
3. V. SNELLMAN - J. W. G:SON SNELLMAN 5.1 1863 567

ehuruväl jag hoppas biadet skall tillfredsställa alla dem, som hälla pä
en sjelfständig öfvertygelses uttalande. Men hufvudsynp(unk>ten är
Finskhetens sak; och det är den, s<om> begär att understödas.

Låt mig efter par postdagar fä ett vänligt Svar.
Skrif då också litet utförligare om alla i Din familj.
Lät också litet infiyta om tillståndet på orten, d. v. 5. i länet. Jag

hoppas i mitt sinne, att nöden icke är så ytterlig, som den afmålats.
Men jag har icke vågat yttra mina tankar härom, för att icke aflcyla
väigörenheten här i södra landet, som dock på sina ställen varit skral
nog. 10

Mina barn äro friska. Men mycket bekymmer har jag med dem och
med mitt hem — i fremmande hand. Lef Väl!

Broderligen
Joh. Vilh. Snellman

H:fors den 5 Jan. 1863.
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Högvälborne Herr Grefve!

Till svar ä Högvälborne Herr Grefvens vördade skrifvelse af den 27:e
Januari får jag äran meddela:

Finska statsverket har i följd af missvexten fått vidkännas en extra

utgift afungefär 1 200 000 rubel silfver, eller 1/3 del afdess årsinkomst.
Under sädane förhållanden kan icke tänkas pä att inlösa Iän före
förfallotiden. Länet är dessutom upptaget för jernvägsanläggning, och
jernvägen ha i är ännu icke fullt betäckt trafikkostnaden, än mindre 30

remont och räntor.
Vära Ryska obligationer stå dåligt. Men felet är icke vårt; ty ränta

och amortissement har erlagts punktligt. Deras discredit kommer aftvå
orsaker: Ryska sedelmyntets osäkerhet och den höga penningräntan i
Ryssland.

Ingen vilI köpa obligationer, som gifva endast 4 %; än mindre vill
man hafva dem, dä sä osäkert är, hvilket värde det i Ryska sedlar
betalbara kapitalet vid förfallotiden kan ega.

Likväl vill jag försöka, om det vore möjligt att här få nägot såldt,
endast Mr. Derwiez ville uppgifva det lägsta pris, till hvilket försäljning 40

får ske. Vi skola, om Mr. v<on> Derviez har förtroende dertill, sälja
genom F<örenings> Banken utan all provision. Blir priset lockande, så
kan kanske nägon allmän kassa finna uträkning vid att tillegna sig ett
mindre partie7

Kunde ett pris noteras på börsen i S:t Petersburg, om också blott
nominelt, skulle detta utan tvifvel verka för bättre förtroende. Man
noterar vanligen säljarens pris, om ocksä köpare icke finnas.

Jag beder ödmjukast Herr Grefven hafva godheten försäkra Finans
ministern, att den lifiigaste goda vilja här icke saknas, och att särskildt
jag anser mig skyldig till hvarje tjenst — men att i närvarande fall den 50

härda omöjligheten stär i vägen. Att inlösa 300 tusen rubel i låneobli
gationer vore för oss detsamma, som inlösen af 30 miljoner för Ryska
statsverket.



568 J. V. SNELLMAN - A. ARMFELT 6.11 1863

Mr. von Derviez bref har jag äran återställa — och framhärdar med
djupaste Vördnad

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 6 Febr. 1863.
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Högvälborne Herr Grefve!

Jag har haft äran mottaga ett meddelande, som ålägger mig den
angenäma pligten att på det vördnadsfullaste tacka Högvälborne Herr
Grefven för detta nya vedermäle af vävilja och förtroende. Odmjukt
vågarjag anhålla, att Högvälborne Herr Grefven icke måtte med ovilja
anse, att jag trott mig / icke / böra begagna det anbud, denna oförtjenta

20 godhet beredt mig.
Mina skäl äro förnämligast:
l:o att jag verkiigen icke duger för muntiiga framställningar och

debatter och derföre icke kan hoppas, att såsom Landtdags-represen
tant i någon större mon gagna,

2:o att deremot hvarje mig tillfallande yttre utmärkelse paralyserar
min publicistiska verksamhet, emedan den gifver iliviljan tilWälle att
sätta motivema för mitt handlingssätt i fråga.

3:o att fattigdom passar illa tilisamman med nytt adelskap, utan
traditioner och utan slägtskapsförbindelser; mina barn, jag har fyra

30 söner, kunna nu ingå i hvilket ärligt handverk som helst; såsom
frälsemän skulle de finna sig tryckta af en sädan stillning.

Måtte Högvälborne Herr Grefven i dessa skäl finna en anledning att
icke ilja upptaga mitt förfarande i denna sak, utan äfven i framtiden
förunna mig det af mig högt värderade förtroende, hvarpå jag haft
lyckan erfara så många bevis.

Med djupaste vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

40 Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 15:e februari 1863.
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Käre Broder!
50

Tack för Din beredvillighet att befordra en god sak och att hjelpa mig
från mitt åtagande för densamma.

Helsa också broderligen den hedersvännen Wi1lgrn, af hvars vän
fasta hand jag äfven förut röjt spår i det goda, som vederfarits mig från
Uleåborg.


