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Senator Snellman
Helsingfors

Ryska stats låneobligationer har statsverket ej att päräkna hvarken
härifrän eller ifrån Brahestad. Bref med posten.

Snellman. 10

172 E. JULIN - J. V. SNELLMAN 2.IX 1863
HUB, JVS handskrtftssamting

Senatorn och Riddaren
Högädle
Herr Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors 20

Tillfölje af Herr Senatorns skrifvelse af den 26 Augusti, om innehaf
vare af Ryska Stats-Låne obligationer ville försträcka sådana åt Finska
Statsverket emot 6 % ränta, hade jag äran telegrafera följande:

»Efter nogrann efterforskning kommit till den säkerhet att i Åbo
finnes inga Ryska obligationer.»

Herr Baron 0. Boye var dä icke uti staden, hemkommen ifrån
landet, har han sedermera insändt till mig inneslutna biljet. Men som
han erhåller ränta efter 100 rub<el) kapita oaktadt desamma nu endast
noteras 92 ¾, så vill han icke afstå dessa under 100 Rub<eb. 30

Med djupaste Högaktning har jag äran teckna

Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare

E. Julin.
Åbo, den 2. Septemb. 1863.
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HUB, JVS handskrzflssani1ing

Högädle Herr Senator!

För att sä fort som möjligt efterkomma Herr Senatorns, uti Dess
skrifvelse af den 31 Augusti, uttalade önskan, att erhålla närmare
underrättelser angäende våra utsigter för det kommande året, skyndar
jag att ännu med dagens post meddela det, som vi sjelfva härborta för
närvarande känna. — Såsom ursäkt för ett möjligt fördröjande af
officiella meddelanden, mäste jag likvisst förutskicka sädan förklaring, 50

att dä Kejserliga Senaten infordrar några upplysningar angående
utsigterna för skörden m. m., länestyrelsen nödtvunget först måste
skrifva till Kronofogdarne, dessa till Länsmännen, hvilka åter, först
sedan de hällit stemmor med vederbörande församlingar, kunna afge
sina utlåtanden; Våra ofantliga distanser, vår tröga och glesa postgäng
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uti öfverbyggderna är då orSaken till, att äskade uppgifter först sent
inkomma.1

Härtiil kommer att skördens resultater med någon tillförlitlighet
först kunna utrönas, sedan alimogen böijat tröska sin spannmål,
hvarmed den nu först påbegynt. — Jag tror mig nu ändock, tillföljd af
den utredning som härintilis vunmts, med temmelig säkerhet kunna
andraga följande.

Svårast hemsökt af nattfrosterna [i Juu m<åna>d] är öfre delen af
Salo-härad, eller det nya Haapajärvi h<ära)d, dernäst nedra delen af

10 Salo och kanske hälften af Uleå härad (Muhos, Törnävä, Pudasjärvi,
Ijo), hvaremot Kajana, Kemi och Lappmarkens härader allenast haft
obetydliga känningar af de tidiga frosterna. — Natten emot den 30
Augusti inträffade frost uti Ofver-Torneå S<ocke)n, utan att dock
skadan lärer varit synnerligen stor, emedan en del af säden redan var
skuren. Förskräckelsen var Stor uti början uti hela Salo och Uleå, men
den sednare inträffade mera gynnsamma väderleken har ansenligt
bidragit till att minska den väntade förlusten. Emedan Pulkkila och
Kärsämäki församiingar höra till dem, som lidit rnest, så tager jag mig
friheten att bifoga utklipp utur ett par bref ifrän pastorerna derstädes,

20 som kunna tjena till att belysa ställningen. — Lika har det gätt till uti
öfrige af nattfrosterna i Juli hemsökta orter och jag vidblifver fortfa
rande min äsigt, att vi behöfva 25 ä 30 000 tunnor till brödföda öfver
vintern och värsommaren7

Men det är alldeles icke nödvändigt, att styrelsen beviljar förskott för
hela detta belopp, ty öfver 10 000 Tunnor spannmål äro allaredan, med
trafikerandes egna medel införskrifne, förnämligast till Uleäborg och
Brahestad, och något äfven till Torneå, Kemi och Kajana — Samt något
till lär väl ännu införskrifvas pä samma sätt.

Trafikerande uti denna Uleäborgs stad äro benägna nog att gä in pä
30 de föreslagne vilkoren och har jag allaredan erhällit anbud utaf fiera,

ibland dem ganska pälitiige män, till ett belopp af 7 å 8 000 Tunnor.
Men Brahestads köpmännen, som för sin afsättning äro anvisade till
det utsvultna och för ögonblicket resurslösa Salo härad, vilja numera,
sedan de åt allmogen allaredan utkrediterat ansenliga qvantiteter, icke
gå in pä någonting. Likvisst inväntar jag ännu resultatet utaf en sista
uppmaning, som jag tillställt dem. Lyckas icke den, så blir det absolut
nödvändigt att förstärka Kronans förräder (för närvarande bestäende
utaf 10 000 t<unnor utländskt Kom) och, i alla händelser, anSerjag det
vara säkrast att för detta läns behof anskaffa circa 5 000 t<unno>r till

40 Kuopio eller ännu bättre till Idensalmi. Den vägen torde vi väl äfven
hafva öppen i händelse utaf blockad (med 3 mils landtransport ifrån
Jakimvaara till Putikko vid Saimen) och i krigstider kan det vara bättre
att hafva sina förräder inät landet. 1 förhållande härtill skulle hanken
icke behöfva gifva mera förskott än för import af kanske 10 ä 12 000
tunnor till Kustortern

Beträffande sedan Kornutsäde till nästa vår, så underligger det icke
nägot tvifvelsmål, att icke trakter som NederTorneå, Kemi, Uleä,
Limingo, Siikajoki, Kalajoki komma att besitta förråder utöfver eget
behof — men varan kommer att blifva dyr i vär och de nödställde

50 åtnjuta ej kredit hos sina bättre lottade bröder. Styrelsen fär derför lof
att träda emellan och antingen gifva tillstånd till att nu straxt, men
kanske sub secreto, genom nägon handlande uppköpa och till våren
upplägga härvarande utsädeskorn, hvilket alltid är begärligast, eller
och läta hemta någon tusen tunnor ifrån Södra Finland till Brahestad
och Uleäborg. Utländskt kom har åter i är visat att det mognar sina 10
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å 14 dagar sednare än eget lands, så att det ännu icke kunnat skördas,
dock inträffade på några orter den märkeliga OmStändigheten, att
tillföljd af den långsammare utVeckling, det utländska kornet i Juu icke
frös, medan en del af det egna St<r)ök med. Väl torde de af froSten
hemsökte trakterna också få något till utsäde tjenligt Kom, men fara är
för handen att hungern tVingar dem att äta upp det under Vintern. —

Allmänna arbeten torde vara absolut nödVändiga Och jag inväntar
blott protokollerna ifrån några påbjudna SlckneStämmlr, angående de
nyttigaste massdikningar, för att komma in med framställning om
saken. 10

Omjag icke fruktade att uttrötta Herr Senatorn, å skullejag berätta
något om i dag afslutade första Landtbruksmöte Och Exposition af
diverse Kreatur Och jordbrukSalSter, men jag har redan Varit nog
Vidlyftig.

Med utmärkt högaktning Och uppriktig tillgifVenhet har jag äran
teckna mig

Herr Senatorns ödmjukaste tjenare
G. AltI,arz

Uleåborg den 5 Sept. 1863.
20
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HUB, JVS handsknjYssamling

Högädle Herr Senator Och Riddare!

Den 3:dje dennes hade jag nöjet inhändiga Herr SenatomnS ärade
SkrifVelSe af den 31:sta Augusti Och tror mig afnämnde SkrifVelSe linna,
det Herr Senatorn icke kommer att misstycka om jag, äfVen utom 30
embetSVäg, tager mig friheten ifista Herr Senatomns uppmärksamhet på
fråglr rörande förValtningen af mig nådigt anförtrodda län.

ArSVexten inom Wasa län torde icke utfalla å alldeles OtillfredSStäl
lande. Frostens härjningar äro på längt när icke å fruktanSVärda, SOm
de först inlupna rapporter derom afgäfVo. Uti de i Länestyrelsens
årSVextberättelSe af den 15 auguSti nämnda Socknar, har frosten
ViSSerligen skadat rågen,1 synnerligen på kyttländer, men ingalunda sä,
att total brist på nämnde säd är att befara. Wårsädet, SåVäl kornet som
hafran, ser nära nog öfVerallt lofVande ut och anser jag import af
Värutsäde icke erfordras. De af Kejserliga Senaten för Wasa län 40

beViljade 20 000 tunnor råg hoppas jag förslår till affijelpandet afunder
året uppstående brist på brödföda bland länets befolkning. Måhända
kunde ett mindre belopp räcka till, men omöjligt är att pä siffran
uppgifVa behofvet.

Handlandena viSa numera mindre beredvillighet att åtaga Sig impor
tering af spanmål på de af Senaten bestämda Vilkor. Dessa herrar afse
endast egen vinning, nägon uppoffring, äfVen den ringaste, för det
allmänna, Vilja de icke afVeta. Att berömVärda undantag bland länets
köpmän finnes, mäste medgifVas. En af desse handlanden i Nikolaistad
Levon, har under detta sVåra år Visat mänga prof på oegennytta och 50

hjelpsamhet, och är äfVen nu villig att, pä de af Senaten erbjudna Vilkor
infömskmifVa spanmål till utkrediteming åt allmogen. — Det ständiga
regnandet har betydligt fömsVårat och utöfVer såningstiden fördröjt
rågskörden, hVarföre omkming 8 000 tunnor af den i höst anskaffade
utsädesmågen blifVit åt allmogen utdelad.


