslag förefanns ett bemödande att centralisera landtbruks-
förhållanderna och ställa dem under administration och led
ning. Man hade i öfverdirektören skapat en sjelfherrskare 
på det agronomiskt- administrativa området och ett centra-
liseradt embetsverk, hvars medlemmar skulle ntses af ett 
landtbrukaremöte, som ej med säkerhet kunde antagas kom
petent att dertill välja passliga personer. En öfverdirektör 
ansågs vidare komma att så mycket ingripa just i den verk
samhet, som är föremål för landtbrukssällskapernas tillgö
randen, att dessa, som dock kraftigast borde bidraga till 
jordbrukets befrämjande, derigenom förlorade all magt och 
myndighet, och dermed äfven intresset att arbeta. Andra 
medlemmar af mötet åter ansågo att ordförandeplatsen kunde 
vara en hederspost, såsom i Danmark och England, hvars 
innehafvare ledde förhandlingarne utan rösträtt och utan af-
löning. Sekreteraren åter borde utses af landtbrukaremötet 
på tre år, men afiönas af Staten. Inspektionen kunde för
rättas af tre uti jordbruk-, mejeri- och skogshushållning 
förfarne personer, hvilka en gång på tre år borde inspektera 
läroverken. Några befarade äfven att öfverdirektören skulle 
komma att utöfva ett mycket stort in fly tände på de kom-
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mitterade redan genom den ställning han intog i samhället,, 
och ville derföre halva endast en delegation. 

Mot dessa anmärkningar invändes att landtbruket re
dan så utvecklat sig hos oss, att det kunde uppbära en in
stitution, motsvarande hvad öfriga centralmyndigheter i lan
det egde i sin öfverdirektör. Denna institution, sådan den 
nu föreslagits till sin organisation, kunde för öfrigt ej kal
las ett embetsverk, utan svårare en delegation. Någon sjelf-
herrskare kunde i öfverdirektören ej uppstå, då denna funk
tionär ej tillkom någon af görande rätt, utan endast hade att 
förbereda ärenderna och till Jordbruks-Expeditionen afgifva 
utlåtanden. För jordbruket kunde det ej vara annat än 
fördelaktigt att den man, som, i besittning af fullkomliga 
fackinsigter, beredde frågorna innan de till afgörande före-
togos, hade en sådan ställning i samhället, att hans ord 
någonting vägde. Hans inflytande på landtbrukssällskaper-
nas verksamhet kunde ej blifva annat än godt, då de nu. 
voro på väg att blifva sjelfständiga i sin verksamhet och ej 
behöfde frukta hans inblandning och klander; tvertom skulle-
han och de komma att arbeta i samma riktning. Det var 
ju ej möjligt att den föreslagna institutionen skulle centra
lisera jordbruksförhållanderna. Landtbrukaremötet skulle* 
ju sammanträda hvart tredje år; dess medlemmar skulle 
väljas inom landets alla delar bland personer, till hvilka. 
vederbörande hade fullt förtroende, och dessa skulle förbe
reda ärenderna för styrelsens afgörande. Samma ärenden 
skulle ytterligare behandlas af en ordförande och fyra kom
mitterade, valda af samma möte, och hvilka, då de visat 
sig olämpliga, kunde efter tre år genom nytt val ersättas.. 
Slutligen hade denna kommission att till protokollet afgifva 
sitt utlåtande, hvilket protokoll förelades Styrelsen. Vidara 
sammanträdde den fyra gånger om året, så att det svårligen 
kunde hända att under mellantiden så vigtiga frågor upp-
stodo att de ej kunde vänta på behandling af komissionen 
hvilken äfven deremellan i fall af behof kunde sammanträda.. 
De mellan sammanträdena löpande ärenderna måste natur
ligtvis öfverlemnas åt öfverdirektören, hvilken var att be
traktas som kommissionens verkställande myndighet. 

Då dessa åsigter ej kunde sammanjemkas delade sig 
mötet i tvenne delar, deraf minoriteten (10 röster) omfat-
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l a d e utskottets förslag, och majoriteten (11 röster) förenade 
sig derom „att kmnmissionen skulle utgöras af fyra kommitterade 
med en ständig sekreterare som af Styrelsen utses samt att kom" 
mitterade inom sig skulle utse ordförande." *) 

Enär utskottsbetänkandet i anseende till det förändrade 
skick, hvari saken genom den sålunda försiggångna omröst
ningen blifvit bragt, ej kunde af mötet, utan föregående 
fullständigare omarbetning vidare diskuteras, begärdes ären
dets remiss till nytt utskott, och uppdrogs åt majoriteten 
att med ledning af de beslut, som redan tillkommit, uppgöra 
ett systematiskt förslag till landtbrukskommission, hvilket der-
efter, enligt pluralitetens önskan, borde af mötet i sin hel
het tagas under öfvervägande **) och jemte utskottets af mi
noriteten biträdda förslag till Styrelsen öfverlemnas. 

§ 2. 

Till behandling upplästes frågan N:o 37 samt utskot
tets III med anledning deraf afgifna betänkande, sålydande: 

„Med afseende å frågan N:o 37, framstäld af Satakunta 
landtbrukssällskap, så lydande: „äro våra lägre jordbruks-

*) Omröstningsproposition. Den som godkänner utskottets för
slag om en öfverdirektör och fyra kommitterade röstar Ja. 

Vinner Nej godkännes Forssells förslag att kommissionen utgö
ras af fyra kommitterade med en ständig sekreterare, som utses af 
Styrelsen. De kommitterade utse inom sig ordförande. 

För Ja röstade 10, nemligen; Friherre von Troil, G-rotenfelt; 
Grefve Steven Steinheil, Zitting, Lång, Forsberg, v. Wright, Bremer, 
Gyldén, Sjöström. 

För Nej röstade 11, nemligen: Duncker, Nyländer, Lagerstedt, 
Fogelholm, Avellan, Voss-Schrader, Friherre Gripenberg, Forssell, 
Hahnsson, Ingman, Laurin. 

Frånvarande voro Hrr Blomqvist och Serlachius. 
**) Omröstgingsproposition. Den som vill att det förslag, som 

majoriteten kommer att i saken uppgöra, skall af mötet i dess helhet 
diskuteras, röstar ja. 

Vinner Nej, öfverlemnas åt majoriteten att såsom en delegation 
af mötet med mötets rätt till Styrelsen framställa förslag i saken. 

För Ja röstade 14, nemligen: Duncker, Nyländer, Lagerstedt, 
Fogelholm, Avellan, Lång, Forsberg, Voss-Schrader, v. Wright, Fri
herre Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Ingman, Laurin. 

För Nej röstade 7, nemligen: Friherre von Troil, Grotenfelt^ 
Grefve Steven Steinheil, Zitting, Bremer, Gyldén, Sjöström. 

Frånvarande voro Hrr Blomqvist och Serlachius. 



70 

skolor så organiserade, att jordbrukets förkofran genom dem 
i större mon främjas och om detta ej är fallet, månne ej 
skäl vore att ånyo till öfverläggning upptaga frågan angående 
en ombildning af de lägre jordbruksskolorna i det syfte, att 
den besuttna allmogens söner mer än härintills kunde finna 
sig manade att i dem söka inträde", så har utskottet vid 
behandling af denna fråga funnit att en del skolor icke 
kunnat uppfylla det med dem afsedcla ändamålet, men detta 
har i de flesta fall föranledts deraf, att sådana skolor blif
vit placerade å lägenheter, som genom sin oländighet och 
ringa odlingsbara jord gjort det omöjligt att å dem åväga
bringa ett ens någorlunda omfattande och väl ordnadt j ord 
bruk. Vid en del skolor torde ätven hafva förekommit att 
undervisningen och handledningen icke blifvit bedrifne med 
den omsorg och sakkunskap, hvarförutom det är omöjligt att 
hos eleverne väcka håg och sinne för deras blifvande yrke 
och tillika tillfredsställa deras kunskapsbegär. Utskottet har 
derför ansett att de bristfälligheter, som vidlådit en del sko
lor, icke egentligen föranledts af fel i deras organisation 
utan fast mer dels af det sätt hvarpå undervisningen blif
vit vid dem bedrifven, dels genom de olämpliga lokaler, å 
hvilka de blifvit placerade. 

Utskottet anser sig derför här kunna upprepa det se 
nast församlade agronommötets yttrande: ,,att landtbruks-
skolornas framgångsrika verksamhet är i väsendtlig mån be
roende af de vid dem anstälda lärarenas personlighet; men 
då desse hafva att jemte sin lärarebefattning fullgöra den 
af jordbruksförvaltare, och af dem fordras såväl grundliga 
theoretiska insigter och ett lyckligt framställningssätt som 
behörig erfarenhet i jordbrukspraktiken samt ett lyckligt 
sätt att umgås med arbetare och elever, så är det natur
ligtvis högst svårt att finna dertill fullt lämpliga personer". 
Då härtill kommer, att en jordbruksskoleföreståndare under 
nuvarande förhållanden icke torde kunna komma till större 
årsinkomst än 3,000 mk jemte rum oeh värme och dertill 
icke för sig eller för enka och barn har att påräkna de 
pensionsförmåner, som åtfölja ordinarie tjenst, ej heller kan 
vinna vidare befordran, så blifver en begåfvad och.praktiskt 
duglig föreståndare, som har barn att uppfostra, säkert ofta 
tvungen att söka sig en bättre utkomst på annat håll. S k o -
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lan förlorar då en föreståndare som genom erfarenhet och 
vana lärt sig att lämpa sin undervisning efter sina elevers-
fattningsförmåga samt derigenom förmår väcka kärlek och. 
intresse för deras blifvande yrke, likasom han äfven genom 
sin insigt kunnat göra skolans landthushållning mönstergild,. 
derest icke bristande tillgång omöjliggjort denna sträfvan. 

Till förekommande af dessa olägenheter får utskottet 
föreslå, att jordbruksskoleföreståndares lön efter 10 och 15 är$ 
tjenst skulle förhöjas med 500 mark, så att efter 15 års tjenst 
hans löneförmåner skulle uppgå till åtminstone 4000 mark. 

Till slut vill utskottet framhålla som sin åsigt, att icke 
någonting synnerligt kan vinnas genom ändring af nuvarande 
reglemente för jordbruksskolorne men väl genom en nog
grann och enhetlig kontroll öfver skolorna och genom att förse 
dem med kunnige och duglige föreståndare och lärare samt 
att såvidt möjligt placera hvarje skola på en fullt lämplig lä
genhet. 

Hvad det beträffar, att skolorna borde ombildas i det 
syfte, att den besuttna allmogens söner mer än härintills. 
kunde finna sig manade att i dem söka inträde, så har vid 
diskussionen härom i utskottet framgått att vid Mustiala, 
och Kronoborg år efter år allt flere af den besuttna allmo
gens söner anmält sig och, då friplatserne icke räckt till, 
ansökt att blifva emottagne som betalande, ehuru de i så 
dant fall aro underkastade samma ordning och arbetsskyi-
dighet som frieleverne. Det torde derför med skäl kunna 
antagas, att i den mån insigten om jordbrukets vigt och be
tydelse och behofvet af dess ändamålsenliga bedrifvande 
sprider sig hos den besuttna allmogen, i samma mån skola 
äfven dess söner talrikare besöka jordbruksskolorne, der de 
redan enligt gällande reglemente hafva rätt att företrädes
vis blifva antagne". 

Under diskussionen gjorde sig följande olika åsigter 
gällande: 

En del af mötets medlemmar ansågo, att då klagan att 
de lägre jordbruksskolorna i landet ej motsvarade sitt ända
mål var gammal och fortsattes allmännare och högljuddare 
än någonsin, så låter detta sluta till att någon brist vidlå
der inrättningen; åtminstone ger det anledning till att all
varligt undersöka om detta är fallet. De lägre j ordbruks-
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skolornas ändamål är att meddela praktisk färdighet i hand
greppen vid de arbeten som förekomma vid ett fullständi
gare landtbruk, och derjemte någon theoretisk undervisning 
i de första grunderna för landthushållningen. Den prakti
ska nndervisningen vid dem är hufvudsak, den theoretiska 
bisak, hvårföre alumnerna böra sysselsättas större delen af 
året med arbeten ute på fältet; endast om vintern få de 
några timmar om dagen theoretisk undervisning. De prak
tiska sysselsättningarne bestå i plöja, sköta jordbruksmaski
ner, dika, drainera, m. m. samt äfven att något leda och 
ordna jordbruksarbeten, men. den mesta tiden upptages af 
sådana vanliga jordbruksarbeten som förekomma och utfö
ras i hvarje äfven mindre jordbruksekonomi. Hvarföre så
dant arbete, hvaruti hos eleverna redan förefinnes färdighet, 
skall komma i fråga kan allmogen egentligen icke förstå; 
beträffande åter arbeten som förekomma i ett mera utveck-
ladt jordbruk, så torde vid endast några få skolor med stort 
jordbruk eleverna komma till någon nämnvärd färdighet 
deri, lika litet som i att leda jordbruksarbeten; vid skolor 
med små och delvis för bättre redskap och arbetsbespa-
rande maskiner olämpliga jordbruk blir öfningen deremot 
så godt som ingen. Den theoretiska undervisningen åter 
måste naturligtvis redan på grund af den korta tid, som 
egnas deråt, de många ämnena och alumnernas ringa un
derbyggnad vid inträdet, vid alla skolor blifva högst obetyd
lig och ofullständig. Sålunda utrustade lemna eleverne sko
lan. En mycket liten del återgår till sina hem, ty det är 
ännu sällsynt att sådana bondsöner, som komma att ärfva 
gården, besöka skolan; men om så sker, finna de ofta, då 
de der skola begynna tillämpa hvad de lärt, att de hafva 
för ringa kunskap i bättre redskaps handterande, och all
tid att deras theoretiska kunskap är ännu mindre. Det 
största antalet af eleverna söka sig tjenst och inhemta an
norstädes mera praktisk kunskap, än de kunde få vid sko
lan samt utvecklas med tiden till mera och mindre dugliga 
rättare, allt efter som de känna lust att gripa sig an med 
verksamt arbete. Bland dessa utbildar sig utan tvifvel många 
till dugligt folk, som blifva vid jordbruket, men de flesta af 
dem finna sin placering på de större jordegendomarne och 
en mycket liten procent stanna vid de små jordbruken. 
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Slutligen gå ej så få af skolans alumner öfver på andra yr-
i e n och hafva besökt skolan, ej af intresse för jordbruket, 
utan för att få inhemta de allmänna kunskaper, som de här-
intills ej kunde få annorstädes. De lägre jordbruksskolorna 
fungera således till någon del som högre folkskolor, men i 
hufvudsak uppfostra de handtlangare åt de större jordbru
ken. Detta är ingalunda lyckligt och häri torde ligga huf-
vudorsaken till att skolorna så litet besökas af den besuttna 
allmogen. De stora jordbruken hafva visserligen såsom ban-
brytare och gifvande goda exempel en stor betydelse för 
landtbrukets utveckling och derför äfven rättighet att till
godoses, men det är dock det lilla jordbruket, den af många 
enheter bildade summan, som, disponerande öfver största 
delen af landets odlade jord och äfven öfver största arbets
kraften, betingar utvecklingens ståndpunkt;— och detta lilla 
jordbruk har af skolorna så godt som ingen nytta. Allmo
gen har mera och mera fått en känsla af att jordbrukets 
framgångsrika bedrifvande fordrar mera kunskap och det 
<ej ensamt i handgreppen, hvilka lätt kunna inhemtas af den 
med vanligt jordbruksarbete från barndomen förtrogna, utan 
hufvudsakligen i grunderna för en förnuftig hushållning. 
Den vill nu redan veta ej blott huru ett arbete skall utfö
ras, och hvarpå nu redan så många stora jordbruk lemna 
ett tillfredsställande svar, utan äfven hvarföre, och härpå 
kan endast skolan lemna svar. Men allmogen har ej råd 
att bortgifva två å tre år för att inhemta några handgrepp, 
som de på lika många månader kunna få lära på e» större 
egendom eller hos grannen; den behöfver få den upplysning 
den begär på kortare tid eller på tider då den har ledighet 
att komma till skolan och lära. Vill man således med de 
lägre jordbruksskolorna gagna den besuttna vid eget jord
bruk qvarstående allmogen och tillfredsställa dess fordran 
p å kunskaper i jordbruket, så måste dessa blifva theoreti
ska och undervisningstiden lämpas efter deras behof som 
skola nyttja dem. Visserligen skola skolorna derigenom upp-
Jaöra att åt den större jordbrukaren uppfostra fogdar och 
rättare, men detta skall troligen innan kort kalla till l i f för 
dem behöfliga skolor för särskilta praktiska öfningar, hvilka 
med några hundrade mark per elev kunde understödas i sin 
utveckling. Att såsom nu låta det lilla, landets allmänna 
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utveckling betingande, jordbruket stå tillbaka, för att d e t 
större skall få sitt behof af rättare tillgodosedt, det synes-
ej välbetänkt. 

Om jordbruksskolorna finge ofvanantydda nya bestäm
melse och blefve theoretiska skolor med en ettårig eller m ö j 
ligen på två vintrar fördelad kurs, och det lemnades åt d& 
besökande att efter hvars och ens behof vid de stora j o r d 
bruken söka tillfälle till praktik, så skulle, med de anslag 
som nu utgifvas för dessa skolor, mångfalt flera elever kunna, 
komma i åtnjutande af undervisning i jordbruket. Sådant 
förhållandet nu är betalar landet för hvarje skolan besö 
kande elev 631 mark. Detta synes vara nog mycket o m 
man jem för det med hvad eleverna vid andra läroverk kosta. 
Ar 1875 kostade hvarje elev vid våra elementarläroverk 245 
mark, vid lyceerna 300 mark och vid universitetet 588 mark 
Kostnaden för hvarje jordbruksskolan besökande elev skulle 
ännu ytterligare nedsättas om man derifrån uteslöte den n a 
brukliga elementarkursen, som af hvarje sökande bör kunna 
inhemtas i folkskolan. Det ligger för klar dag huru myc 
ket mera kunskaper i jordbruket skulle kunna spridas oclx 
till huru många flera vid sitt jordbruk bundna män af all
mogen de skulle komma att meddelas, om de lägre j o rd 
bruksskolornas bestämmelse blefve den ofvan antydda. V id 
en sådan inrättning af skolan skulle det ej heller medföra 
någon svårighet att tillåta externer att efter behag öfver-
vara föredragen, åhörande de kurser i hvilka de sökte u t 
vidgade insigter. 

Häremot anfördes att klagan öfver jordbruksskolorna 
ej tilltagit, utan tvertom aftager, och att allt flera af den< 
besuttna allmogen söker inträde vid dem. Vid några s k o 
lor hade ansökningarne varit så många, att alla ej kunde 
eraottagas, och detta var väl det bästa beviset att man n a 
vore nöjd med deras organisation. Den praktiska under
visningen vid skolan kunde ej undvaras, emedan tillräckligt 
tillfälle att inhemta den annorstädes saknades, emedan den 
var ett nödvändigt bildningselement, emedan man utan derr 
skulle uppfostra egenkära och sjelfkloka personer, som hvar-
ken kände någonting eller kunde någonting uträtta, och e m e 
dan den slutligen vore nödvändig för att bibehålla elever
nas vana vid arbete, och för deras helsa, som af ett stän-
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digt stillasittande vid boken, då de förut voro vana vid ett 
rörligt lif, skulle betänkligt lida. Den theoretiska undervis
ning som nu meddelades var fullt tillräcklig om den fast
ställda kursen följdes och med intresse omfattades. Det 
vore vådligt att söka skapa personer med djup vetenskap
lig lärdom som öfversågo det praktiska arbetet, hvilket de 
dock såsom jordbrukare voro nödsakade att fullgöra. De 
borde ej komma från vanan att arbeta. Om de äfven hade 
förut gjort många arbeten som föreföllo vid skolan, så kunde 
man dock arbeta på mångahanda sätt, hvarom betingsarbe
ten ofta vittna, dervid en gör arbetet fort och väl, då en 
annan gör det dåligt och ändock behöfver dertill längre tid. 
Den hos oss nog stora benägenheten att öfvergifva det prak
tiska arbetet och söka något lättare sätt att lefva vore ett 
vigtigt skäl för att vid skolan bibehålla clen praktiska un
dervisningen. Eleven måste ej blott qvarhållas vid vanan 
att arbeta, utan älven läras att inse värdet af ett med om
sorg och skicklighet utfört regelbundet arbete. Behofvet af 
högre undervisning i jordbruket var ej ännu af allmogen 
kändt; ifrågasatta förändring var derföre för tidig och kunde 
först möjligen framdeles blifva passlig och nyttig. Det vore 
för öfrigt farligt att hos eleverna hopa en massa elementer 
som öfvergingo deras fattningsgåfva; de kunde deraf lätt 
förledas att tro att de veta mycket, hvilket skulle göra dem 
löjliga och alldeles förstöra det vaknande förtroendet för 
dessa skolor. Undervisningen måste vara lämpad efter ele
vernas fattningsgåfva. Då fordringarne för inträde i skolan 
kunde höjas, sedan folkskolorna hunnit blifva allmännare, 
skulle mera tid vinnas för den egentliga fackundervisningen-
Felet hos skolorna ligger ej i organisationen utan i lednin
gen, i tillämpningen af dess reglemente och i bristande en
hetlig tillsyn. 

Vidkommande kostnaderna för elevernas utbildning så 
voro de ej så stora som ofvan anförda siffra angifver. En 
del af dessa kostnader måste anses hafva kommit jorden 
tillgodo och hafva höjt skolegendomarnes kapitalvärde. Äf
ven borde kostnaderna ej beräknas per elev och år, utan 
per lärotid, d. v. s. hvad en elev kostar, då han efter full
ändad lärokurs begynner, genom verksamhet i sitt fack, åter
betala sin skuld till landet. Att landet ej är moget för den 
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föreslagna förändringen talar ytterligare att så ofta den kom
mit under öfverläggning har flertalet alltid uttalat sig deremot. 

De af mötet, som hyllade den motsatta åsigten, an
märkte häremot att missnöjet med skolornas organisation 
.ännu var allmän och att det fortsättningsvis var ganska få 
.af jordbruksskolornas elever, som återgingo till egna j ord 
bruk, om än några flera bondsöner, oftast de yngre som 
vanligen togo tjenst utom hemmet såsom drengar, nu sökte 
sig dit. För öfrigt var förhållandet sådant endast vid några 
få skolor, der ett större jordbruk satte lätiingarne i stånd 
.att åtminstone få en början till praktisk färdighet. Tillfälle 
till inhemtande af praktisk färdighet fanns nästan i hvarje 
län, under det jordbruksskolorna endast i några län kunde 
uppvisa ett jordbruk, sådant att någon öfning i begagnan
det af bättre redskap och maskiner der kunde vinnas. För
utsättningen att theoretisk undervisning skulle uppfostra in-
bilskt och uppblåst folk var ej gerna tänkbar, ty det var j u 
-endast fråga om en ettårig kurs och undervisning i första 
grunderna, och dertill åt en allmoge som sökte denna ele
mentarkurs för att lära sig bättre begripa grunderna för 
det jordbruk hvaraf de lefde. Det var ej att befara att va
nan att arbeta skulle glömmas på ett år och ännu mindre 
o m kursen fördelades på tvenne vintrar, hvarigenom sam
bandet med hemmet skulle ännu fastare bibehållas. Att 
arbete var nyttigt och nödvändigt för att höja den prak
tiska färdigheten medgifves gerna, men hvarföre det nöd
vändigt måste inhemtas vid skolan, då det ofta kan bättre 
inhemtas utom den, det hade ej kunnat ådagaläggas. Vis
serligen var vid skolan ett högt uppdrifvet jordbruk ett 
godt lärdomsmaterial, med tillhjelp af hvilket läraren, då 
lian så fann behöfligt och lämpligt, kunde mera åskåd
liggöra några delar af sitt föredrag, men det var ej oum
bärligt för den theoretiska undervisningen. Om arbetet sär-
skildt vid skolan vore så egnadt att bibehålla och för
öka lusten att taga i med praktiskt arbete, så borde clet j u 
-ej så ofta förekomma att de utgående lärlingarne då de taga 
tjenst söka undandraga sig arbetsskyldighet. Man kan j u 
för öfrigt ej tvinga folk att känna intresse for praktiskt ar
bete, om de sakna det. Verkligen instruktift arbete behöfde 

j u ej förkastas, der det kunde gifvas, men den theoretiska 
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undervisningen borde vara hufvudsak. Hopandet af onyt
tiga och ofattliga kunskaper hos eleverna vore visserligen 
farlig, men de behöfde ju ej bibringas dem i den form att 
de blifva döda och overksamma. Allt berodde på m e t h o -
den. Man behöfde ju blott erinra sig folkskolorna i vårt 
land, Äfven der fann man nytta af handarbete, men det 
utgjorde endast ett af ämnena och ingen ville väl påstå att 
den hopade endast osmältbar theori i elevernas hufvu-
den. Likaså i seminarierna. Dit sökte sig elever med gan
ska ringa underbyggnad, men genom lämplig method och 
användande af lämpliga delar af vetenskapens första e le -
menter, kom man der till rätt vackra resultat. Hvårföre 
kunde ej sådant äfven utföras vid jordbruksskolan? 

Påståendet att kostnaden för eleverna skulle räknats 
för högt bestriddes, ty i de lägre jordbruksskolornas stat 
ingå inga poster, som använts till förbättring af jordbruket. 
Der sådant behöfts har särskiidt anslag dertill beviljats. 
Eleverna ersatte den vid driften af jordbruket nödiga ar
betsstyrkan och erhöllo i betalning derför kost, sjukvård, 
m. m. Vid kalkyl hvad hvarje elev kostar bör det ej be 
räknas för hela utbildningstiden utan för år, ty uppgif
ten för undervisningen vid jordbruksskolan är väsentligen 
olik den vid andra skolor. Om allmogen ej kunde få en 
lefvande och lättare åtkomlig kunskap i jordbruket, än den 
som nu erbjöds, så hade man ej att vänta stora framsteg i 
utvecklingen af dess jordbruk. Afsigten hade väl alltid varit 
att med tilihjelp af dessa skolor bland allmogen sprida mera 
lefvande kunskap i jordbruk, men de hafva dock härintills 
endast för de stora jordbruken utbildat mera eller mindre 
dugliga tjenstehjon. 

Vid härefter skedd omröstning *) segrade åsigten att 

*) Omröstningsproposition: Den som godkänner Utskottets 
åsigt att undervisningen uti de lägre jordbruksskolorna fortfarande 
skulle vara både theoretisk och praktisk, röstar Ja. 

Vinner Nej, förordas en omorganisation af de lägre jordbruks
skolorna i det syfte, att undervisningen blifver uteslutande theoretisk 
och ettårig, med särskiidt anordnade praktiska ku rser för dem som så
dant önska, antingen vid jordbruksskolorna eller å andra lägenheter 
med framstående jordbruk. 

För Ja röstade 12, nemligen: Hrr Friherre von Troil, Duncker,. 
Grotenfelt, Grefve Steven Steinheil, Lagerstedt, Fogelholm, Zitting,, 
Lång, von Wright, Hahnsson, Bremer, Laurin. 
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vid skolorna borde fortsättningsvis meddelas både praktisk och theo
retisk undervisning, hvarefter mötet skred till närmare behand
ling af utskottets förslag till afhjelpande af de olägenheter, 
som yppat sig vid en del skolor. 

Man hade ansett ett af de förnämsta skälen till att 
skolorna ej öfverallt motsvarade sitt ändamål vara svårig
heten att få dugliga föreståndare. Dessa kunde nu svårli
gen komma till en större inkomst än 3,000 mark, hvarföre 
de dugligare vid första tillfälle sökte sig bättre utkomst på 
annat håll. För att förekomma detta hade föreslagits att 

jordbruksskoleforeståndarnes lön efter 10 och 15 års tjenst skulle 
förhöjas med 500 mark, så att efter 15 års tjenst hans löneför
måner skulle uppgå till åtminstone 4,000 mark, — hvilket äfven 
af mötet billigades. 

Vidare hade förordats enhetlig och noggrann kontroll öf
ver skolorna och att de förseädes med kunniga och dugliga före
ståndare och lärare samt att såvidt möjligt placera hvarje skola 
på en fullt ändamålsenlig lägenhet. 

Mötet hade sig bekant att ganska stor oregelbunden
het förefunnits både vid tillsättandet af lärare och vid j o rd 
bruksskolornas placerande och kontrollerande. Än hade lä
rare tillsatts af jordbruksskoledirektionen, än af egaren af 
den lägenhet der skolan var placerad; ibland hade tillsynen 
öfver skolan handhafts af en särskild skoldirektion, ibland 
af ett landtbrukssällskap; än hade ett landtbrukssällskap 
fått bestämma om platsen för skolan, än hade sådant skett 
utan landtbrukssällskapets hörande. Häraf hafva många 
olägenheter uppstått, såsom att inkompetenta lärare anta
gits, att skolan placerats olämpligt, m. m. Då landtbruks
sällskaperna naturligast omhänderhafva sin orts angelägen
heter och fordringarna på jordbruksskolan på olika orter 
kunde ställas olika, så borde landtbrukssällskaperna i all
mänhet lemnas mera tillfälle att hvar på sin ort bestämma 
platsen för skolan och ordna dess mindre detaljer. Staten, 
som gifver anslagen, tillkommer en obestridlig rätt att ut
färda skolans reglemente och handhafva den allmänna in-
spectionen. Mötet ville derföre, på samma gång det god-

För Nej röstade 9, nemligen: Hrr Nyländer, Avellan, Forsberg, 
Voss-Schrader, Baron Gripenberg, Forssell, Gyldén, Sjöström, Ingman. 

Frånvarande voro Hrr Blomqvist och Serlachius. 
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kände utskottets förslag, framhålla, att om en jordbruksskola 
placeras på enskildt egendom, borde länets landtbrukssällskap först 
höras om platsens lämplighet, lägenhetens grad af kultur, och in-
nehafvarens tillgångar att belwrigen bedrifva jordbruket såsmn en 
möfisterfarm. 

Rörande lämpligheten af skolans placering på privat 
egendom ansåg mötet att såväl privat egendom som kro
nans kunde lika väl egna sig dertill, om ett rätt förhållande 
iakttogs emellan elevernas antal och jordbrukets störlek. 
Likväl talade mycket för dess placering på privat egendom, 
då nya skolor anlades. Dels blifva skolorna billigare då 
någon lägenhet ej behöfver inköpas, dels kunde de bättre 
placeras på behöflig ort, dels vore det lättare att på dem 
lämpa antalet elever efter läromaterialet, då man på kro
nans egendom gerna vill taga för stort antal elever för att 
minska kostnaderna. Äfven utvecklas jordbruket ofta ra
skare på privat egendom, der egaren ej är bunden af an
slag och eleverna bibehålla der mera karaktären af tjenare. 

Den 21 Mars. 
§ l . 

Föredrogos frågorna N.ris 4, 15, 63 och 67 jemte Ut
skottets III i anledning af dessa frågor afgifna betänkande, 
hvilket var af följande lydelse: 

„Behofvet af en lägre jordbruksskola för den Karelska 
andelen af Kuopio län, framhållet i frågan N:o 15., anser 
Utskottet bäst tillgodoses derigenom, att vid Kronoborgs 
landtbruksinstitut, hvilket visserligen inrättats med hänsyn till 
landtbruksförhållandena i Wiborgs län och med företrädes
rätt för sökande från detta län att vinna inträde vid insti
tutet, men i hvars plan derjemte ingått att uti Östra Fin
land för spridandet af insigter och färdighet i landtbruk 
fylla samma mission, som Mustiala landtbruksinstitut full
gjort i landets vestra hälft, ett bestämdt antal elevplatser, 
förslagsvis tolf, reserveras för sökande från Karelska ande
len af förstsagda län; och tror Utskottet att, enär Krono
borgs institut disponerar öfver ett större antal lärare samt 
ett större i någon mon redan uppdrifvet jordbruk, ändamå
le t med undervisningen genom nyss antydda anordning lät-
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tare och fullständigare skall ernås, än om en ny lägre j o r d 
bruksskola inrättades i norra Karelen. 

Beträffande åter frågan N:o 63 om att för Wasa läns 
behof åstadkomma en ny mera centralt belägen lägre j o r d 
bruksskola med finskan som undervisningsspråk, föreslår 
Utskottet det ville Agronomsmötet ingå till landets Styrelse 
med framställning om att, sedan tiden för kontraktet med. 
innehafvaren af Tarvaala militieboställe i Saarijärvi socken; 
om underhållet af en lägre jordbruksskola å nämnda b o 
ställe tilländagått, en ny finskspråkig lägre jordbruksskola, 
måtte å lämplig lägenhet inrättas i någon mera centralt b e 
lägen ort af WTasa län. 

För tillgodoseendet af Åbo och Björneborgs läns b e 
hof af undervisning i jordbruk har väl landets Styrelse, ef
ter det lägre jordbruksskolan å Birilä egendom i Keso s o c 
ken upphört med sm verksamhet, stadgat att vid Mustiala 
landtbruksinstitut årligen ett visst antal ynglingar från sist-
berörda län, sedermera faststäldt till tolf, som frielever vid, 
institutets lägre afdelning böra erhålla undervisning och 
handledning i jordbruk; men med afseende å ifrågavarande läns
stora folkmängd samt den i frågan N:o 4 af Kejserliga Fin-
ska Hushållningssällskapet framstälda motion, anser sig 
Utskottet emellertid böra till Mötets-bepröfvande öfverlemna. 
huruvida Mötet icke kunde finna skäl att hos landets Sty
relse föreslå inrättandet af en lägre j ordbruksskola å för 
ändamålet lämplig jordegendom inom Satakunda, hvarefter 
de tolf elever från Åbo och Björneborgs län, som enligt 
ofvan anförda bestämning årligen böra underhållas vid Mur 
stiala landtbruksinstitut, framdeles kunde emottagas företrä
desvis från Egentliga Finland, hvilket sedan Åbo jernvägs 
öppnande står i beqvämare kommunikation med landtbruks^ 
institutet å Mustiala än änberörda läns norra hälft. 

Vidkommande slutligen det i frågan N:o 67 framstälda 
förslag får Utskottet hemställa huruvida icke Mötet ville 
förena sig om en framställning hos landets Styrelse i det 
syfte att, då vid inrättandet af lägre jordbruksskolor en i 
alla afseenden ändamålsenlig kronan tillhörig landtegendom 
icke finnes att tillgå, nya jordbruksskolor måtte placeras å 
privata dertill fullt lämpliga jordlägenheter, der sådana för 
det antydda ändamålet stå till b u d s / 1 
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Under discussionen af frågan N:o 15, som af Utskot
tet till först behandlats, framhöllo några af mötets medlem
mar att Kuopio län var i ett verkligt behof af en ny jord
bruksskola. Den i Savolakska andelen af länet anlagda 
skolan, motsvarade ej sitt ändamål. Såsom praktisk under
visningsanstalt gagnade den föga, då jordbruket var litet 
och marken ofantligt stenbunden. Dess omorganisering till 
en theoretisk skola hade, oaktadt derom gjorda framställ
ningar, ej tillåtits. Den i Karelska andelen af länet place
rade skolan, som likaledes haft så godt som intet jordbruk, 
hade för längesedan ingått. Länet var derföre i stort be
hof af en ny jordbruksskola och den borde placeras i norra 
Earelen. I denna trakt voro bättre skötta jordbruk säll
synta och ett godt föredöme af nöden. Jordbruket i Kare
len hade på sista tiden begynt taga fart, hvarföre det vore 
af nöden att nu så mycket som möjligt hjelpa det framåt. 
Karelen representerade ett stort område med en talrik be
folkning och borde ej alldeles lemnas åt sig sjelf. En ny 
jordbruksskola här kunde som praktisk anstalt äfven gagna 
Savolaks, då naturförhållanderna i hvardera landskapen voro 
bra lika. Att en skola för norra Karelen var behöflig fram
gick äfven deraf att elever derifrån sökt sig plats vid jord
bruksskolor utom länet. 

Andra ansågo, i likhet med utskottet, att detta Kuo
pio läns behof kunde billigare och lika ändamålsenligt till
fredsställas genom att vid Kronoborgs institut beredes plats 
för 12 elever från Kuopio län utöfver det redan förut för 
institutet bestämda antalet. Att grunda en ny skola i norra 
Karelen blefve ofantligt dyrt, men å Kronoborg skulle en
dast obetydligt nybyggnad behöfvas och tillräckligt lärare
krafter förefunnos der redan. Äfven var* jordbruket dersta-
des redan både stort och någorlunda framskridet, så att 
eleverna der kunde få tillräcklig och instruktiv sysselsätt
ning, Der fianns redan 50O tunnland under plog och jord
bruket kunde ännu vidare utvecklas; äfven voro kommuni
kationerna emellan Kronoberg och Karelen öm sommaren 
goda. Man ansåg att en ny skola i norra Karelen ej mera 
<äu de förra skulle draga till sig den besuttna allmogens 
söner, ty det var i allmänhet fallet i norra delen af landet 
att skolorna mera besöktes af folk, som sökte bilda sig till 

6 
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fogdar och sedan togo plats söderut, då i deras hembygget 
saknades större lägenheter, der de kunde vinna anställning-
En skola skulle således der mindre än annorstädes gagna 
den besuttna delen af folket, eller höja dess jordbruk. 

Häremot anfördes att Kronoborg låg 30 mil och mera 
ifrån norra Karelens bäst befolkade trakter, hvilka just 
borde få ett godt föredöme och ej behöfva söka sig kunskap 
i jordbruk så långt hemifrån. Norra Karelen var mycket 
nordligare beläget än Kronoborg och så olika till jordmån 
och klimat att det kunde föranleda till tillämpningen af 
andgii methoder än de som kunde vara lämpliga vid Kro
noborgs jordbruk. En väl organiserad och placerad skola 
i Karelen skulle säkert mycket besökas af sådana elever som 
ville blifva vid sitt eget jordbruk. Ehuru Joukkola i tiden* 
varit en mycket dålig skola, så finnes ännu flera af dess* 
elever som med framgång drifva eget jordbruk. Att de som 
härintills sökt sig till Kronoborg ej återvändt till sin hem
ort hade väl sin grund deri att de voro drengar. De bond
söner som skola ärfva hemmanet kunna ej begifva sig så 
långt bort för att söka någon kunskap i jordbruket. Äfven. 
torde den vid Kronoborg utdelade beklädnadshjelpen haft 
någon del uti att man begifvit sig just dit. Skulle Kuopio 
län ej kunna få en egen jordbruksskola i Karelen, så vore 
det mera betjent med stipendier för 12 elever, som dermed 
kunde söka sin utbildning vid någon närmare belägen jord
bruksskola, hvars jordbruksförhållanden mera liknade dem 
i Karelen. 

Mötet beslöt att i öfverensstämmelse med utskottets 
förslag, föreslå att vid Kronoborgs landtbruksinstitut mätte inrät
tas 12 elevplatser för sökande från Karelska andelen af Kuo
pio län.*) 

*) Omröstningsproposition. Den som godkänner Utskottets be
tänkande beträffande inrättandet af tolf elevplatser vid Kronoborg för 
den Karelska andelen af Kuopio Län, röstar Ja. 

Vinner Nej förordar mötet inrättandet af en ny lägre jordbruks
skola i denna trakt. 

För Ja röstade 10, nemligen: Hrr Friherre S. W . ven Troil,, 
Grotenfelt, Grefve Steven-Steinheil, Zitting, Lång, Voss-Schrader, Fri
herre Gripenberg, Hansson, Bremer, Gyldén. 

För Nej röstade 9, nemligen: Hrr Duncker, Nyländer, Lager
stedt, Fogelholm, Forsberg, von Wright, Forssell, Sjöström, Laurin. 
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Vid härå skedd öfverläggning i anledning af frågan' 
N:o 63 om inrättande af en ny jordbruksskola för den finska 
befolkningen i Wasa län. stadnade mötet vid beslutet att' 
förorda en ny centralt belägen jordbruksskola för den finska be
folkningen i sagde län, dess hellre som redan vid sista landt-
dag en petition härom af bondeståndet bifallits. Utskottets 
förslag att en dylik skulle inrättas först sedan kontraktet 
med arrendatorn af Tarvaala militieboställe utginge, då 
denna skola skulle indragas, blef af mötet ej godkändt. Då 
Tarvaala nu redan var försedt med för en skola nödiga 
byggnader och näst Kronoborg och Söderkulla den mest b e 
sökta; då den var centralt belägen om ej för Wasa län, sa 
åtminstone för ett vidsträckt område med finsk befolkning, 
och då Wasa län var så stort som Åbo och Tavastehus län 
tillsammans, så kunde mötet ej finna skäl till dess indra
gande, med mindre arrendator efter kontraktets utgång ville 
sjelfmant af säga sig densamma. 

Med anledning af frågan N:o 4 beslöt mötet utan dis-
cussion att, med godkännande af utskottets förslag, bos Sty
relsen förorda inrättandet af en lägre jordbruksskola å for än
damålet lämplig jordegendom inom Satakunta, hvarefter de 12 
elever från Åbo och Björneborgs län, som enligt en tidigare 
af Styrelsen gjord bestämning årligen böra underhållas vid: 
Mustiala landtbruksinstitut, framdeles kunde emottagas f ö 
reträdesvis från egentliga Finland. 

Då mötet derefter tog till pröfning frågan N:o 67 om 
skolornas placering på privata egendomar, så uttalades d e t 
samma som redan tidigare vid behandling af frågan 37 
framhållits, nemligen att skolorna derigenom blefve mycket 
billigare; att man der kunde bättre lämpa elevantalet efter 
åkervidden och läromaterialet än på kronans lägenhet, d e r 
man måste försöka att hålla så många elever som möjligt 
för att minska kostnaden; samt att eleverna å privata egen
domar kunde hållas mera som tjenare, hvarigenom de min 
dre frestades att anse sig som herrar. Vidare kunde sko
lan lätt flyttas om den ej uppfyllde sitt ändamål, och lättare 
placeras å lämplig ort. 

Frånvarande voro Hrr Blomqvist, Serlachius och Ingman. H r 
Avellan afhöll sig från röstande. 
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På grund häraf förenade sig mötet om uttalandet att 
då vid inrättandet af lägre jordbruksskolor en i alla afseenden än
damålsenlig kronan tillhörig landtegendom icke finnes att tillgå, 
nya jordbruksskolor måtte placeras å privata dertill fullt lämpliga 
jordlägenheter, der sådana för det antydda ändamålet stå till buds, 
derviä först vederbörande landtbrukssällskaps utlåtande borde in
fordras. Derjemte framhöll mötet önskligheten att förestån
daren, etter landtbrukssällskapernas hörande, skulle antagas 
af Jordbruks-Expeditionen, som dervid ej torde underlåta 
att äfven fästa afseende vid jordegarens uttalade önsknin
gar. Då lön och föreslagen löneförhöjning skulle utgå från 
Staten, syntes det mötet lämpligt att föreståndaren sålunda 
tillsattes, utan att hans ställning till direktionen i öfrigt på 
något sätt förändras. 

§ 2. 

Till behandling företogs härå Frågan N:o 43 jemte ut
skottets I l deröfver afgifna betänkande, sälydande: 

„Den förra delen af denna fråga har utskottet ansett 
sig böra besvara nekande, den senare delen deremot jakan-
de, då det enligt utskottets mening ovillkorligen tillhör läne-
dejorna att undervisa såväl i mejerihushållning som ock i 
kreaturens skötsel och vård. — Utskottet far derjemte ut
tala följande önskningsmål, angående de fordringar, som 
framdeles borde ställas på länedejorna: 

1) Tillsvidare kunde till länedejor antagas skickliga 
mejerskor, hvilka afslutat fullständig kurs vid mejeriskola, 
men med tiden borde man till dessa befattningar söka er
hålla personer, hvilka genomgått mejeriafdelningen vid Mus
tiala Landtbruks- och mejeriinstitut, eller innehafva mot
svarande kunskapsmått. 

2) Från hvilket läroverk dessa personer än blifvit ut-
dimitterade, anser ntskottet det för ett oeftergifligt villkor, 
att för erhållande af slika befattningar, intyg af sökanden 
måste presteras öfver minst 2 års praktik vid, eller skötsel 
af tidsenliga mejerier. 

3) Samtliga länedejor borde stå under resp. statsme-
jeristers kontroll och egde desse att, då nödigt befinnes, 
sammankalla länedejorna för meddelande af undervisning. 
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4) Angående lönen för länedejorna, anser utskottet 
den nuvarande lönen, under förhanden varan de förhållanden 
tillfyllest, men att i samtliga län dessa undervisare blefve 
för deras resekostnader ersatta. Framdeles, då bättre qva-
lificerade personer kunde till dessa platser erhållas, borde 
dock lönen ökas. 

I stöd af det ofvansagda, får utskottet vördsamt före
slå det mötet ville till styrelsen ingå med hemställan om, 
att vid framtida besättande af länedeje-befattningarne, be 
hörigt afseende måtte fästas vid det af utskottet afgifna ut
låtandets 

Det var för mötet bekant att dejorna ofta saknade till
räckliga insigter för att kunna nöjaktigt undervisa ej min
dre i mejerihushållningen än i kreaturens vård och utfo
dring. De fingo nu sin utbildning vid de lägre mejerisko
lorna, men i den mån mejeriväsendet och ladugårdsskötseln 
utvecklade sig borde äfven fordringarne på dejorna höjas-
Deras nuvarande insigter voro ej numera tillfredsställande. 
Mötet ansåg derföre att till länedejor framdeles ej borde
antagas andra än de som genomgått mejerihögskolan på 
Mustiala, och att de innan de trädde i utöfning af sin tjenst 
borde hafva praktiserat en tillräckligt lång tid. De borde 
äfven tillbörligt kontrolleras. Då de härintills stått under 
landtbrukssällskapernas omedelbara tillsyn, så borde deras-
verksamhet äfven framdeles af landtbrukssällskaperna ordnas,, 
ledas och kontrolleras. Det är likaledes af vigt att de i 
afseende å insigter hållas i jemn höjd med framstegen inom 
yrket, derföre trodde mötet det vara nyttigt och nödvändigt 
att de i sådant afseende pröfvades af stats- eller läneme-
jerist, som tidtals borde låta dem arbeta under sin tillsyn, 
och dervid gifva dem del af de nya methoder som på sed-
naste tid vunnit erkännande. Mötet fann derjemte att med 
den organisation mejerihögskolan å Mustiala nu hade, det 
skulle blifva svårt att derifrån erhålla ett tillräckligt antal 
och lämpliga aspiranter på dessa tjenster om ej fordrin
garne för inträde i den qvinliga afdelningen något ändra
des. Det var att befara att, om bestämningen att de, f ö r 
att kunna intagas, böra hafva genomgått fullständig kurs* 
vid en fruntimmersskola, får qvarstå, den qvinliga afdelnin
gen skulle få allt för få elever som vilja utbilda sig till l ä -
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nedejor, hvarjemte dessa personer genom sin förfinade bild
ning blefve för dessa tjenster mindre passliga. Då nu de
jorna tillsättes af landtbrukssällskaperna, ansåg mötet denna 
fråga ej föranleda till någon framställning hos Styrelsen, men 
beslöt att sekreteraren skulle delgifva landtbrukssällskaperna 
mötets åsigter och utskottets betänkande, med uppmaning 
att vid framtida besättande af dessa tjenster fästa behörigt 
afseende vid de synpunkter utskottet påpekat samt äfven 
anordna der antydd kontroll. 

§ 3. 

Företogs till åtgärd frågan N:o 10 jemte utskottets II 
deröfver afgifna utlåtande, sålydande: 

„Ehuru spanmåls- och tjärkontrollörer i landet finnas, 
har utskottet dock ej ansett sig kunna tillstyrka anställan
det af smörkontrollörer under nu rådande exportförhållan
den, derior att en sådan åtgärd skulle verka menligt på 
den enskilda affärsverksamheten, i det kontroll, för att hafva 
någon betydelse, ovilkorligen bör vara obligatorisk, hvilket 
åter, då exportorterna i ett så vidsträckt land som vårt 
äro ofantligt många, för staten skulle medföra alltför orim
liga kostnader i förhållande till den tvifvel&ktiga nytta som 
deraf kunde påräknas. Då smör äfven är en vara som 
lätt undergår förändringar kan en kontroll vid affär med 
utlandet, ej få den betydelse, som en dylik öfver varor, hvilka 
icke ändra karakter. Att vidare kontrollörer för smör ej 
i e l l e r i något annat land finnas utan vid smörbörser, torde 
också vara ett skäl mera för det berättigade i vårt afstyr-
i a n d e . 

Med anledning af hvad här ofvan yttrats får utskottet 
derför vördsamt hos mötet föreslå det denna fråga ej måtte 
föranleda till någon hemställan till styrelsen". 

Hvilket i hufvudsak vann mötets godkännande. 
Mötet ansåg nemligen att så vigtigt det än vore för 

en framgångsrik utveckling af mejerihandteringen, att smör-
iandeln lyckligt ordnades, så kan det ej ske genom sådana 
smörkontrollörer eller sorterare, som i denna fråga begäres. 
Smöret är ett ämne som ej länge bibehåller sig likartadt. 
Det kan under exporten lätt förändras, hvarföre dess be 
skaffenhet och värde alltid måste af köparen ånyo pröfvas. 
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Smörkontrollörer finnas derföre icke heller annorstädes an
ställda än vid smörbörser, der de hafva till uppgift att gif-
va sitt omdöme om den der falbjudna varan. Intet märke 
antages här på god tro, då äfven det bästa smör af olämp
liga förhållanden under exporten, af ålder, m. m. kan vara 
förderfvat eller hafva nedsjunkit till en lägre grad. Äfven 
fann mötet att våra köpmän ännu icke gjorde en sådan 
åtskillnad emellan fint och ordinärt smör att kostnaden för 
kontrollen blefve betald. Om för öfrigt någon nytta af kon
troll skall vinnas, så bör den blifva obligatorisk; i annat 
fall har köparen ingen säkerhet. Ville någon hafva sitt 
smör kontrolleradt eller försedt med intyg, så kunde han 
derom anlita statsmejeristen, som enligt sin instruktion vore 
skyldig att häri betjena honom., Att han härintills i sådant 
afseende ej anlitats bevisade obehöfligheten af denna tjenst. 
Om någonstädes ett verkligt behof skulle uppstå, så kunde 
vederbörande landtbrukssäliskaper vidtaga lämpliga åtgärder 
för dess afhjelpande, utan att Styrelsen redan i början be
höfde ingripa. 

§ 4. 
I anledning af frågorna N:ris 5, 52 och 66 hade Ut

skottet II afgifvit ett betänkande, sålydande: 
„Då på en del orter företrädesvis små hemman med 

mindre mjölktillgång förekomma och den uppfattning gjort 
sig gällande, att mjölkens förädling å dessa fördelakti
gast kunde försiggå vid så kallade distrikt eller by mejerier, 
och dessa mejerier nu mera, sedan förbättrade redskap och 
isynnerhet contrifugens införande blifvit allt allmännare, 
torde kunna gifva en rätt god netto afkastning, så har en 
ganska allmän åstundan att inrätta dylika uppstått. Men 
då isynnerhet allmoge klassen oftast saknar dertill erfor
derliga medel, får utskottet vördsammast anhålla, det mötet 
måtte föreslå, att Styrelsen allt framgent skulle fortgå på 
den väg den redan beträdt för befrämjandet af mejeriers 
uppkomst och äfven utgifva lån till By- och Distriktmeje
riers inrättande." 

Sedan vid dessa frågors föredragning någon discussion 
pågått om huruvida det kunde vara lämpligt att undandraga 
större mejerier, som i egen ladugård producerade nödigt 
qyantum mjölk, mejerilån, och §öka göra dem verksammare 
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genom att gifva dem åt af smärre mjölkproducenter bildade 
bolag eller fördelade i smärre län åt många, beslöt mötet, 
efter det upplyst blifvit att lån numera utgåfves endast åt 
personer som uppföra nya mejerier, att, i ofvei*ensstämmelse 
med utskottets förslag, anhålla att regeringen allt framgent 
ville fortgå på den väg den redan béträdt för befrämjandet af me
jeriers uppkomst ock äfven utgifva lån till By- och Distriktmeje
riers inrättande. 

§ 5. 
Till behandling företogs derefter frågan N:o 32, om in

rättande af en kemisk och frökontrollstation i Uleåborg 
jemte Utskottets I betänkande deröfver; hvilket hade föl
jande lydelse: 

„Det tilltagande användandet i den nordliga delen af 
vårt land af artificiela gödningsämnen påkallar inrättandet 
äfven derstädes af en kemisk station, der dessa kunna be-
hörigen kontrolleras, och förbrukaren sålunda skyddas för 
import af sådana underhaltiga varor, hvilka såsom osälj
bara hemma gerna söka sig en aflägsen marknad. — En i 
samma trakt till lifs väckt handel med spanmål och frön 
till en mängd ekonomiska vexter har likaså behof af en frö
kontrollstation; och då båda dessa uppgifter tills vidare väl 
kunna fullgöras af en och samma anstalt, hvilken derjemte kun
de betjena allmänheten i denna aflägsna landsort med tekniska 
undersökningar äfven för andra ändamål, i likhet med Agrikul-
tur- och Handelskemiska laboratoriet i Helsingfors och Ke 
miska och Fr ökon trollstationen i Åbo, och sålunda förskaffa 
sig bidrag till bestridande af underhållskostnaden, så får 
Utskottet ödmjukast tillstyrka Mötets förord för den ifrågava
rande inrättningen". 

Med anledning af en anmärkning att detta utskottets 
betänkande ej stod tillsammans med det utlåtande samma 
utskott förut afgifvit om frågan N:o 39, angående inrät
tandet af en agrikulturkemisk försöksstation, framhölls den 
väsentliga skillnaden emellan en „kemisk- och frökontroll
station" samt en „agrikulturkemisk försöksstation", af hvilka 
den sédnare ovilkorligt behöfde förfoga öfver mark för att 
kunna anställa agrikulturkemiska och acclimatisationsforsök, 
och beslöt mötet att tillstyrka inrättandet af kemisk och frö-
"kontrollstation i Uleåborg. 
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§ 6. 

Till behandling upptogs utskottets IV med anledning 
af frågan 60 afgifna betänkande, sålydande: 

„Behofvet af större anslag för hushållnings- och landt-
brukssällskapen har redan länge varit lika allmänt insedt 
som ofta uttaladt, särskiidt äfven af 1878 års agronommöte, 
som i saken afgifvit ett omfattande och väl motiveradt ut
låtande. Detta behof har icke heller af landets Styrelse för-
bisedts, i det att Styrelsen icke blott tid efter annan medde
lat hushållnings- och landtbrukssällskapen särskilda anslag 
för olika ändamål, utan äfven vid 1877 års landtdag på 
kallat Ständernas medverkan för dessa sällskaps understöd
jande med förökade medel, hvarjemte denna angelägenhet, 
enligt hvad Utskottet erfarit, för närvarande åter torde hafva 
kommit under Styrelsens ompröfning. 

Anslutande sig till de af 1878 års agronommöte utta
lade åsigter, och då de anslag, som tillgodokommit hus
hållnings- och landtbrukssällskapen, härtills icke utgått så
som stående, utan endast såsom mer eller mindre tillfälliga 
understöd, hvaraf följden varit, att sällskapens verksamhet 
i väsentlig mon förlamats, får Utskottet föreslå, att mötet 
måtte hos Styrelsen göra hemställan derom, att ett stående 
årligt ansbg af tiotusen mark skulle tilldelas ej mindre 
Kejserliga Finska Hushållningssällskapet än äfven landets 
öfriga landtbrukssällskap, att för jordbrukets och dess b i 
näringars befrämjande af dem fritt disponeras 4 4. 

Med acclamation beslöt mötet att, jemlikt utskottets 
förslag, hos Styrelsen hemsfålla: att ett stående årligt anslag af 
tiotusen mark måtte Ulldelas ej mindre Kejserliga Finska Hushåll
ningssällskapet än äfven landets öfriga landtbrukssällskap, att för 
jordbrukets och dess binäringars befrämjande af dem fritt dis
poneras. 

§ 7-
Öfver frågan Ko 33, om lämpligaste sättet för j o rd 

brukets upphjelpande i finska lappmarken, hade utskottet I 
afgifvit ett sålydande utlåtande: 

,,Vid behandlingen af denna fråga har Utskottet an
sett sig till först böra pröfva, huruvida den kunde ge an--
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ledning till någon särskild åtgärd för lappmarkens räkning 
eller icke. 

För det förra talar: 
l :o) Att lappmarkens invånare lefva under vida ogyn-

sammare naturförhållanden än Finlands öfriga inbyggare. 
2:o) Att lappmarkens säregna förhållanden, bland an

nat de långa afstånden, göra en mängd åtgärder, som äro på
kallade för jordbrukets upphjelpande, synnerligen dyra, samt 

3:o) Att Uleåborgs läns Hushållningssällskap, hvars 
verksamhet omfattar äfven lappmarken, har ett så vidsträckt 
arbetsfält, att detta, om blott jordytan tages i betraktande, 
går upp mot alla öfriga landtbrukssällskaps tillsammans. 

Sedan Utskottet vidare öfvertygat sig om, att jordbru
ket i lappmarken är en näringsgren, som förtjenar upp-
hjelpas och att tiden derför nu är lämplig, har Utskottet 
tagit i öfvervägande, hvilka åtgärder härvidlag kunde kom
ma i fråga. 

Det har då fallit Utskottet främst i ögonen, huru van
lottad lappmarken är på ändamålsenliga kommunikationer, 
hvilka torde vara ett af de förnämsta vilkoren för såväl an-
delig som materiel förkofran. Då emellertid detta möte 
sannolikt ej anser sig befogadt att till behandling upptaga 
kommunikationsfrågor, nöjer sig Utskottet med att hafva fäst 
uppmärksamhet vid förhållandet. 

Hvad sedan angår direkta åtgärder för jordbrukets 
upphjelpande, böra dessa utan tviivel främst ha till ända
mål att undanrödja möjligen existerande hinder för jordbru
kets naturenliga utveckling. Enligt Utskottets åsigt beror 
jordbrukets i allmänhet låga ståndpunkt i lappmarken huf-
vudsakligen uppå befolkningens okunnighet i jordbruk och 
medellöshet. 

Okunnigheten bör häfvas åtminstone hos dem, som 
sjelfva vilja lära sig. Exemplet verkar mäktigt, isynnerhet 
på naturmenniskan. Hyllande detta betraktelsesätt, har Ut
skottet ansett, att lappmarkens invånare borde sättas i till
fälle att å lämpliga ställen af sitt vidsträckta område in
hemta, huru ett ordnadt jordbruk ser ut och hvilka förde
lar ett sådant medför. 

För att befordra uppkomsten af ett dylikt, efterföl-
jansvärdt jordbruk i lappmarken, har Utskottet trott det 
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vara mest praktiskt att begagna premieringsmetoden. Så 
kunde t. ex. offentliggöras, att jordegare, som inom viss 
utsatt, ej alltför kort tid enligt agronoms intyg verkstält 
mera omfattande jordförbättringar och för resten hafva sitt 
jordbruk i jemförelsevis godt skick, ega täfla om vissa, ej 
alltför små penningepremier, hvilka komma att efter för-
tjenst bland de mest meriterade utdelas; 

På grund af förestående får Utskottet vördsamt före
slå, att mötet ville hos Regeringen förorda, att till Uleåborgs läns 
Hushållningssällskaps förfogande må ställas en summa, stor Fmk 
2,000, för att för premiering af framstående jordbruk i lappmar
ken på sätt som Sällskapet eger närmare bestämma med redovis
ningsskyldighet användas11. 

Vid behandlingen af denna fråga framhölls att lapp
marken ingalunda öfverallt är af den beskaffenhet, att jord
bruk och ladugårdsskötsel der icke skulle kunna idkas. På 
sednaste tid gjorda undersökningar hafva ådagalagt att der 
finnes mycken odlingsbar jord; och att enskilta välskötta 
jordbruk finnas här och der, som lemna sina idkare god ut
komst, hvilket bevisar att, om ej okunnigheten i jordbruk 
och ladugårdsskötsel samt fattigdomen vore så stor och all
män, innevånarnes belägenhet kunde vara mycket lyckligare. 
Det vore derför nödigt att något gjordes för att upphjelpa 
denna landsdel, helst numera en verklig lust för landtbru
ket derstädes vaknat. Bristen på kommunikationer var väl 
i denna glest befolkade landsdel det största hindret för upp
komst, men dernäst okunnighet och medellöshet. Att hätva 
okunnigheten och genom något understöd hjelpa befolknin
gen i början hade varit föremål för Uleåborgs läns Hus
hållningssällskaps öfverläggningar och gifvit anledning till 
framställning af frågan. För att åstadkomma något rätt 

-verksamt i Lappmarken, skulle så stora rnedel vara af nö
den, att de nu ej kunna begäras, men för att förbereda be
folkningens öfvergång till ett bättre vore det särdeles lämp
ligt att söka der framkalla några mönsterjordbruk invid de 
större stråkvägarna, antingen sålunda att kronan inrättade 
dylika, eller genom årliga premier af penningar och red
skap underhjelpte uppkomsten af dem. 

Det behjertansvärda häruti insågs väl af mötet, men i 
^anseende dertill att mötet under nästföregående § hade för 
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landtbrukssällskaperna, hvilka det närmast ålåg att verka åt 
detta håll, begärt ett till tiotusen mark forhöjdt årligt an
slag kunde mötet ej nu förorda något särskiidt anslag för upphjel

pande af jordbruket i lappmarken; *) dock ville mötet med an-, 
ledning af denna fråga uttryckligen betona, att det för landt
brukssällskaperna begärda förhöjda årliga anslaget endast 
afsåg anslagen till jordbrukets och dess binäringars befräm
jande samt att omförmälda förhöjning förty ej borde åtföl
jas af indragandet af andra, för särskilda ändamål åt landt
brukssällskaperna härförinnan beviljade anslag. 

§ 8. 
Företogos till behandling frågorna N.ris 14, 26 och 35, 

i anledning af hvilka Utskottet I afgifvit ett sålydande be
tänkande: 

„Landtbrukssällskaperna, hvilka känna förhållandena 
ett hvart på sin ort, äro derföre de lämpligaste att afgöra, 
på hvad sätt kännedomen om bättre metoder för utförande 
af arbeten, som höra till de särskilda grenarne af landthus
hållningen, bäst kan spridas. Wiborgs och Uleåborgs läns 
landtbrukssällskapers erfarenhet om ambulatoriska under
visare, tala för sådana, och Kuopio landtbrukssällskap, som 
framställt frågan N:o 14, antyder tillochmed deras nödvän
dighet. Då emellertid frihet i valet af åtgärder är för säll-
skaperna af vigt, och Uleåborgs läns landtbrukssällskap äf
ven anfört instruktörers anställande blott såsom en af de 
åtgärder, till hvars bekostande ett forhöjdt anslag vore be-
höfligt, så har Utskottet ansett sig böra föreslå att Mötet 

*) Omröstningsproposition. Godkännes Utskottets betänkande 
röstas Ja. 

Vinner Nej, anser mötet, under förutsättning att det anslag af" 
2,500 Fmk, som Uleåborgs läns Hushållningssällskap hittills fått upp
bära för jordbrukets och dess binäringars befrämjande, höjes till 
10,000 Fmk, Utskottets framställning i saken för närvarande ej kunna 
bifallas. 

För Ja röstade 7, nemligen: Hrr Lagerstedt, Fogelholm, Fors
sell, Hahnsson, Gyldén, Sjöström, Laurin. 

För Nej röstade 12, nemligen! Friherre von Troil, Duncker., 
Grefve Steven-Steinheil, Grotenfelt, Avellan, Zitting, Lång, Forsberg,. 
Voss-Schrader, von Wright, Friherre Gripenberg, Bremer. 

Frånvarande voro Hrr Nyländer, Blomqvist, Serlachius, Ingmars 
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ville vid behandling af frågan om fömöjdt anslag åt Landtbruks-
mllskaperna taga i öfvervägande äfven detta behof1. 

Vid diskussionen härom blef till först framhållet att 
något anslag från landtbrukssällskaperna till aflönande af 
ploginstruktörer och ambulatoriska trädgårdsmästare i all
mänhet ej borde komma i fråga, då dylika praktiska instruk
törer i jordbruk och trädgårdsskötsel ej kunde af landt
brukssällskapen bekostas. Skulle sådant ifrågasättas, så 
komme det nya, i förhoppning ställda anslaget af tiotusen 
mark för jordbrukets och dess binäringars befrämjande, 
att betydligt reduceras. Landtbrukssällskaperna kunde då 
likasåväl atiöna äfven länedejorna, men i sådant fall skulle 
d e t ej blifva mycket qvar af anslaget. Mötet ansåg derföre 
att, der dylika instruktörer befunnos vara af nöden, borde 
de underhållas af särskilda, för ändamålet beviljade anslag, 
om än äfven dessa funktionärers verksamhet ordnades och 
kontrollerades af landtbrukssällskaperna. 

Rörande ploginstruktörerna upplystes att de genom 
förordning af den 2 Juni 1882 blifvit indragna i Kuopio, 
Wasa, Uleåborgs, S:t Michels och Wiborgs län, och att 
denna åtgärd Öfverallt mottagits med allmän saknad. Dessa 
instruktörer hade nemligen i allmänhet visat sig vara så be -
höfliga och nyttiga att man nästan vid hvarje efter deras 
indragning hållet landtbruksmöte uttalat önskan att erhålla 
dem tillbaka. De hade varit så flitigt anlitade att de på 
långt nära ej kunnat betjena alla som begärt deras biträde, 
och i Kuopio län hade två ej varit tillräckliga. Orsaken 
till att dessa undervisare varit så mycket anlitade ansågs 
vara den ännu på vissa orter mycket allmänna obekant
skapen med plogens begagnande. I de nordliga länen hade 
man ej varit i tillfälle att se dem allmännare i bruk, åt
minstone ej i hvarje kommun, och de från dessa läns jord 
bruksskolor utgångna eleverna hade antingen ej varit i till
fälle att vid skolan lära sig handtera dem, eller gingo de 
ej tillbaka till egna jordbruk; ofta Iemnade de tillochmed 
länet. Okunnigheten i plogens begagnande var derföre i 
dessa län ännu stor och behofvet af ploginstruktör allmänt; 
och deröfver kunde man ej förundra sig, då t, ex. eleverna 
Tid Leväis jordbruksskola ej voro i tillfälle att få med vänd
p log plöja mera än knapt ett tunnland och de vid Otava ej 
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mera än 5 å 6 tunnland per man. Större jordbruk, som» 
äro de bästa platser för öfning i handterandet af p l o g r 

m. m., funnos der ännu endast glest och ej ens i alla k o m 
muner. 

Om än ploginstruktörerna någon gång äfven utfört ar
beten som tillkomme iäneagronomen, emedan denne funktio
när varit så upptagen, att alla som önskade hans biträde 
ej kunnat få sin önskan uppfylld, så trodde mötet dock att 
tillsättandet af en biträdande läneagronom ej kunde göra 
ploginstruktören umbärlig, hvarföre mötet beslöt att hos Sty
relsen framställa om plogistruktörsbefattningens återställande i Uleå
borgs, Kuopio, S:t Michels och Wiborgs län. 

En kort diskussion af frågan 35, der vid erfors att några 
län fått afslag på ansökningar af ambulatoriska trädgårds
mästare, föranledde icke till någon åtgärd från mötets s ida-
Icke heller frågan N:o 14. 

§ 9. 

Frågan N:o 6 angående upphjelpande af linodlingen 
togs nu under behandling och upplästes Utskottets I der-
öfver afgifna sålydande betänkande: 

„I jemförelse med odling af säd är odlingen af lin för
delaktig i det afseende, att bruttovärdet af de produkter,, 
som linodlingen lemnar, är betydligt större än värdet af en 
sädesskörd från samma areal. I produktionskostnaden för 
lin ingår väl det på beredningen nedlagda arbetet såsom en 
vida vigtigare faktor än tröskningsarbetet i sädens produk
tionskostnad; men dock lemnar linet, i likhet med andra 
handelsvexter, en större nettovinst af jorden än säden. Om 
affallet vid linberedningen tillvaratages och användes, så ä r 
faran för jordens utsugning genom linodling ej heller större 
än den, som hotar genom sädesodling. Fullt berättigadt är 
sträfvandet inom landthushållningen, att gifva ladugårds-
skötseln och dess oeftergifliga vilkor, foderodlingen, allt större 
vigt; men då detta icke behöfver ske genom inkräktande 
på odlingen af direkt säljbara jordbruksprodukter, och då 
det är fördelaktigt, att genom odling af många slag a f v e x -
ter mera säkerställa sig för ogynsamma yttre inflytelser, 
samt linodlingen hos oss är från äldsta tider känd och i d -
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kad, så anser Utskottet någon åtgärd från Styrelsens sida 
äfven till linodlingens fromma välbefogad. 

Linodlingen har, likasom hvarje annan odling, ursprung-
lige$ afsett endast husbehofvet, och på denna ståndpunkt 
har densamma stannat i de flesta delar af vårt land. Den 
utgör då ett underlag för husslöjden, och vore äfven af 
denna orsak förtjent af uppmärksamhet; men erfarenhe
ten visar, att detta slag af hemslöjd har svårt att uthärda 
konkurrensen med fabriksindustrin, och sålunda är äfven 
den för husbehof idkade linodlingen hos oss för närvarande 
stadd i aftagande. De åtgärder, som möjligen kunde på
finnas för dess upphjelpande, beröra dock närmast hemslöj
den, och ligga således på visst sätt utom området för Ut
skottets pröfning. 

Endast för några sockner af Tavastehus län utgör od
lingen af lin till försäljning en icke ovigtig gren af jordbru
ket. Linnefabriken i Tammerfors är för dessa en säker af-
nämare. och de yttre vilkoren, för produktionen äro såle
des förhanden. Under de 17 år fabriken i Tammerfors varit 
i verksamhet har qvantiteten af det lin, som erbjudits den
samma, dock icke i nämnvärd mån tilltagit och fabriken är 
fortfarande tvungen att taga större delen af den behöfliga 
råvaran från utlandet. Orsakerna till detta förhållande, äf-
vensom dertill, att de qvantiteter fabriken kunnat under 
olika år uppsamla af finskt lin varit ytterst varienade, har Ut
skottet icke sett sig i stånd att utreda, och kan blott på
peka vigten af att en noggran undersökning deråt egnas. 
Att en af orsakerna ligger i den linodlande befolkningens 
obekantskap med senare tiders framsteg i linets odling och 
behandling kan tagas för gifvet, och för att afhjelpa denna 
brist, äfvensom söka utreda ofvan påpekade förhållanden, 
får Utskottet vördsamt föreslå, att Mötet ville till Styrelsen 
ingå med framställning derom, att någon för ändamålet fullt lämp
lig person blefve satt i tillfälle att genom resor och undersöknin
gar inom och utom landet utreda linkulturens teknik och ekonomi"» 

Derefter framhölls, att då linet visat sig kunna odlas 
hos oss lika väl som annorstädes, samt vårt enda linnespin
neri nödgades från utlandet importera 50 % af det lin, som 
der användes, skäl nog funnes förhanden att söka utreda 
orsaken hvarföre linodlingen hos oss ej till- utan snarare 
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aftager, och göra hvad som är möjligt för dess upphjel
pande. Dess odling borde dock vara en af landtmannen» 
rikaste källor till välmåga både derföre att den kan idkas 
utan att göra något märkbart intrång på öfriga hos oss re
dan kultiverade vexter, och emedan dess förfärdigande till 
handelsvara faller inom en jemförelsevis ledig tid. Det fin
nes äfven alltid god afsättning, då enhvar behöfver något af 
denna produkt. Mötet förenade sig derföre e nhälligt om att 
godkännande Utskottets betänkande, hos Styrelsen anhålla 
att någon för ändamålet fullt lämplig person blefve satt i tillfälle 
att genom resor och undersökningar inom och utom landet utreda 
linkultarens teknik och ekonomi. 

§ 10. 
Företogos till behandling frågorna JT:ris 11, 19, 30 och 

53 i anledning af hvilka Utskottet II afgifvit betänkande och 
förslag, sålydande: 

„För beredande af tillfälle till erhållande af praktisk 
undervisning i ladugårdsskötsel och mjölkhushållning åt qvin-
nor af allmogeklassen, hvilka förestå ladugårdsskötseln och 
mjölkhushållningen å bondhemman, får utskottet vördsamt 
föreslå inrättandet af tvenne slag utaf undervisningsanstal
ter, nämligen: A. Mejeristationer och B. Ambulatoriska Mejeri
skolor, hvilkas uppgift och organisation utskottet tänkt sig 
som följer: 

JL. Mejeristationerna. 
l:o) Mejeristationerna hafva till uppgift att företrädes

vis åt hemmansägares döttrar, under en tid af 3 till 4 må
nader meddela praktisk undervisning i kreatursutfodring, 
ans och vård, samt i smör och ostberedning. Såvida ele
vernas förkunskaper och uppfattningsförmåga sådant med-
gifva, vore önskligt att arbetena åtföljdes af mundtligja för
klaringar. 

2:o) Mejeristationerna förläggas företrädesvis å enskilda 
medelstora egendomar med ordnad, tidsenlig och efter or
tens förhållanden lämpad ladugårdsskötsel och mej^ridrift, 
der ladugård och mejeri skötas af en mej ers ka, som genom
gått mejeriskola eller genom aflagd examen för mejeriskole-
föreståndare eller statsmejerist styrkt sig ega motsvarande 
kunskapsmått. 
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Finnes ej tillgång på sådana enskilda egendomar, må, 
mejeristation äfven placeras å jordbruksskola, men i ingen 
händelse å mejeriskola, emedan vid dessa undervisningsma
terial för sådana extra elever saknas, såvida arbetena vid 
dem äro rätt ordnade. 

3:o) Elever till mejeristationerna må ej antagas till 
större antal än att dessa erhålla full sysselsättning i ladu
gården och mejeriet så att t. ex. å egendom med 40 mjöl-
kajide kor ej må finnas flere än högst 4 elever. 

4:o) Då eleverna vid dessa stationer helst böra erhålla 
undervisning såväl vinter som sommartiden föreslås såsom 
den lämpligaste tiden för 4 månaders kursen, månaderna 
Mars—Juni och för 3 månaders kursen månaderna April 
—Juni. 

5:o) Plats för mejeristation bestämmes af Kejserliga 
Senatens Jordbruks-Expedition på förslag af respektive landt-
brukssällskaper, efter inhemtande af statsmejerists utlåtande 
om den föreslagna egendomens lämplighet såsom station. 

6) Elev å mejeristation är underkastad legohjonsstad-
gans bestämningar, och erhåller kostnadsfri undervisning, 
kost och qvarter, för hvilka stationsägare godtgöres med 30 
å 40 mark i månaden, per elev, i ett för allt. 

9) Då den undervisning som vid dessa stationer med
delas ej kan blifva så fullständig, att elev som genomgått 
en sådan kunde sjelfständigt förestå ett fremmande mejeri, 
må elever vid afgång från stationer ej erhålla något betyg 
öfver sina, under lärotiden inhemtade kunskaper på det att 
de ej på grund af dessa betyg må kunna täfla om mejerske-
platser, med elever som genomgått fullständiga mejeriskolor. 

JB. Ambiikitoriska Mejeristcolw. 
l:o) De ambulatoriska mejeriskolorna ha till uppgift 

att å orter der ladugårdsskötseln och mjölkhushållningen 
företrädesvis behöfva upphjelpas, väcka håg och intresse för,, 
samt kunskap i ett tidsenligare bedrifvande af dessa närin
gar genom att under en tid af 3 till 4 månader åt bond-
värdinnor och döttrar å bondhemman bereda tillfälle till 
erhållande af praktisk undervisning i kreaturens utfodrings 
ans och vård samt i smör- och ostberedning. 

2) Plats för skolan utses af respektive landtbruks-
sällskaper å större bondgårdar, der fodertillgången ock 

7 
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mjölkmängden äro tillräckliga for att tillåta en ordnad ut
fodring och mjölkhushållning, der ladugård och öfriga lo
kaler egna sig för en sådan skola och egendomsägaren är 
villig att för skoltiden lemna ladugården och mjölken till 
skolans disposition. Alla produkter från ladugården och 
mejeriet tillfalla likväl egendomsägaren. 

3:o) Landtbrukssällskapet förser skolan med enkla tids
enliga mejeriinventarier och öfriga för skolans existens ound
gängliga tillbehör, hvilka dock så vidt möjligt böra vara af 
den beskaffenhet att hvarje hemmansägare med lätthet, och 
utan stora kostnader kan förskaffa sig sådana. 

4:o) Skolan förestås af länemejerska eller någon an
nan af landtbrukssällskapet dertill utsedd kompetent person. 
Länemejerska uppbär under skoltiden vanligt dagtrakta
mente; antages annan person godtgöres denna af landtbruks
sällskapet enligt öfverenskommelse. 

5) Elever till skolan kunna antagas af tvenne slag, 
nämligen ordinarie och extra-ordinarie elever. 

Ordinarie elever må ej antagas till större antal, än 
som för mejeristationerna finnes stadgadt, och förbinder sig 
dessa att under hela lärotiden besöka skolan, och utföra 
alla slag af der förekommande arbeten. Likväl kunna de 
af skolföreståndaren i tur hemförlofvas på någon eller några 
dagar. 

Extra-ordinarie elever äro sådana som endast mindre 
regelbundet och under kortare tider kunna besöka skolan, 
förnämligast för att åse arbetena derstädes. Likväl må äf-
yen extra-ordinarie elever deltaga i arbetena såvida detta 
kan ske, utan förfång för de ordinarie eleverna. Ej m i 
dock skolföreståndare tillåta att så många extra-ordinarie 
elever eller andra åskådare besöka skolan att dessa äro till 
hinder vid arbetenas utförande. 

Såväl ordinarie som extra-ordinarie elever hålla sig 
kost under skoltiden. 

6:0) För upprätthållande af ordning och skick vid 
skolan bör egendomsägaren vara skolföreståndaren be-
hjelplig, och skulle af någon tillfällig anledning elevanta
let på kortare tid så nedgå att arbetena i ladugård och 
mejeri ej kunna af elever medhinnas, bör detta utföras at 
egendomsägarens tjenstefolk. 
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7) Ersättning för Amlulatorisk mejeriskola åt egendoms
ägaren, såvida sådan ifrågakommer, utbetalas af respektive 
landtbrukssällskaper, utaf dertill särskiidt af Styrelsen an
slagna medel". 

Vid diskussionen framhölls att de snabba framsteg, 
som mjölkhushållningen på senaste tider gjort, i relativt 
ringa grad berört allmogeklassen, hvilken dock lemnar den 
största contingenten till vår export af mejeriprodukter. 
Derföre hade det under en följd af år utgjort en af de för
nämsta uppgifter, som landtbrukssällskap, landtbruksmöten 
och mejeriutställningar ställt för sig, att söka utfinna me
del till att; hos allmogen väcka håg och intresse för bedrif-
vandet af en tidsenligare mejerihushållning. De åtgärder 
som, genom inrättandet af mejeriskolor samt tillsättandet af 
länedejor och statsmejerister blifvit i detta sytte vidtagna, 
hafva ej befunnits tillfyllestgörande, utan hafva fortsättnings
vis klagomål öfver dessa åtgärders otillräcklighet försports 
och nya förslager uppstått. 

En af de förnämsta orsakerna till att en ordnad mjölk
hushållning endast långsamt kan vinna insteg hos allmo
gen ligger deri, att köpmännen för närvarande endast un
dantagsvis göra någon skilnafd emellan bättre och sämre 
allmogesmör. Så länge ett sådant förhållande fortfar, skola 
äfven svårigheterna att till de djupa leden sprida förtroende 
för en tidsenligare mjölkhushållning fortfara, och alla be
mödanden att förbättra den gå mycket långsamt och möta 
motstånd. Men då man besinnar hvilken ofantlig betydelse 
mjölkhushållningen redan nu har, och i en framtid i än 
högre grad skall få för vår jordbrukande befolkning, så bör 
oaktadt svårigheterna intet som kan befrämja dess utveck
ling lemnas obeaktadt. Och skulle det än ej lyckas att ge
nom ett allmännare införande af en bättre method i någon 
nämnvärd grad förhöja produkternas pris, så vore dock re
dan en stor fördel vunnen om de oberäkneliga prisfluctua-
tioner, som nu förekomma, kunde i någon mån hindras ge
nom producerandet af en likformigare vara. — Ej heller 
bör förbises att en bättre ordnad ladugårds- och mejeridrift 
icke blott ger en bättre och likformigare vara, utan äfven 
ställer hela hushållningen mera ekonomisk och afvinner rå
varan en större produkt. Det gäller således främst att bland 
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allmogen befordra kunskap i mejerihandtering och ladu
gårdsskötsel och finna det rätta sättet derför ; men oaktadt 
detta, såsom redan antyddes, länge utgjort ett önsknings
mål för alla, som intressera sig för jordbrukets framskri
dande, har det ej ännu lyckats att lösa denna fråga på ett 
tillfredsställande sätt. Och det skall troligen ej heller lyc
kas, om man försöker genom reglementerande få till stånd 
något allmänt program. Der det gäller att till allmogen 
sprida kunskap i något yrke och att finna medlen dertill, 
der måste hänsyn tagas till skilda orters särskilda förhål 
landen; de kunna ej blifva desamma för hela landet. U t 
skottet har förordat mejeristationer och ambulatoriska mejerisko
lor ibland medel som böra försökas. De förra skulle hafva 
till uppgift att på medelstora egendomar, med tidsenlig och 
efter förhållanderna lämpad ladugårdsskötsel och mejeridrift, 
bereda företrädesvis hemmansegares döttrar tillfälle att g e 
nomgå en 3—4 månaders praktisk kurs, åtföljd af mundt-
liga theoretiska förklaringar, lämpade efter elevernas för 
kunskaper och uppfattningsförmåga. Tiden dervid hade b e -
stämdts till endast 3—4 månader, emedan man ansåg a l l 
mogens döttrar ej hafva tid att, om de ville återvända till 
sina hem, genomgå en längre kurs, och emedan denna tid 
vore lång nog att lära dem så mycket, att de vore i 
stånd att ändamålsenligare sköta mjölkhushållningen å egen 
gård. En längre kurs kunde förleda dem att söka platser 
som mejerskor på större egendomar, hvarigenom det när
maste ändamålet, mejerihandteringens utveckling bland a l l 
mogen, skulle förfelas. Då på många orter i vårt land d y 
lika mejeristationer ej kunna inrättas, emedan der saknas 
passliga egendomar, så har utskottet för sådana orter före
slagit ambulatoriska skolor. Dessa borde placeras på bättre 
bondhemman, der födertillgången och mjölkmängden vore 
tillräckliga att tillåta en ordnad utfodring och mjölkhushåll
ning. Under länemej er skans eller annan dertill passlig per
sons ledning skulle här beredas bondvärdinnor och döttrar 
tillfälle att under likaledes 3—4 månaders tid inhemta sam
ma kunskaper, som vid mejeristationerna. Detta sätt, der 
det kunde fäs till stånd, borde hafva många fördelar. Al l 
mogen kunde der lättare se en tidsenlig method omedelbart 
tillämpad på deras eget sedan gammalt brukliga system, och, 
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då den såg sin egen ofta ej så obetydliga erfarenhet i mjöl
kens behandling och i smörberedning icke förkastas utan 
endast rättas, lättare finna att det endast var en utveck
ling af det bestående som åsyftades med den erbjudna un
dervisningen, och ej en befarad genomgripande omsväng
ning af hela ladugårds- och mejerihandteringen. 

Ehuru mötet godkände principerna i dessa förslag och 
trodde dylika inrättningar kunna blifva mycket gagneliga, 
ville det dock hvarken gilla de af utskottet för dylika in
rättningar uppgjorda reglementen, eller skrida till någon 
granskning af dem. Det ansåg nemligen att något allmänt 
giltigt sådant ej kunde upprättas, och att våra landtbruks
sällskap voro de, som, hvart på sin ort, bäst kunde ordna 
denna angelägenhet och derföre borde få vidtaga de åtgär
der, som de kunde finna mest passliga och verksamma för 
ändamålets befordrande. I en bestämning ville dock mötet 
förena sig med utskottet, att nemligen dessa anstalter, der 
d e komma till stånd, aldrig böra placeras vid en mejeri
skola, och endast undantagsvis vid en jordbruksskola, på 
det de ej må hindra dessa inrättningar att fylla sitt ändamål. 

Slutligen ville mötet, som ansåg vidtagandet af åtgärder för
beredande af praktisk undervisning i ladugårdsskötsel och mejeri-
handtering åt sådana qvinnor af allmogeklassen, hvilka å mindre 
bondhemman förestå dessa grenar af landthushållningen, för en sak 
af största vigt samt att kostnadsfri undervisning och handledning i 
kreatursskötsel och smörberedning förty borde åt dem beredas, bland 
annat å enskilta personer tillhöriga lägenheter med välordnad me
jerihandtering, till Styrelsen hemställa att, sedan landtbrukssäll
skaperna hvart för sin verksamhetskrets i detta afseende uppgjort för
slag, vid dessa förslag måtte fästas synnerligt afseende. 

Atven beslöt mötet att det af utskottet uppgjorda för
slaget skulle genom mötets sekreterare delgifvas samtliga 
hushållnings- och landtbrukssällskaper. 

§ 11. 

I anledning af frågan N:o 17 „huruvida våra mejeri
skolor tar i va någon omorganisation och om icke ett gemen
samt förslag till reglemente och kontrakter för desamma 
borde utarbetas", hade utskottet II afgifvit betänkande, 
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som jemte bilagda reglemente och reservationer här intages 
sålydande: 

„De ganska stora framsteg landets mejerihushållning 
under senare tider gjort, äro till en stor del våra mejeri
skolors lörtjenst, hvarifrån under en följd af år elever ut
gått till olika delar af landet och der spridt kunskapen om 
en rationellare mejerihushållning. Dessa skolor hafva här
tills fyllt ett verkligt behof, men emedan mejerihushållnin
gen dag från dag går framåt och fordringarne blifva större, 
räcka mejerielevernas kunskaper numera ej till att fylla alla 
de berättigade anspråk man ställer på en kunnig mejerska. 
För att dock dessa nyttiga inrättningar fortfarande må kunna 
fylla sin uppgift, att dana skickliga mejerskor, anser utskot
tet att desamma i vissa delar böra omorganiseras. Denna 
omorganisation borde, enligt utskottets åsigt, hufvudsakli-
gast verkställas i den riktning, att en större vigt och upp
märksamhet blef fästad å såväl den praktiska som theore
tiska undervisningen i skolorna. Detta anser utskottet kunna 
åstadkommas på så sätt, att ett rätt förhållande alltid före
finnes emellan elevantalet och läromaterialet (kreatursanta
let och mjölkmängden), äfvensom att större tid och upp
märksamhet skulle egnas åt inlärandet af de egentliga fack
ämnena, hvari eleverna alltid borde handledas af kompetent 
person. Enär skolföreståndarens tid ganska ofta är uppta
gen af diverse jordbruksgöromål m. m., som förhindra ho
nom att regelbundet sköta undervisningen, så vore det, en
ligt utskottets åsigt, i hög grad önskvärdt om en skild lä 
rare i de theoretiska läroämnena vid skolorna anställdes; 
likväl bör det ej förmenas egaren att sjelf handhafva denna 
befattning, om han dertill har tid och visar sig ega erfor
derlig kompetens. 

Då emellertid skolornas anslag för det närvarande ej 
torde vara för höga, anser utskottet att de på skolorna 
ställda större fordringarne böra af Staten ersättas, och vill 
fördenskull förorda att anslaget för mejeriskolorna något 
förhöjdes. 

Af närslutne förslag till reglemente för mejeriskolorna 
i landet framgår huru utskottet ansett skolornas organisa
tion i sin helhet böra företagas. I händelse att detta för
slag vinner mötets godkännande, anhåller utskottet att mö-
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tet skulle ingå med hemställan om att Styrelsen måtte vid
taga åtgärd om mejeriskolornas omorganisering". 

Förslag till Reglemente för Mejeriskola. 
§ i. 

"Ändamålet med mejeriskola är att åt antagne elever 
meddela insigt och skicklighet icke allenast uti mjölkhus
hållningens alla grenar, utan äfven i boskapens ändamåls
enliga utfodring och vård. 

§ 2. 

Mejeriskola bör förläggas endast på sådant ställe, der 
såväl mjölkhushållningen som boskapsskötseln med utmärkt 
ordentlighet och skicklighet bedrifves, och der tillgången på 
mjölk är tillräcklig för mjölkhandteringens oafbrutna fort
gång, äfvensom alla till ladugården och mejeriet hörande 
lokaler i afseende å utrymme och inredning äro af den be
skaffenhet, att de kunna tjena såsom föredöme för en tids
enlig ladugårds- och mejeridrift. 

§ 3. 
Egare eller disponent af den egendom, der skolan ge" 

nom Landtbrukssällskapets försorg, på viss öfverenskommen 
tid förlägges, eger att derunder tillgodonjuta ett statsanslag, 
af trehundra mark om året per elev samt derutötver såsom 
bidrag till en lärares aflönande åttahundra mark årligen, att 
förskottsvis vid hvarje halfårs början lyftas å länets ränteri,. 
med skyldighet för honom att å skolan underhålla det an
tal elever, som i § 4 finnes närmare bestämdt, och bereda 
desamma tillfälle att praktiskt sysselsätta sig med boskapens-
utfodring, ans och vård, mjölkens behandling, beredning af de 
i handeln förekommande smörsorter samt fet- och skum
mjölks-ost, hvarjemte eleverna åtta månader af året tre 
två timmar dagligen erhålla undervisning i såväl skön- som 
rättskrifuing, räkna (till och med sorter), mejeribokföring,, 
enligt faststäld för alla mejeriskolor gemensam plan, samt 
genomgående af lämplig kortfattad folkskoleskurs i natur
lära. Vidare meddelas theoretisk undervisning i ladugårds
skötsel och mjölkhushållning i det omfång, professor C. A» 
Lindqvists praktika i husdjursskötsel och herr N. Gröten-
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felts handbok i mjölkhushållning innehålla, hvarjemte ele
verna må bibringas kännedom om de hos nötboskapen, få
ret och svinet allmännast förekommande sjukdomar samt 
deras behandling. 

§ 4 . 

Antalet elever bestämmes af tillgången på undervis
ningsmaterial, så att t. ex. vid skola der kreatursbesättnin
gen utgöres af 40 mjölkande kor elevantalet ej må öfver-
-stiga 6, samt derefter ökas med en elev för hvarje 10 st. 
mjölkande kor. 

§ 5. 

Mjölkförsäljning må ej utan särskiidt tillstånd af sko
lans inspektor i någon betydligare mängd företagas. 

§ 6. 

Skolföreståndare är egaren eller disponenten af den 
egendom, hvarest Mejeriskolan är förlagd, och ansvarar han 
för att de i detta reglemente intagna föreskrifter noggrannt 
fullgöras. 

§ 7. 

Föreståndaren åligger att antaga och aflöna en lärare 
eller lärarinna för att meddela undervisning uti de i § 8 
omnämnde theoretiska läroämnen, så framt ej föreståndaren 
sjelf är kompetent och har tid att sköta denna lärarebefatt
ning, äfvensom en skicklig person att handleda eleverna i 
de praktiska arbetena. — För att kunna sköta ofvannämde 
lärarebefattning fordras att hafva genomgått fullständig kurs 
vid Mustiala landtbruks- och mejeriinstituts mejeriafdelning 
eller motsvarande lärokurs. 

§ 8. 

Antagande af elever beror uteslutande af förestånda
ren, likväl böra dessa hafva genomgått skriftskola och fyllt 
18 år, ega god frejd, sund kroppskonstitution samt erfor
derlig styrka till förrättande af de arbeten, som förekomma, 
äfvensom kunskap i innanläsning samt ett tillräckligt utbil-
dadt förstånd för att kunna draga fördel af undervisningen. 
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§ 9-
Eleverna äro att anses såsom varande i föreståndarens 

tjenst lagstadde och sålunda tjenstehjonsstadgan underka
stade. Elev, som genom ett mindre godt uppförande gör 
sig oförtjent att få vid skolan vistas, kan af föreståndaren 
skiljas, utan anspråk på godtgörelse, likväl eger förestån
daren att härom hos Landtbrukssällskapets direktion an
mäla samt så vidt möjligt antaga ny elev i den afskiljdes 
ställe. 

§ 10. 

Föreståndaren skall förse eleverna med sund boning 
o c h tarfligt, men sundt och tillräckligt kosthåll, af samma 
beskaffenhet, som är vanlig för den tjenande klassen i den 
ort , der skolan är belägen. Sjuknar elev, njute han på före
ståndarens bekostnad nödig vård. 

§ ii. 
Elevernas lärokurs bestämmes till tvenne år. Under

visningen bör så fördelas, att turvist en del af eleverna 
i jenstgöra i ladugården och en annan del i mejeriet. I öf
rigt bestämmas timmarne för elevernas arbete, maltider och 
Jhvila af föreståndaren, som bör tillse att eleverna icke sakna 
nyttig sysselsättning. Handslöjder och öfriga såväl inom 
s o m utom hus förefallande sysslor böra af eleverna på le
d iga stunder äfven utöfvas. 

§ 12. 

Det åligger föreståndaren att vaka öfver elevernas sed
liga förhållande samt tillse att de vänjas vid flit, ordning 
o c h snygghet samt den tarflighet och anspråkslöshet, som 
med deras ställning är överensstämmande. 

§ 13. 

Mot slutet af Oktober månad hvarje läroår anställes i när
varo af den person, Landtbrukssällskapets direktion till inspek
tor för skolan utsett, examen med eleverna, vid hvilket tillfälle 
äfven inspektor, på iörslag af föreståndaren, åt de elever, 
hvilka utmärkt sig genom flit och ordentlighet bestämmer 
lämpliga premier. Efter slutad examen meddelar skolans 
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föreståndare eleverna betyg, undertecknadt äfven af skolans 
lärare och mejerska, öfver deras kunskaper, skicklighet o c h 
uppförande. 

§ 14. 

Dejeskola står under Landtbrukssällskapets närmaste^ 
inseende och bestämmande samt bör af dess inspektor en<-
gång om året förutom vid examen inspekteras, och är f ö r e 
ståndaren skyldig att årligen till Sällskapets direktion orw 
skolans verksamhet afgifva berättelse, hvilken jemte direk
tionens eget utlåtande insändes till Jordbruks-Expeditionen* 
af Kejserliga Senaten för Finland". 

[Reservation. 
„A. Med anledning af paragraf 3 i utskottets förslag" 

till reglemente, får undertecknad föreslå det anslaget f ö r 
mejeriskolorna borde fastställas sålunda: 

För 6 eller 7 elever — årligt anslag 9mf 2,400 — 
, , 8 ,, 9 „ ,, 2,700 — 

och för 10 eller deröfver — ,. „ „ 3,000 — 
B. I frågan N:o 17 om våra mejeriskolors omorgani 

sation, har inom utskottet den åsigt gjort sig gällande, att-
med „mejeriskola' 1 endast bör förstås hvad sjelfva ordet 
antyder; icke destomindre har man dock, hvad af diskussio
nerna i utskottet tydligen framgick, ansett frågan N:o 17 
äfven omfatta dejskolorna i Kuopio län, medan utskottet der-
emot ansåg, att en kreatursskötareskola ej kunde hänföras un
der begreppet „mejeriskola" — ; nu frågas billigt hvilken 
konseqvens häri ligger? Enligt min uppfattning borde med 
ordet „mejeriskola" förstås alla de lägre fackskolor i landet 
hvilka arbeta för mjölkhushållningens eller mejerihandteringens ut
veckling. Om denna min uppfattning ej skulle blifva mötets^ 
tror jag det skall leda till högst egendomliga inkonseqven-
ser vis å vis frågorna N:o 3 — 18—71, der samma o r d 

; ,mejeriskola" obestridligen förekommer i den betydelse som* 
af mig här ofvan påyrkats. 

C. Likaledes bar utskottet i fråga om omorganisatio
nen af mejeriskolorna ej velat erkänna min framställning, 
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derom att en omorganisation äfven kunde gå i riktning af 
nya skolors inredande, gamlas indragande eller delning. Ut
skottet ansåg nemligen det en omorganisation af våra me
jeriskolor endast skulle gå ut på att ställa några strängare 
fordringar m. m. till nu existerande sådana. Som redan 
antydt har jag ej kunnat biträda denna utskottets åsigt; ty 
mig förekommer, att en omorganisation af mejeriskolorna bör 
gå ut derpå, att de i det närmaste komma att motsvara behof
vet i de landsdelar der desamma äro placerade, oafsedt om or
ganisationen ej blir densamma i hela landet. Utskottets för
slag godkänner jag derför endast så till vida, att detsamma 
blott gäller de trakter af landet der jordbruk och mejeri
handtering stå lågt och välskötta mejerier äro fåtaliga. 

D. I södra och delvis mellersta Finland der mejeri-
handteringen hunnit något längre vill jag föreslå följande 
omorganisation af några mejeriskolor: 

l:o. Mejeriskolor. 
a) Inrättande af mejeriskolor med två års kurs och 

2 å 4 qvinliga elever i sender. 
b) Undervisning hufvudsakligen i praktik, skrifning 

räkning, mejeribokföring och dagboksanteckningar. 
c) Statsanslag per elev 150 mark årligen. 

2:o. Kreatursskötareskolor. 
a) Kreatursskötareskolor med två års kurs för 2 å 4 

manliga elever i sender. 
b) Undervisningen, hufvudsakligen praktik, räkning, 

skrifning, bokföring och dagboksanteckningar. 
c) Statsanslag per elev 150 mark årligen. 

3:o. Skola för theoretisk mejeriundervisning. 
a) All theoretisk fackundervisning meddelas vid skilda 

läroverk och om landets landtbruksinstitut derför ej lämpa 
sig, uppgöres med enskild mejeri- och jordegare, som der
till är kompetent, kontrakt på circa 5 år om underhåll af 
en skola för detta ändamål. 

b) Ersättning för elevs bostad, kost och undervisning 
skulle utgå af statsmedel med 150 mark för 9 månaders-
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undervisning. I inträdesafgift skulle hvarje elev erlägga 
25 mark, 

c) Under någon tid af återstoden af de 3 månader af 
legohjonsåret kunna de flitigaste och dugligaste elever sät
tas i tillfälle att besöka några framstående mejerier och i fall 
jaf behof äfven komma i åtnjutande af statsunderstöd för be
stridande af resekostnaderne. 

Albert Voss-Schrader. 

Reservation. 
, ,Enär flertalet medlemmar i utskottet tillstyrkt bestäm

mandet af ersättningen för hvarje mejerilärling till 300 
mark för hvarje samt att mejeriskolans föreståndare dess
utom borde erhålla 800 mark, såsom bidrag till aflönande 
^f en lärare, kan jag e j biträda denna åsigt, utan anser jag 
den afgift, som af staten för lärlingarna erlägges, ej böra 
utgå i samma förhållande, då ett större antal lärlingar an
tagas som då endast ett mindre antal sådana till ett mejeri 
mottagas. Såsom skäl för detta förslag, anser jag mig en
dast böra anföra att 

det ansvar och de skyldigheter en mejeri skoleförestån
dare ikläder sig ej stiger i samma förhållande som antalet 
elever, samt att 

genom att staten erlägger lägre afgifter för det antal, 
elever, som öfverstiger ett visst tal (t. ex. 6), mera utsigt 
linnes för att elevantalet i mejeriskolan lättare regleras ef
ter läromaterialets storlek, eller med andra ord: ett riktigt 
förhållande bibehålies mellan elevantalet och mjölkmängden, 
som skall förarbetas. 

Jag håller sålunda före, att det vore lämpligast om 
staten behöfde erlägga endast 200 mark, för från och med 
den 7:de eleven. 

Enligt detta förslag skulle således för 
6 elever erläggas 2,600 mark. 
8 „ „ 3,000 „ 
10 „ „ 3,400 „ 

B. Gripenberg. 

Vid den häri försiggångna diskussionen uttalades att 
våra mejeriskolor, hvaraf den första inrättades redan år 1868 
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på Simolaniemi egendom i Kuopio län, kraftigt bidragit till 
de framsteg landets mejerihushållning härintills gjort. De 
hafva under en följd af år utsändt elever till olika delar af 
landet och, spridande kunskap om en rationelare meje
rihushållning, fyllt ett verkligt behof. Men de hafva ej 
sjelfva utvecklat sig och följt med mejerihushållningens 
dag ifrån dag gjorda framsteg, hvarföre de ej heller mera 
kunna fylla sin uppgift om de ej i vissa delar omorga
niseras, och det ej blott med hänsyn till den theoreti
ska undervisningen utan äfven den praktiska. Hufvud-
sakligast anmärkes emot dem att elevernas antal är för 
stort i förhällande till läromaterialet, hvarigenom eleverna 
ej kunna vinna tillräcklig praktik, färdighet och öfning, 
och att undervisningen i de egentliga fackämnena, mejeri
hushållning och kreatursskötsel, ej bedrifves i sådan om
fattning och handhafves af så kompetenta personer, som önsk
ligt vore. Dessutom göres berättigade anmärkningar mot 
inspektionen. Orsaken till dessa missförhållanden och bri
ster ligger dock ingalunda hos vederbörande lärare och in
spektörer, hvilka för dessa skolor gjort mera än man varit 
berättigad att fordra, utan beror derpå, att nu gällande reg
lementen äro föråldrade och ej mera i alla delar kunna ef
terföljas. 

För att afhjelpa ofvanantydda brister har utskottet 
föreslagit att elevantalet för 40 kor ej bör öfverstiga 6, samt 
att för hvart tiotal kor som kommer till detta antal, en elev 
finge tillkomma. Eleverna skulle sålunda få tillräckligt prak
tik och blifva sysselsatta endast med sådana göromål som 
vid mejeriskötseln bör komma i fråga. Undervisningen i de 
elementära läroämnena, hvarvid särskild vigt bör fästas på 
decimalbråks inlärande, bör helst ske af särskilta lärare, då 
egendomsegarne ej alltid hafva tid att regelbundet sköta lä
rarekallet. Vidare påpekas att den theoretiska undervisnin
gen i mjölkhushållning och ladugårdskötsel numera bör ut
sträckas till det omfång Lindqvists och Grotenfelts hand
böcker innehålla, och vigten af att läraren i dessa ämnen 
besitter erforderliga kunskaper. Såsom önskningsmål utta
las äfven att vid dessa skolor premier måtte kunna utgifvas 
åt framstående elever, och att kontrollen öfver dem blefve 
mera likformig och enhetlig än härintills. I detta syfte hade 



110 

utskottet äfven utarbetat sitt förslag till nytt reglemente för 
mejeriskolorna. De reservationer, som bifogats detsamma, 
visa dock att man ej kunnat fullt enas hvarken i princip 
eller i detaljer. 

Då mötet derefter, godkännande i hufvudsak utskottets 
förslag, skulle skrida till granskning af reglementet, fram
hölls att detta ej lämpligt kunde ske i detalj i en sådan för
samling som denna, särdeles då tiden för dess behandling 
numera var knapp. Nya reglementen för mejeriskolorna 
kunde hvarken blifva likartade för hela landet, eller i alla 
rdelar lemnas beroende af ortförhållandena. Man beslöt der-
före, efter någon diskussion, att ingå i granskning endast 
M de hufvudprinciper, enligt hvilka en omorganisation af 
mejeriskolorna borde vidtagas, och ansåg att vederbörande 
hushållnings- och landtbrukssällskaper böra sättas i tillfälle 
att inkomma med förslag i de detaljfrågor, som för hvarje 
särskildt fall kunde uppstå. Vid det af herr Voss-Schrader 
i sin reservation gjorda förslag ville mötet ej fästa något 
afseende, anseende att landets mejeriväsende borde få ut
veckla sig på den nuvarande organisationens grund. 

Vid derpå följande öfverläggningar fattade mötet be
slutet att föreslå omorganisation af dessa skolor efter föl

jande hufvudgrunder: 
l:o) bör större vigt läggas på elevernas praktiska utbild" 

ning, sä att elevantalet vid skolorna göres beroende af tillgången på 
läromaterial. 

2:o) bör en större uppmärksamhet än härintills egnas åt 
den theoretiska undervisningen. 

3:o) bör vid hvarje skola finnas en mejerska eller deja, som 
afiagt behörig af gångsexamen från någon mejeriskola, eller en per
jon med motsvarande kunskaper. 

4: o) bör vid hvarje skola for den theor etiska undervisnin
gen finnes en af landtbrukssällskapet godkänd lärare eller lära
rinna, som genomgått mejeriinstitutet på Mustiala eller afiagt mot
svarande lärdomsprof. 

5: o) bör det skolorna beviljade anslag göras beroende af 
elevantalet och utgå till ett belopp af förlagsvis 300 mark for elev 
och år, hvarutöfver såsom bidrag till lärarens afiöning ett anslag 
af förslagsvis 800 mark borde hvarje skola tilldelas 
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6:o) bör en ordnad, enhetlig och af kompetent person hand-
liafd inspektion öfver mejeriskolorna organiseras. 

7:o) bör vid mejeriskolorna införas en, enligt en for alla 
dylika skolor i landet fastställd gemensam plan uppställd, teknisk 
bokföring. 

Slutligen bestämde mötet att Utskottets i ofvananfördt 
hänseende uppgjorda förslag skulle genom mötets sekrete
rare delgifvas samtliga hushållnings- och landtbrukssäll-

^skaper. 

§ 12. 

Innan mötet derefter åtskildes, utsågs den delegation 
hvilken skulle ombetros justeringen, bestämma sekreterarens 
.arvode och underskrifva mötets till Styrelsen afgifna betän-
kanden; och utsagos dertill förutom ordföranden och vice-
ordföranden Herrar Läneagronomen Forssell och Magister 
Duncker. 

Den 22 Mars. 
§ 1. 

Till vidare behandling företogs de af mötet den 20 i 
denna månad under § 1 af protokollet diskuterade frågorna 
J$:o 21 och 51, uti hvilka af förekommen anledning remiss 
till särskiidt utskott ägt rum; och inlemmades härvid föl

jande, af bemälde utskott uppgjorda 

Förslag till organisation af en landtbrukskommission i 
Finland. 

Landtbrukskommissionen utgöres af fyra af landtbru
karemötet valde kommitterade. 

Landtbrukskommissionen sammanträder årligen i Hel
singfors första helgfria dag i Mars och första helgfria dag 
i Oktober samt dessutom så ofta densamma af Jordbruks-
Expeditionen inkallas. 

Landtbrukskommissionens ledamöter välja ibland sig 
ordförande och vice ordförande. 

Kan vid val af ordförande majoritet icke vinnas, af-
#öre lotten. I händelse af skiljaktiga meningar vid öfver-
$äg« r n i i i g , fattas beslut genom öppen omröstning och om två 
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stadna mot två afgöre ordföranden, minoriteten dock o b e 
taget att till kommissionens utlåtande foga sin derifrån af-
vikande mening. 

Landtbrukskommissionen åligger: 
l : o ) att afgifva utlåtande i landtbruket och dess b i 

näringar rörande frågor, hvilka af landets styrelse densam
ma föreläggas; 

2:o) att uppgöra och framställa förslag till sådana 
åtgärder, hvilka kunna lända till landthushållningens b e 
främjande och förkofran; 

3:o) att handhafva inspektionen öfver landets samt
liga landtbruks- och mejeriläroverk; 

4:o) att årligen till Jordbruks-Expeditionen jemte r e d o 
görelse för kommissionens verksamhet afgifva berättelse an
gående: 

a) landtbruks- och mejeriläroverkens tillstånd; 
b) stats- och läneagronomernes samt statsmejerister-

nas verksamhet; 
c) hushållnings- och landtbrukssällskapernes t i l lgö

randen; samt 
d) Kronoafvelsdjurens placering och användande. 
Landtbrukskommissionen erhåller del af samtliga t i l l 

Jordbruks-Expeditionen inkomna berättelser rörande ofvan-
nämnde tjenstemän och institutioner. 

Vid landtbrukskommissionen anställes af Jordbruks-
Expeditionen en ständig sekreterare, hvilken bör vara en-
vetenskapligt bildad och i landtbrukets såväl theoretiska som 
praktiska del väl förfaren man. 

Sekreteraren åligger: 
l : o ) att vid kommissionens sammanträden föra p r o 

tokollet, tillhandagå med nödiga upplysningar samt o m b e 
sörja alla från kommissionen utgående expeditioner; 

2:o) att emottaga och diariiföra alla till landtbruks
kommissionen inkommande skrifvelser; 

3:o) att uppsätta den berättelse kommissionen har at t 
årligen till Jordbruks-Expeditionen afgifva, samt dertill foga 
en öfversigt af de framsteg inom landtbruket och dess b i 
näringar, hvilka under det föregående året i landet egt r u m ; 

4:o) att enligt kommissionens bestämmande verkställa 
inspektion af landtbruks- och mejeriskolorna samt deröfver 
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till kommissionen afgifva berättelse; börande inspektionerna 
så anordnas, att hvarje skola minst hvart annat årbesökes. 
Är sekreteraren förhindrad att inspektionsresa företaga an-
mäle derom inför kommissionen och må kommissionen utverka 
förordnande för statsagronom eller statsmejerist att inspek
tionen verkställa och derom afgifva berättelse. 

De kommitterade åtnjuta skjuts och dagtraktamente 
jemte lämpligt arvode. I händelse af förfall för ordinarie 
ledamot bör han derom underrätta förste suppleanten, som 
då inträder i hans ställe. På samma sätt förfares om för
fall inträffar äfven för förste suppleanten^ 

Efter det majoriteten framhållet att deras förslag till 
organisation af en landtbrukskommission nog kunde vara be-
häftadt med många fel, både derföre att det tillkommit så 
hastigt och emedan en del af dem som deltagit i uppgöran
det deraf ursprungligen ledts af åsigten att hela frågan 
borde ligga öfver till nästa landtbrukaremöte, antecknades 
såsom biträdande mötets (majoritetens) nu inlemnade för
slag: Hrr Fogelholm, Lagerstedt, Voss-Schrader, Baron Gri
penberg, Forssell, Hahnsson, Serlachius, Ingman, Laurinr 

Duncker, Nyländer och Avellan, samt såsom representerande 
minoriteten och biträdande det första af Utskottet ni upp
gjorda förslaget, Hrr Zitting, Grotenfelt, Lång, Grefve Ste-
ven-Steinheil, Bremer, Gyldén, Sjöström, v. Wright, Friherre 
von Troil och Forsberg. 

Derefter skreds till behandling af hvad som vid dis
kussionen af utskottets betänkande angående landtbrukarmö-
tet lemnats beroende. Enligt detta skulle bland medlem-
marne i landtbrukare-mötet inkomma öfverdirektören, hvarpå. 
äfven nu af minoriteten yrkades. Rörande sekreteraren vid 
landtbrukskommissionen, som enligt majoritetens förslag på 
sätt och vis ersätter öfverdirektören, så enades mötet om 
att han endast då vore att betrakta såsom medlem af landt-
brukaremötet, om han blifvit dertill af något landtbrukssäll-
skap vald. 

Vid frågan om sättet för de fyra komitterades val 
godkändes utskottets III derom gjorda förslag. 

Härefter afslutades förhandlingarne och beslöt mötet 
att hvardera förslagen både mötets och minoritetens skulle 
såsom svar å frågan till Styrelsen afgifvas: 

8 
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Mötets (majoritetens) förslag. 
„ F ö r att bilda en represen

tation tor Finlands landtbruk 
sammankallar Jordbruks-Ex
peditionen i Kejserliga Sena
ten hvart tredje år ett 

Landtbrukaremöte. 
Uti Landtbrukaremötet, som 

för hvarje gång under högst 
fjorton dagar sammankommer 
i Helsingfors stad, deltaga 
följande personer: 

Tvenne deputerade för hvart 
län, valda af länets hushåll
nings- eller landtbrukssäll-
skap. 

Statsagronomerna och Stats-
mejeristerna, Direktörerna för 
landfbruksinstituten och läneagro
nomerna. 

En representant, vald afforst-
föreningen. 

Landtbrukaremötet utser 
bland sina medlemmar Ord
förande och vice-ordförande för 
mötet. 

Landtbrukaremötet eger af
gifva yttrande och förslag uti 
alla detsamma af landets Sty
relse förelagda frågor, hvar-
jemte hushållnings- och landt-
brukssällskaperne böra sättas 
i tillfälle att till mötet in
sända öfverläggningsärnnen, 
hvilka böra till landtbruks-
kommissionens sekreterare 
insändas så tidigt, att de
samma jemte öfriga frågor 
som till mötets handläggning 

Minoritetens förslag. 
„ F ö r att bilda en represen

tation för Finlands landtbruk 
sammankallar Jordbruks-Ex
peditionen i Kejserliga Sena
ten hvart tredje år ett 

Landtbrukaremöte. 
Uti Landtbrukaremötet, som 

för hvarje gång under högst 
fjorton dagar sammankommer 
i Helsingfors stad, deltaga 
följande personer: 

Tvenne deputerade för hvart 
län, valda af länets hushåll
nings- eller landtbrukssäll-
skap; 

Öfverdirektören vid landtbruks-
kommissionen; 

Statsagronomerna och Stats-
mejeristerna; 

Direktörerna för lantbruks
instituten och Läneagronomerna. 

En representant vald af forst-
föreningen. 

Landtbrukaremötet eger af
gifva yttrande och förslag uti 
alla detsamma af landets sty
relse förelagda frågor, hvar-
jemte landets hushållnings-
och landtbrukssällskap böra 
sättas i tillfälle att till mötet 
insända öfverläggningsärnnen, 
hvilka böra till Landtbruks-
kommissionens Ordförande in
sändas så tidigt, att desam
ma jemte öfriga frågor som 
till mötets handläggning k o m 
ma att öfverlemnas, må kun
na två månader före mötets 
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komma att öfverlemnas, må 
kunna två månader före mö
tets öppnande delgifvas lan
dets samtliga hushållnings-
och landtbrukssällskap samt 
alla i detsamma deltagande 
statsfunktionärer. Det vare 
dessutom hvarje medlem af 
mötet obetaget att vid mö
tets sammanträdande fram
lägga förslag till öfverlägg
ningsämnen, hvilka af mötet 
behandlas i mon af tid, sedan 
de af Styrelsen och landt
brukssällskaperna uppkasta
de blifvit afgjorda. 

Å Landtbrukaremöte väl
jas fyra kommitterade till landt
brukskommissionen, hvilka inne-
hafva sina befattningar ända 
till nästa landtbrukaremöte 
och hvilka kunna omväljas. 

Komitterade utses: 
En för södra, en för vestra, 
en för östra, samt en för 
norra delen af landet, bland 
der bosatte, för landtbruket 
och dess binäringar intresse
rade samt i detta fack kun
nige och förfarne män. För 
hvarje af kommitterade utses 
enligt samma grunder tvenne 
supleanter. 

De af hushållnings- och 
Landtbrukssällskaperna valda 
deputerade åtnjuta af all
männa medel ersättning för 
resa och dagtraktamente, men 
icke dertitöfver något arvode. 

För att utgöra en central

öppnande delgifvas landets 
samtliga hushållnings- och 
landtbrukssällskap samt alla 
i detsamma deltagande stats
funktionärer. Det vare dess
utom hvarje medlem af mö
tet obetaget, att vid mötets 
sammanträdande framlägga 
förslag till öfverläggningsäm
nen, hvilka af mötet behand
las i mon af tid, sedan de af 
styrelsen och landtbrukssäll
skaperna uppkastade blifvit 
afgjorda. 

Å Landtbrukaremöte väljes 
fyra kommitterade till Landt
brukskommissionen, hvilka in-
nehafva sina befattningar ända 
tills nästa landtbrukaremöte 
och hvilka kunna omväljas. 

Kommitterade utses: 
en för södra, en för vestra, en 
för östra, samt en för norra 
delen af landet, bland der 
bosatte, för landtbruket och 
dess binäringar intresserade 
samt i detta fack kunnige och 
och förfarne män. För hvarje 
af kommitterade utses enligt 
samma grunder tvenne supp
leanter. 

De af hushållnings- och 
landtbrukssällskaperna valda 
deputerade åtnjuta af allmän
na medel ersättning för resa 
och dagtraktamente, men icke 
derutöfver något arvode. 

För att utgöra enCentral-
auctoritet för landtbruket i 
Finland inrättas en 
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auktoritet för landtbruket i 
Finland inrättas en 

Landtbrukskommission. 
Landtbrukskommissionen 

utgöres af fyra af landtbru
karemötet valda komitterade. 

Landtbrukskommissionen 
sammanträder årligen i Hel
singfors första helgfria dag i 
Mars och första helgfria dag 
i Oktober samt dessutom så 
ofta densamma af Jordbruks-
Expeditionen inkallas. 

Landtbrukskommissionens 
ledamöter välja ibland sig 
ordförande och viceordföran
de. Kan vid val af ordfö
rande majoritet icke vinnas, 
afgöre lotten. I händelse af 
skiljaktiga meningar vid öf-
verläggning fattas beslut ge
nom öppen omröstning, och 
om två stadna mot två afgöre 
ordföranden, minoriteten dock 
obetaget att till kommissio
nens utlåtande foga sin der-
ifrån afvikande mening. 

Landtbrukskommissionen 
åligger: 

l:o) att afgifva utlåtande 
i landtbruket och dess binä
ringar rörande frågor, hvilka 
af landets Styrelse densamma 
föreläggas; 

2:o) att uppgöra och fram
ställa förslag till sådana åt
gärder, hvilka kunna lända 
till landthushållningens be
främjande och förkofran; 

Landtbrukskommission. 
Landtbrukskommissionen 

utgöres af en Öfverdirektör och 
fyra kommitterade. 

Öfverdirektören, som bör 
vara en vetenskapligt bildad 
och i landtbrukets såväl theo
retiska som praktiska del väl 
förfaren man, anställes på 
ordinarie stat samt tillsättes 
och åtnjuter lön i likhet med 
Öfverdirektörerna för landets 
öfriga centralembetsverk. 

Öfverdirektören åligger: 
1) att noggrannt följa landt

brukets utveckling såväl i e-
get som i andra länder samt 
att uppgöra och framställa 
sådana förslag och åtgärder, 
hvilka kunna lända till det 
finska landtbrukets och dess 
binäringars befrämjande och 
förkofran. 

2) att genom motiveradt 
förslag bereda alla ärenden 
rörande landtbruket och dess. 
binäringar till föredragning 
hos Chefen för Kejserliga Se
natens Jordbruks-Expedition» 

3) att handhafva inspek
tionen öfver landets samtliga 
landtbruks- och mejeriläro
verk samt att utöfva tillsy
nen öfver statens afvelsdjur. 
Skulle Öfverdirektören någon
gång vara hindrad att årli-
ken besöka alla ofvannämnda 
läroverk, så ankommer det 
å Chefen för Jordbruks-Ex-
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3:o) att handhafva inspek
tionen öfver landets samtliga 
landtbruks- och mejeriläro
verk; 

4:o) att årligen till Jord
bruks-Expeditionen jemte re
dogörelse för kommissionens 
verksamhet afgifva berättelse 
angående: 

a) landtbruks- och meje-
riläroyerkens tillstånd; 

b) Stats- och Läneagro
nomernas samt Statsmejeri-
sternas verksamhet; 

c) Hushållnings- och Landt-
brukssällskapernas tillgöran
den, samt 

d) Kronoafvelsdjurens pla
cering och användande. 

Landtbrukskommissionen 
erhåller del af samtliga till 
Jordbruks-Expeditionen in
komna berättelser rörande 
ofvannämnde tjenstemän och 
institutioner. 

Vid landtbrukskommissio
nen anställes af Jordbruks-
Expeditionen en ständig se
kreterare, hvilken bör vara 
en vetenskapligt bildad och 
i landtbrukets såväl theore
tiska som praktiska del väl 
förfaren man. 

Sekreteraren åligger: 
l:o) att vid kommissio

nens sammanträden fora pro
tokollet, tillhandagå med.nö
diga upplysningar samt om
besörja alla från kommissio
nen utgående expeditioner; 

peditionen i Kejserliga Sena
ten, att på Öfverdirektörens 
förslag härtill förordna nå
gon af kommitterade, dock 
må Öfverdirektören personli
gen minst hvarje annat år 
besöka hvarje läroverk. 

4) att utöfva kontroll öf
ver alla i landtbrukets och dess 
binäringars tjenst anställda 
statstjenstemän samt att vid 
inträffad ledighet hos Chefen 
för Kejserliga Senatens Jord
bruks-Expedition af de sökan
de föreslå den han anser lämp
ligast till tjenstens erhållande. 

5) att årligen innan Au
gusti månads utgång till Hans 
Kejserliga Majestät för det 
föregående året afgifva un
derdånig relation, hvilken bör 
innehålla: 

a) en sammanfattning af 
de vigtigaste framsteg, som 
egt rum inom landtbruket och 
dess binäringar så inom som 
utom landet. 

b) fullständig berättelse öf
ver Landtbrukskommissionens 
och Öfverdirektörens verk
samhet samt redogörelse för 
alla under året vidtagna åt
gärder rörande landtbruket 
och dess binäringar. 

c) en noggrann berättelse 
om landtbruks- och mejeri
läroverkens tillstånd och verk* 
samhet samt en öfversigt öf
ver dislokationen, underhål
let och användningen af sta-
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2:o) att emottaga och di-
ariiföra alla till landtbruks
kornmissionen inkommande 
skrifvelser; 

3:o) att uppsätta den be
rättelse kommissionen har att 
årligen till Jordbruks-Expedi
tionen afgifva, samt dertill 
foga en öfversigt af de fram
steg inom landtbruket och 
dess binäringar, hvilka under 
det föregående året i landet 
egt rum. 

4:o) att enligt kommissio
nens bestämmande verkställa 
inspektion af landtbruks- och 
mejeriskolorna samt deröfver 
till kommissionen afgifva be
rättelse; börande inspektio
nerna så anordnas, att hvarje 
skola minst hvartannat år 
besökes. Ar sekreteraren 
förhindrad att inspektionsresa 
företaga, anmäle derom inför 
kommissionen, och må kom
missionen utverka förordnan
de för Statsagronom eller 
Statsmejerist att inspektionen 
verkställa och derom afgifva 
berättelse. 

De kommitterade åtnjuta 
skjuts och dagtraktamente 
jemte lämpligt arvode. I 
händelse af förfall för ordi
narie ledamot, bör han der
om underrätta första supple
anten, som då inträder i hans 
ställe. På samma sätt för-
fares om förfall inträffar äf
ven för första suppleanten". 

tens afvelsdjur; börande der-
jemte de af samtliga landt
bruks- och mejeriläroverks 
föreståndare, stats- och läne
agronomerna, statsmejerister-
na samt landets hushållnings-
och landtbrukssällskap afgif-
na berättelser öfver deras 
verksamhet uti relationen ingå. 

Ofverdirektörens relation 
må årligen jemte alla den
samma åtföljande berättelser 
på bekostnad af allmänna me
del till tryck befordras. 

Landtbrukskornmissionen eger 
att afgifva utlåtande i alla 
landtbruket och dess binä
ringar rörande vigtigare frå
gor, hvilka af landets styrel
se må densamma föreläggas. 
Derjemte må kommissionens 
medlemmar till kommissio
nens öfverläggning framställa 
förslag, hvilka derefter af kom
missionen jemte motiveradt 
yttrande föreläggas Chefen 
för Kejserliga Senatens Jord
bruks-Expedition. 

Landtbrukskornmissionen 
erhåller del af de berättelser, 
som afgifvits af alla i landt-
brukets tjenst stadda stats-
funktionärer. 

Ledamöterna i kommissio
nen utgöres af fyra på ofvan-
antydt sätt valda Kommitterade. 

Landtbrukskornmissionen 
sammanträder till ordinarie 
sammankomster fyra gånger 
årligen nemligen en gång un-
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der hvarje af månaderna Marsy 

Juni, September och Decem
ber, men kan vid behof sam
mankallas till extra samman
träden. 

Vid Landtbruks kommissio
nens sammanträden ledas för
handlingarna af Öfverdirek
tören och är kommissionen 
beslutför då fyra ledamöterT 

ordföranden deri inberäknad, 
utiärendernas behandling del
taga och till beslut sig yttra. 
Vid lika röster för och emot 
afgöres frågan i enlighet med 
den åsigt, hvarom Ordföran
den sig förenat. 

De kommitterade åtnjuta 
skjuts och dagtraktamente 
under sina resor jemte lämp
ligt arvode. 

Dagen för kommissionens-
sammanträde bestämmes på 
Öf ver dir ektör ens framställ
ning af Chefen för Kejserli
ga Senatens Jordbruks-Ex
pedition och bör kallelserna 
som innefatta såväl de kom
mitterade som dessas supp
leanter afgå till kommittera-
rade minst en månad före 
samm an trädet. I händelse af 
förfall för de ordinarie leda
möterna afsända dessa kal-
lelsebrefvet till första supp
leanten, som då eger att i 
hans ställe inträda i kommis
sionen. På samma sätt för-
fares om förtall inträffar äf
ven för denne. 
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Vid Landtbrukskommissio
nen anställes en sekreterare, 
hvilken för protokollet vid 
kommissionens sammanträ
den och ombesörjer expedi
tionen af alla derifrån utgå
ende ärenden. Under de ti
der af året då kommissionen 
icke sammanträder står se
kreteraren till Öfverdirektö
rens förfogande för handlägg
ningen och expeditionen af 
på denne ankommande göro-
mål. 

Sekreteraren, som bör haf
va aflagt behöriga juridiska 
examina, anställes på ordina
rie stat samt utnämnes och 
åtnjuter lön i likhet med mot
svarande tjenstemän vid öf
riga Centrala embetsmyndig-
heter i landet. 

Enär sålunda mötet icke tillagt den institution, som 
skulle representera Finlands jordbruk någon vetenskaplig 
bestämmelse, så föranledde frågan 39 till ingen vidare åt
gärd från mötets sida. 

§ 2. 
I anledning af frågorna N.ris 8, 16, 23, 25, 29, 34, 

38 och 59 hade utskottet IV uti afgifvet betänkande före
slagit: 

l:o) att mötet, med omfattande af det i Kejserliga 
Senaten väckta förslaget derom, att 2,000,000 mark af fat
tig- och arbetshusfondens medel skulle anslås till jordbruks
lån, — utan att förorda ifrågakomne anslags ställande un
der förvaltning af Hypotheksföreningen, hvilken icke torde 
kunna utöfva någon verksammare kontroll öfver de med lå
nen afsedda arbetenas planmessiga utförande och genom 
hvilken lånen dessutom skulle tillgodokomma endast kom
muner emot afgifven solidarisk ansvarighet eller enskilda 
personer hvilka ställa sådan realsäkerhet, som uti Hypo-
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theksföreningens reglemente finnes omförmäld, — måtte så
som sin åsigt uttala: 

a) att anslaget, hvaraf hälften eller en miljon mark 
skulle jemnt fördelas emellan landets åtta län samt åter
stoden, i mon af efterfrågan enligt Kejserliga Senatens be
stämmande, tillfalla de län der behofvet af lån, till odlings
företag mest gör sig gällande, borde af vederbörande Gu
vernörer förvaltas, med skyldighet för Guvernörerne att der-
öfver årligen till Kejserliga Senaten afgifva berättelse, åt
följd af redovisning, som till statskontoret öfverlemnas; 

b) att lånen, hvilka kunna tilldelas såväl kommun 
som enskild person, utgifvas på 15 år emot 4 proc. ränta och 
10 proc. årlig afbetalning å kapitalet under de tio senaste åren 
af lånetiden samt med skyldighet för låntagaren, att, derest 
lånet icke inom af Guvernören utsatt tid till uppgifvet ända
mål blifvit användt, detsamma genast återbetala jemte derå 
från lånets lyftande upplupen 6 proc. årlig ränta; 

c) att lån, hvilket ansökes af kommun, för att använ
das till en särskild odlingslånefond inom dess område, ut-
gifves till ett belopp af högst 20,000 mark, antingen mot 
kommunens gemensamma betalningsansvarighet, eller annan, 
af Guvernören godkänd säkerhet, samt att lån på ansökan 
af enskild jordbrukare beviljas till en summa, ej öfversti-
gande 5,000 mark, i den ordning och mot sådan säkerhet, 
som här nedanföre finnes angifvet. 

d) att kommun, som för bildandet af odiingslånefond, 
erhållit lån, eger ställa sådan fond under inseende och för
valtning af kommunalnämnd eller derföre särskildt utsedd 
bestyrelse, samt uppgöra närmare stadganden i afseende å 
lånens belopp, utlåningstiden, m. m.; börande likväl i dessa 
stadgar, hvilka underställas Guvernörens granskning och 
fastställelse, ovilkorligen ingå den bestämning, att intet lån, 
hvars belopp öfverstiger 300 mark, må utgifvas med mindre 
än att läneagronom eller landtbruksingeniör uppgjort plan 
för samt tillstyrkt det med lånet afsedda arbetets utförande, 
och att för länefondens förvaltning årligen berättelse och 
redovisning till Guvernören afgifves; 

é) att Guvernören uti utfärdade kungörelser årligen 
borde meddela allmänheten underrättelse om lånen jemte för 
dem fastställda vilkor med föreskrift att hugade lånsökande 
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ägde att inom den 1 Mars antingen direkte till Guvernören* 
inlemna eller ock genom vederbörande kronolänsman låta-
insända sina till Guvernören ställda skriftliga ansökningar 
om ifrågavarande lån, hvilka ansökningar alltid borde inne
hålla noggrann uppgift å ej mindre de ändamål, för hvilka 
lånen afses, än lånens belopp och den säkerhet, som för 
dem erbjudes samt, derest lånet sökes af kommun, åtföljas 
af protokoll rörande ärendets behandling inför kommunal
stämma ; 

f) att, efter det låneansökningarne inom föreskrifVen 
tid till Guvernören inkommit, Guvernören borde i alla de 
fall, då ansökningarne icke gälla lån för återutlåning, ut
färda förordnande för läneagronom eller landtbruksingeniör 
att undersöka det för lånets erhållande angifna företagets 
beskaffenhet och att för dess utförande uppgöra plan jemte 
ungefärligt kostnadsförslag, äfvensom att tillika afgifva ut
låtande öfver arbetets utförbarhet och nytta samt tiden inom 
hvilken detsamma anses kunna fullgöras, hvilka handlingar 
förrättningsmannen tillställer lånsökanden, som derefter eger 
att till Guvernören inlemna sagde utlåtande jemte sin å låne
beloppet utfärdade och till säkerheten af kronolänsmannen 
i samråd med kommunalnämnden i orten behörigen be
styrkta skuldsedel. 

g) att samteliga under året till Guvernören sålunda 
inkomna låneansökningar jemte dertill hörande skuldsedlar 
och öfriga handlingar i början af Januari månad följande 
år granskas af Guvernören med tillkalladt biträde af trenne 
utaf vederbörande Hushållningssällskaps eller Landtbruks-
sällskaps bestyrelse för sådant ändamål utsedde delegerade, 
hvarefter och sedan lånebeloppen, med afseende å de till
tänkta företagens större eller mindre nytta blifvit bestämda, 
lånemedlen å landtränteriet utbetalas åt lånsökande kom
muner till hela beloppet, samt åt enskilde personer hälften 
deraf, intill dess genom bevis af vederbörande läneagronom 
eller landtbruksingeniör utredning törebragts derom, att mot-
avarande andel af det med lånet afsedda arbetet blifvit full-
gjordt, då den andra hälften af lånet, utan vidare omgång,, 
till lånsökanden utanordnas; 

h) att lånehandlingarne förvaras hos Guvernören, som 
eger tillhålla vederbörande kronolänsmän att, efter kommu-
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nalnämndernas hörande, qvartaliter till Guvernören afgifva 
yttrande rörande möjligen inträffade förändringar i afseende 
å den säkerhet, som för lånen blifvit ställd; samt 

i) att af räntan å de utgifna lånen 3 proc. tillfaller 
statsverket och 1 p r o c användes sålunda, att hälften deraf 
afsättes till bildande af en reservfond, och den andra hälf
ten anslås till betäckande af förvaltningskostnaderna. 

2:o) att, för åstadkommande af en särskild fond för 
torrläggning och uppodling af större mosskomplexer Nådig 
Proposition måtte landets nästsamman trädande Ständer före
läggas rörande beviljandet af ett årligt anslag från bank
vinsten af 400,000 mark, uti fem års tid, att med fästadt 
afseende å länens folkmängd och areal för ifrågakomne ända
mål ställas till disposition af länstingen, om hvilkas inrät
tande förslag vid senaste landtdag blifvit framstäldt, ehuru 
frågan derom af förekommen anledning lemnats på ny pro 
position beroende". 

Då dessa frågor nu till gemensam behandling företogs, 
framhölls till först den stora vigt och betydelse som till
gång på kapital och kredit har för jordbrukets uppkomst, 
och huru, der dessa saknas, framstegen äro små och kla
gan att jordbruket ej bär sig, att det ej lemnar någon be
hållning, ständigt återkommer. Och dock idkar 80 p r o c 
af vårt lands befolkning detta yrke ; har dervid haft sin sys-
selsättning och bergning och under alla tider uppehållit lan
dets ekonomiska existens. Jordbruket är derföre i ordets* 
fullaste betydelse landets modernäring. Forskar man efter 
huru denna näring uppstått och fortskridit, så finner män 
att det skett genom folkets idoga arbete att förvandla vild
mark till åker och äng, och göra dem fruktbringande ej 
allenast för upprödjarne sjelfva, utan äfven för kommande 
generationer. Det egendomliga och uppoffrande i jordbruks
arbetet ligger deri, att ej alla frukter deraf komma den till
godo, som nedlagt det, utan att det mången gång till huf-
vudsaklig del länder en kommande tid till nytta. Men detta 
förhållande betecknar äfven jordbruksarbetets varaktighet;, 
och om än inkomsten deraf ej är så stor, som af handel r 

industri och andra spekulationer, så måste den dock anses* 
bestämdare och säkrare, i det jordkulturen på ett bestående 
sätt ökar nationalförmögenheten. På denna grund är dea 
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äfven förtjent af att framför andra näringsgrenar, som mera 
arbeta för det närvarandes kraf, främjas, dess mera som i 
den mån jordbruket utvidgas statens inkomster på många
handa sätt ökas. Men j u större areal som kommer under 
kultur och ju mera omsorg som egnas åt dess skötsel, dess 
mera gör behofvet af kapital och kredit sig kännbart; och 
då det ligger i jordbrukskulturens redan antydda natur att 
den ej kan, genom kapitalets hastiga omsättning och före
spegling af stora dividender, locka till sig enskiltas kapital, 
så återstår för detsamma ej annat än att för sitt raskare 
framskridande vädja till Statens mellankomst. Sådant har 
äfven varit fallet i de flesta länder, der jordbruket uppnått 
en högre ståndpunkt, såsom t. ex. i England och Belgien. 
Först sedan Staten beviljat en storartad kredit till j o rdbru 
kets fromma kunde det komma upp. Äfven i vårt grann
land Sverige har ej ett enda ständermöte gått förbi utan 
att anslag beviljats för jordbrukets främjande. Under tiden 
emellan 1841 och 1878 har derstädes endast till befräm
jande af torrläggningsarbeten och mossodlingar beviljats af 
allmänna medel såsom lån 5,216,180, och såsom anslag 
1,762,010 kronor, samt under nuvarande riksdag ifrågasatts 
ej blott ett anslag af 300,000 kronor, utan äfven bildandet 
.af en odlingsfond uppgående till 10 miljoner. 

Vidkommande hos oss i sådant afseende utgifna lån 
•och understöd för jordbrukets befrämjande, har ifrån amor-
tissementsfonden under en längre tid utgifvits större och 
mindre lånebelopp, men sedan denna fond år 1869 dispo
nerats såsom säkerhet för jernvägsbyggnaderna i vårt land 
bar lånerörelsen i afseende å jordbrukets understödjande 
betydligt inskränkts. År 1842 anslogs till Uleåborgs, Kuopio 
och S:t Michels län, och sedermera äfven till Wiborgs län^ 
ett årsanslag af 1,200 rubel, som 1858 förhöjdes till 2,400 
rubel. Denna utlåning fortgick ända till 1873, då genom 
reskript af den 29 Maj denna fond indrogs och som skäl 
derför angafs att dessa lån ej medfört den nytta, som der-
med åsyftades. Sedermera har behållningen vid denna fonds 
indragning, 112,571 mark, af Styrelsen användts för befor
drande af särskilta för jordbruket afsedda nyttiga ändamål. 
Utom dessa lån till kärrodling har äfven sedan år 1863 ut
gifvits smärre summor dels som lån, dels som anslag. 
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Vid motiveringen af de skilda momenterna i utskottets 
förslag framhölls att då länens Guvernörer redan genom sin 
tjenst måste anses intresserade att genom den föreslagna 
lånerörelsen verksamt befordra jordbrukets framåtskridande 
i sina respektive län, så borde dessa tjenstemän vara de 
lämpligaste att öfvervaka ifrågavarande fond. Det kunde 
ske så mycket lättare, som vid länestyrelserna finnas rän-
terier, som kunna i förvar emottaga såväl kontanta pennin
gar som säkerhetshandlingar. Men då landets Guvernörer, 
om ock med intresse omfattande denna jordbruket befor
drande angelägenhet, icke alltid kunna ega denna sakkänne
dom, som fordras, så har man, till en del äfven för att lätta 
deras arbete, föreslagit att landtbrukssällskaperna, genom 
tre dess medlemmar i direktionen, skulle vara behjelpliga 
vid handhafvandet och bestämmandet af lånens utgifning 
och fördelning. Hvad fördelningen af lånen beträffar, så 
skulle det naturligtvis mycket lättas, om de kunde fördelas 
på kommuner, för att af dem som odlingsfond för j ordbru
kets främjande förvaltas; men då kommunen ej kan tvingas 
att emottaga slika lån och derför ikläda sig ansvarighet, så 
kunde man ej nöja sig endast med en sådan fördelning, 
utan hade äfven föreslagit att enskilta personer kunde k o m 
ma i åtnjutande af dessa lån. Af dessa lånefonder hoppa
des man mycket godt, då redan nu finnas exempel på (så
som i Lappo socken af Wasa län, der en dylik fond existe
rat 16 år och verkat mycket välgörande) att de kunna gagna 
på mångahanda sätt. Lånen hafva nemligen delats i smärre 
poster och utgifvits mot säkerhet, som pröfvats af en skild 
kommission, och sålunda hafva de ej vållat kommunen den 
ringaste förlust, men tusendetals tunnland hafva med dem 
uppodlats. Det vigtigaste vilkoret för erhållande af dessa 
penningar ansåg man ligga i att dessa medel användes till 
dermed afsedda ändamål, så att Styrelsen icke, såsom skett 
med den förra fonden, skulle nödgas indraga densamma. 
Derföre har fastställts den bestämmelsen, att intet lån till 
enskilta skulle utgifvas med mindre läneagronom eller kom
petent person först uppgjort en fullständig plan öfver arbe
tet samt tillstyrkt dess utförande. Endast sålunda skulle 
lån åt enskild person utgifvas. Ett undantag från denna 
allmänna regel, hvilket tillåtits var det, att kommuner voro 
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berättigade att från sin lånefond utgifva smärre lån, icke 
öfverstigande 300 mark, utan att någon plan af agronom 
behöfde förekomma. Detta medgifvande ansågs böra göras 
för att icke allt för mycket ingripa i den kommunala frihe
ten i detta afseende. Likväl borde för hvarje sådan låne
fond ett reglemente af Guvernören fastställas och kommu
nen vara skyldig att årligen inkomma med redovisning öf
ver fondens förvaltning. 

Man har dock icke ansett att landtbrukets i Finland 
behof genom detta anslag blifvit tillfyllest tillgodosedt. Ön
skar man ett raskare framåtskridande, så kunna desszf me
del ej anses tillräckliga. Vid detta möte har redan fram
hållits vigten af kärrmarkers torrläggning och odling. Man 
har visat huru betydlig del af landets ytvidd de upptaga. 
Hvar och en känner äfven huru dessa marker kunna gönom 
odling bringas till att lemna rika och varaktiga skördar; 
nu ligga de som kylande element, som sprida frost och för
ödelse omkring sig. För att bringa denna ofantliga massa 
j o rd , uppgående till mera än 1/4-del af landets areal, till 
kultur fordras kapital, som vi ej mäkta åstadkomma. Ty 
beräknar man att endast hälften af dessa sänka marker kan 
blifva föremål för odling och uppskattar den till 10 mil jo
ner tunnland samt beräknar 100 mark per tunnland för de
ras torrläggning och odling, så kommer man till en summn 
af en miljard. Vi kunna således, äfven om landet redan 
egde nödiga arbetskrafter, endast tanka på att småningom 
skrida framåt och lemna åt efterkommande att fortsätta; 
och derföre har man ej kunnat sträcka sina pretensioner 
högre än att föreslå att af landets ständer begära ett årligt 
anslag af 400,000 mark till mossors och sänka markers torr
läggning och odling. 

§ 9. 
Sedan alla af mötet till behandling upptagna frågor 

sålunda blifvit slutdiskuterade, samt ingen af hötets med
lemmar, på derom gjord tillfrågan, hade något vidare att uti 
mötets angelägenheter andraga, förklarade ordföranden mö
tet upplöst. 

In fidem 
K. J. Forsberg. 














