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141 YTTRANDE VID PLENUM 20. VII 1863
RÄ, Senatens arkiv

Sedan handiingarne blifvit uppiäste yttrade Senatorn Snellman — att
Senatorn för sin del ansåg sig böra hos Hans Kejserliga Majestät
underdånigst hemställa: att, i händelse Hans Kejserliga Majestät funne
det för landet gagneligt att bifalla förslaget, att från Wiborgs län
afskilja och med S:t Petersburgska guvernementet fören det område af
12. qvadrat versts omfång, hvarå Systerbäcks gevärsfaktori är anlagdt,
Hans Kejserliga Majestät i nåder täcktes, i enlighet med landets 10

grundlagar till landets ständers öfverläggning och utlåtande hänskjuta
berörde fråga, samt att, emedan det i Senatorns tanke icke torde vara
lämpligt, att föreslå Ständerna att utan vidare bortgifva en del af
Finlands jord, ehuruväl det ifrågasatta afskiljandet kunde anses deraf
påkalladt, att området är bebodt endast af Ryska undersåtar, Hans
Kejserliga Majestät lika Nådigt måtte lemna Ständerna öppe1, att mot
afträdandet betinga landet något vederlag från Kejsaredömets sida;
jemte det Senatorn fann sig underdånigst böra fästa Hans Kejserliga
Majestäts uppmärksamhet derå, att tilifälle till ett sådant vederlag
sjelfmant erbjöde sig genom afträdande ät Finland och de Finska 20
Lapparne af den ringa kuststräcka invid Ishafvet österom Jabobself
och vid Stolboa viken, angående hvars upplåtande till fiskelägen för
sagde Lappar, Kejserliga Senaten den 17. Mars 1862. hos Hans
Majestät underdånigst hemställt.
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K<äre’ Broder).

Har Du uniform ffirdig till Kejsarns hitkomst? Dröjer han en dag,
besöker han troligen universitetet eller tager emot besök.

Men jag har mina speciela funderingar. Generaiguvernören har
bjudning, och jag ämnar rätt fram påminna honom om att bjuda
Ahlqvist och Dig. Går det an — sä skall jag äfven ställa till eder
presentation derstädes för Kejsaren. Detta är naturligtvis hvarken för
äran ell<er> nöjet, utan politik — Jag hoppas att Finskan skall få att 40

tacka den Kejserliga resan för något godt. Ett vettigt ord af Eder skall
verka till mera. Dessuton veriden — vår inhemska »monde», skall se,
att Fennomanerna komma till ära.

Jag har många jern i elden och hinner ej besöka Dig eller vara
vidlyftig. Visa detta för Ahlqvist. Det biir oss tre emellan. Helsa på mig
båda någon afton, sedan Ni får höra, att Armfelt och Stj<ernvall->
Walleen äro här.

Vän och broder
J. V. S:n

d. 21 Juu. 50

P. S. Ahlqvist kunde i nödfall kanske låna brodyren från min uniform.


