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utlandet, utan att på detta utgifva sediar här hemma.
Odmjukt anhällande, att Högvälborne Herr Grefven fortfarande

måtte skänka mig den högt skattade välvilja,, af hviiken jag haft lyckan
mottaga så många bevis, har jag äran med djupaste Vördnad framhär
da

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 7 April 1863.
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HUB, JVS handskr’ftssarnling

Högädle Herr Kansli-Råd!

Jag skyndar att uttrycka min innerliga tillfredsställelse öfver Herr
20 Kansii Rådets utnämning till Senator, emedanjag den ser ej allenast en

utöfvad rättvisa af vår Nådige Herre och Storfurste åt en om foster
landet förtjent man, utan ock en säker förhoppning om vinst af ljus
insigt uti allt det som skall befordra landets, sanna väl.

Mig tillkommer ingen tacksamhet för denna utnämning, då jag
endast — jemte andra — deltagit i uppfyllandet af en dyrbar pligt att
framhålla sanningen inför thronen. Herr Senatorn är sin egen förmåga
skyldig hvad som nu inträffat, och vi här instämma i landets glädje
öfver den ffignesamma tilldragelsen, att se dess högste Styrelse stadgad
och styrkt genom en utmärkt förmåga.

30 Våra financer äro bekymmersama; de fordra ali uppmärksamhet och
deras vårdare är oförmögen att nu dermed taga befattning. Till den 1
Julii är Herr Senatorn redan i tiiWälle at skaffa sig närmare insigt om
dessas invecklade ställning och öfverväga hvad som står att göra för att
ordna denna så vigtiga del aflandets förvaltning. Jag hoppas mycket af
Herr Kansli-Rådets ljusa blik i denna gren och framhärdar med
fullkomligaste högaktning

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall
40 S:t Petersburg d. 1/13 April 1863
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Uleåborg den 25 April 1863

50 Herr Senator J. V. Snellman
Helsingfors

Käre Broder!

Ehuru ännu i saknad af M<in> Brtoders värda svar på min sednaste
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skrifvelse af den 18. Mars, kan jag ej underläta, att frambära Dig
min och de minas hjertliga lyckönskan till att hafva blifvit utnämnd
till mediem af vår styrelse, hvilken utnämning i ailmänhet här blifvit
med glädje emottagen och hvaraf man hoppas godt för landet och för
orten.

Derjemte kan jag ej underlåta att återkomma till vår Sågrörelse,
hvarom jag ordade uti min skrifvelse af den 21. Januari. Vi hafva åter
haft en stark auktion, hvarvid intet inrop skedde i anledning af de höga
minimi prisen, hvilka dessutom voro sä utan urskiljning åsatte, att för
vissa partier stock med 3 års flötning voro minimi prisen desamma som 10

för andr4a partier med några dagars flötning.
Då nu emedlertid enligt Baron Wredes yttrande det skulle anses som

att sågegarena härstädes skulle vilja tvinga Styrelsen att sälja Stocken
till underpris, så äro Sägegaren nu i beråd att ingä till Styrelsen med
ett anbud af ett sådant pris för Stocken levererad till de skiljda Sågar
under en längre eller fiere års tid, som det möjiigen kan bära sig att
betala för att återfå egna pengar jemte ränta och amortisation ä i
Sägarna nedsatte Kapitalier, hvarom jag härmed velat underrätta
M<in Br’oder>, dä man förmodar att M<in> Br<oder> kommer att
öfvertaga Finance portföljen. 20

Huruvida det är rimligt att Sågägare som utlagt circa 80 000 R. S:r
för en Ångsåg som utom Amortisation gör circa 5 000 R. S:r i ränta
och hvarå förvaltning och andra kostnader, utan sågning, kostar circa
3 000 R. S:r årligen skulle hafva lust att låta sågen stä, om han kan
finna någon uträkning med att köpa stock till den torde M<in> Br<oder
sjelf kunna bedömma.

Baron Wrede hotar 0S5 äfven med att Kronan häller på att uppgöra
kontrakt om att till ett Engelskt Bolag leverera 5 000 000 Sleepers inom
15 år — huru härmed sig förhåller eller huru sädana partier Sleepers
ifrån Finlands skogar kunna levereras utan att använda sägstocken, 30

eller huru det är tänkbart att för Sleepers kunna erhälla ett förmonli
gare pris än för Piankor, isynnerhet ifrän vår nord1ig ort, derifrån
ftakterna äro så höga, är något, som för mig är oförklarligt, och skulle
jag stanna hos M<in> Broder> i stor förbindelse om jag skulle få någon
upplysning i detta Amne, äfven om priserna privatim.

Det hör till Saken att till Sleepers erfordras lika dimensions Stock,
som till Sägstock, utom att de äro kortare.

Skulle skogarne vara sä siut pä närmare håll att Sleepers mäste
härifrån till England importeras, så torde man äfven kunna emotse en
höjning i Plankpriserna. Man måste ihogkomma att Stubböres afgiften 40

pä Svenska sidan, som hittilis varit billigare nu lärer blifvit höjd till 25
öre p(e>r Stubb. Månne vi kunna med våra minimi priser konkurrera
med Sverige bättre i Sleepers An i Plankor?

Jag har haft ganska häftiga Disputer med Baron Wrede uti ifråga
varande Amnen och mer vore fallen att tro det han blifvit biten af en
galen hund, eller att han eljest är af naturen dum!

Skulle M<in> B<roder>s tid nägon gång medgifva, sä vore jag mycket
tacksam för några rader Angående Sleepers Affairen, som ej mera
torde i H<elsing>fors vara någon hemlighet.

Jemte det jag med de mina sänder Dig och de Dina hjertliga 50
heisningar, beder jag fortfarande fä vara innesluten uti Din vänskap,
och förblifva Din tillgifne frände

J. W. Snellman Gson
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verte1
p. s.
Ännu beder jag upplysningsvis fä meddela att de priser, som Sågäga
rena komma att erbjuda för Stocken troligen kommer att motsvara de
för köparena nu äsatta förmonligaste minimi isynnerhet då flötningar
na kunna utföras i större partier och konkurrensen för huggnings och
släpnings Arbetet upphör.

D<en) S<amme)
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Käre broder!

Dina kärkomna bref af den 1$ Mars och 25 April har jag mottagit.
Hjertligt tack för väiönskningarne. icke säsom skulle jag hafva

20 någon glädje af utnämningen, som af mig varit hvarken efter sträfvad
eiler efterlängtad. men härom mera, när Du, säsom jag hoppas,
kommer hit till Landtdagen.

Tyvärr lärer sä gä, attjag får Finanserna pä min del. Men detta är till
vidare oss einellan. Lyckligtvis är Langenskiölds tillständ icke alldeles
hopplöst. Men han behöfver äfven i bästa fail en längre hvila, och jag
är, sä att säga, nödd och tvungen, att träda i hans ställe för nägot är.

Först den 1 :a Juli vidtager min befattning. Likväl har jag löfte om
ännu någon månads frihet, för att förbereda mig.,

1 skogsaffärerna kan jag derföre till vidare ingenting göra. Icke heiler
30 har jag ännu sä reda på dem, att jag vägar öfver dem fälla något

omdöme. Likväi kan jag kanske komma i tillfälie att yttra något ord i
Er sak. Om Du viii vara god och skicka mig en korrt pronlemoria öfver
Er tillämnade ansöknings innehåll, vore detta väl. Afven uppgift pä
auktionsanbudens beiopp och minimi prisen; ty det gär icke an för mig,
att derom söka underrätteise här, sä länge jag icke har något med
affårerna att göra.

Man får icke ailtför mycket förarga sig öfver Skogsstyreisens
tiligöranden, så länge icke visas kan, att de afse något annat, än statens
fördel. Det är olämpligt, att staten skall befatta sig med något slags

40 handelsrörelse. Men hvad kronans skogar angår, är sådant nödvän
digt. Och mäste kronan drifva denna affär, så finnes för dess drifvande
blot1 en regel: att sköta den sä, som en enskild afffirsman skuile göra.
Detta kan i min tanke icke bestridas. Ur sådan synpunkt bör derföre
Skogsstyrelsens förfarande bedömas.

Likväl ingen regel utan undantag. Sä länge saken är ny, erfordras
konsiderationer. Likaså päkallas sådane af ett sä hårdt är som detta.
Staten är icke statskassan. Dess enda rikedom är folkets välstånd.

Sleepers afrären tror jag icke vara någon annan, än den kända
ptanen, att fä jernväg bygd af Engeiskt bolag mot leverans af Sleepers.

50 Behofvet af dessa skall vara stort, emedan man för dem till Australien
och Ostindien, hvilka iänders trädsorter äro för dyrbara till sädane.
Den saken kommer dock att hvila till Landtdagen, som skall bestäm
ma; om jernvägar eiler icke?

1 Tidningsaktieafffirn vore det visst en önsklig sak, om H<errar>
aktionärer ville erlägga beloppet. Biadet behöfver första året detta


