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P. 5. Baron Rokassowsky hoppas kunna återvända till Welsing>fors
nästa Lördag med då afgående Ångbåt. Kejsaren som icke kan
dagtinga om nägon tillgifvenhets-adress påskyndar äfven icke landt
dagskallelsen för att erhälla en sädan.

131 j. w G:SON SNELLMAN - 1 V. SNELLMAN
27.V]863

10 RÄ, JVS samling

Uleåborg den 27 Maj 1863
Senator Snellman!
Helsingfors

Käre Broder!

Dina kärkomna vänskapsfulla skrifvelser af den 4 & 8 &ennes har jag
på sina tider haft nöjet emottaga, men som jag varit upptagen i Ijå af

20 tjärmarknaden derstädes, sä harjag ej förut varit i tillifille att tillskrifva
dig.

Wid sednaste stockAuktion gjordes inga anbud, emedan minimipri
sen ansågos för höga. Uppgift på minimipriserna skall jag med mitt
nästa lemna dig, sävida jag kan erhålla utdrag ur protokollet.

Såsnart den påtänkta ansökningen om stocklefverans realiserar sig,
sä sänder jag dig äfven en afskrift deraf. Som ingen utsigt för dess
antagande nu finnes har man ej brådskat dermed.

Du torde känna till Baron Langenskjölds skrifvelse af den 30
Oktober 1859 till ätskilliga hus i ätskilliga städer, hvilka skrifvelsergif

30 vit anledning till Ångsägars byggande vid Kemi och Torneå Elfsmyn
ningar, grundade på stock frän Kemi elfsdal, lefvererad vid elfsmyn
ningen till 2 1/2 Kop. Kubik foten och så mycket derutöfver som den
högstbjudande ville erlägga i skatt till kronan, dä nu, sedan sägarne
blifvit uppförd man häller pä högre priser för stocken i skogarne, så
torde det ej vara underligt om man kan förarga sig öfver sådant. Hvad
afverkningen och släpningen samt flötningen nu kostar torde forststa
tens räkenskaper öfver de 3 000 stammar vid Ijä & Kemi elfs mynning,
som Kronan i är lefvererar utvisa.

Hvad mitt yttrande om Baron Wrede beträffar så får jag, som ett
40 exempel, nämna, att pä mitt pästående att stocken i våra nordliga

skogar är olik den som fäs ifrån skogarne i Wiborgs län, såtillvida, att
stocken här vanligen är behäftad med ruttna Qvistar och Kärnsprickor,
svarade Baronen, att det vore en särdeles naturens nyck, om ej en stock
af samma dimensioner vore i alla afseenden lika här som i Wiborg; är
detta Klokt yttrat af en Chef för forstVäsendet i landet?

Hvad sleepers afifiren beträffar kunde jag väl förmoda att det var
utan grund, emedan det är otroligt att man med större fördel kunde
använda skogen till sleepers än plankor.

Aktiebeloppet för de här tecknade aktierna å Uutiset har Willgrän
50 godhetsfullt lofvat indrifva.

De underrättelser, som jag möjligen kommer att gifva dig härifrån
kan du fullkomligt lita pä, emedan jag ej konmer att skrifva något,
hvarom jag ej är fullt öfvertygad eller hvad jag ej kan styrka.

Som min tid ej medgifver att bivista landtdagar, så tänkerjag afböja
valet af mig, om ock sädant skulle komma i fräga.
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Din sednare skrifvelse är verkiigen af sorgligt innehäil, men jag
hoppas att Kriget mätte blifva afböjdt.

Det vore olyckligt för Finland, att äter blifva utsatt för Krigets fasor
just under dess bästa utvecklingsperiod.

Annu har ingen fråga här väckts om någon address och torde många
af Kustboerne, som ha mycken egendom att förlora, hesitera att
underteckna en sådan i fruktan att blifva utsatta för fiendens plundring
ar, men jag är öfvertygad om att befoikningen inne i landet öfverallt i
Finland med glädje skulle undertecknat sådana addresser, om de blifvit
uppmärksamgjorda på att detta kunde glädja deras Kejsare och afböja 10

ett Krig.
Jag frågade fiere afmina Pudasjärvi Kunder på Ijå marknad, om de,

i händelse af krig med Sverge, gerna skulle önska bli svenskar, hvartill
de alla säväl yngre som äldre svarade att deras ffider nog berättat för
dem huru svåra tider de haft under Svenska tiden och att deras
närvarande Kejsare har alltid varit en verklig fader för dem, s att de
heldre skulle gå med vapen emot Svenskarne än med öppna armar
emottaga dem. Dylika åsigter har jag äfven före sista Kriget hört
alimogen i Wasa län yttra.

Det vore derföre verkeligen beklagligt om monarken i anledning af 20

uteblifna addresser skulle fä en skef åsigt om sinnestämningen i landet.
Hvad de mera tänkande på vår ort beträffar ledes dessa visserligen ej

af Nylander, men medgifvas mäste att han kan göra och gör visserligen
ondet genom att vilseleda mången, som ej har nägon sjelfständig åsigt
eller uppfattning om förhållanderna.

Emotseende snart några rader från dig i händelse förhållanderna
förändra sig, bederjag få frambära hjertliga heisningar från oss alla till
sig och de dina och förblifver din tillgifne frände och tjenare

J. W. Snellman Gson 30
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S:t Petersburg d. 15/27. Maji 1863.

Högädle Herr Kansliråd. m. m.
40

1 anledning af Herr Kanslirädets sednaste bref till Baron Stjernval tager
jag mig friheten härhos öfverlemna en afskrift af det utaf Hans
Kejserliga Majestät, redan för fiere veckor sedan, godkända projektet
till det nådiga Manifestet angående Ständernas sammankallande hvil
ket kommer att härifrån afsändas till Senaten sä snart de fiesta
Propositionerna blifvit af Hans Majestät undertecknade. Emedan
throntalet vid landtdagens öppnande kommer att innehålla särskilda
försäkringar och närmare bestämmelser rörande åtskilliga för landet
vigtiga omständigheter, utbeder jag mig att framdeles af förslaget till
detta tai få lemna Herr Kanslirådet del,1 för inhemtande af de råd Herr 50

Kanslirådet, på grund af sin Kännedom om förhällandena, icke torde
undandraga Sig att i ämnet benäget afgifva. —


