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HUB, JVS handskr’fi’ssamting

Nicolaistad d. 19:de Martii 1864
Käre Broder!!

för de kära häisningarna i dem Du tilisende mig i Essens bref tackar
jag hjertligt, Viii Vetande att mycket Arbete och af vigtigare Art hindrar
Dig att skrifva, och viii derföre nu få språka några ord med Dig åter 10

litet häist, kanske det dock icke är Dig okärt att få höra utaf Oss; och
Du och någån gong kunde sända mig några rader.

För det närvarande befinner jag mig här i Nicolaistad — af den
Iedsamma ordsaken att vår Gustaf legat sjuk. Här har jag hvarit redan
8:ta dagar. Gustaf har haft en feber sjukdom som aideles liknat
nerffeber ehuru af iindrigare art dock har febem hvarit ihåulande7

Doctor> Strengei yttrade sig sålunda att den livarit emellan fråssa
och nerffeber och gaf den ett latinskt namn. det är i dag 3 veck<or>
sedan han jnsjuknade, och en vecka som han har Varit på bättringen
och nu går Han iitet uppe. Det värsta är nu att Han har försummat sä 20
mycket utaf sin tid som nu just vore så dyrbar för honom. Han är sjeif
jila bekymrad deröfver. jag har dock det håppet att Lärarena Vist ger
honom det bästa råd i saken — och vilja väl hjeipa Honom ur Hans
Missöde. Kanske han kan fä Tenttera om i höst uti det som ej nu
hinnes med. Få se om Han nu biir sä rask att vi få resa Hem i Måndag
till Påsken. Kära Broder ännu måste jag be Dig om att ej Giömma att
om Möiligt är i Wår ge mig någåt svar angäende Gustafs stamning, om
Du kari fä någån upplysning om, hvart Han skulle vända sig. Det vore
vigtigt för Oss att veta till den tid lian biir Iedig ifrån Gyrnnasium.

Vi skulle nu håppas att De båd fä walidisera Gymnasium i sommar, 30

dock lär det ej hinna bii bestemt om Landtdagsfrägan i Studentexamen
utan de torde väl mästa in till H’elsing>fårs ännu i höst. Essen stackare
är åter i Wär plågad och ansatt utaf Fårstbestyrelsen de ha åter lagt
seqvester på en del utaf i vintter hugna och siäpade stockar. fä se om
De icke slå ambargo på dem alla. De har ochså gätt klokare till väga
i är än i fjol så att han nu ej kan röra dem. emedlertid har Han lagt in
för att få fiöta dem emot bårgen. Det är mera dålig stock som är besatt
med qvarstad eller huggen i ftän det Hemmanets skog, men nu är den
blandad med andra goda stockar, och det blir svärt att mista bätre för
semre. Det är viii troligt att De lämna och ligga alla, och Essen har en 40

stor mängd i är utaf stock.
Hälsa hjertligt alla barnen, Måtten i alla fått vara friska. Essen är bra

nog frisker nu åter bara han vore försigtig7
Ditt goda råd om en utrikesresa för honom vore väl jcke att föragta,

men — äfven här hemma kunde mycket ondt afvärjas. Inttet tror jag att
Essen är böid för en sädan resa.

Gustaf Natanael och lille Jonatan bedja mycket hälsa morbror och
Kusinerna Alla.

Essen och Roosen reste i dag härifrän Essen har bestyrt här om sina
stockaffärrer till Guvernören men fått afslag på sin begäran. 50

Ottilia med sina smä mår bra, äfven vära små flickår som gär där i
skola. Min hälsa är god endast jag är försigtig, och det har jag ju nu
titimile till. Gud gifVe äfven Dig hälsa sä att Du måtte årcka ut med
Dina många bekymmer. När Du treffar Tengströms Fruntimmer sä
framför min hälsning, sä och till Carl Essen. Mina Tengström (Borg
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mästarinnan) min vän — torde du ej treffa. Lef väl Kära Broder
Hjertligt hvarder Du hälsad af Din egen Syster

Anna E:n.

P. S. Ursägta mitt plutriga bref — min penna är och högst dålig.
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10 RA, Senatens arkiv

då Senatorn Snellman utlät sig — att då Ständerna för sin del afstyrkt
indelning enhigt decimalsystemet af nu gällande rnått och vigt i fot och
skälpund, men deremot i öfverensstämmelse med framställningen i
Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition förordat ordnandet af
mått, mål och vigt enligt det i fiere Europas länder antagna metriska
systemet, hvilken reform jemväl Kejserlig Senaten härförinnan till
styrkt, ansåg Senatorn sig till åtlydnad af Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga befallning närmast böra vidtaga åtgärd till utarbetande af

20 förslag till författning i ämnet. Ett sådant förslag kunde likväl, enligt
Senatorns tanke, ej åstadkommas annorlunda än i samråd med Veten
skapsmän, som besitta en mera omfattande insigt i ämnet, hVarföre
Senatorn för sådant ändamål ville gå i författning om sammankallande
af en komit, som egde i denna stad, såsnart lempligen ske kan, under
inseende af Chefen för första afdelningen af Finans expeditionen i
Kejserliga Senaten, sammanträda samt efter sorgfälligt öfvervägande
af alla med en sådan reform gemenskap egande omständigheter med
förslag ej mindre till författning i ärnnet än ock till förordning
angående afskaffande a1 stapelstads-, bergs-, tackjerns- och uppstads

30 vigterne till Kejserliga Senaten inkomma; och jemte det Senatorn till
ledamöter i berörde komit utsåg Intendenten för Bergstyrelsen, Bergs
rådet Gustaf Laurell, Kamreraren i Kammar- och Räkenskaps-expe
ditionen i Kejserliga Senatens Ekonomie departement, Carl Kristian
Avellan; Protokollssekreteraren i Kejserliga Senatens Justitie departe
ment, Refererendariesekreteraren Johan Fridolf Pipping, Professorerne
Adolf Moberg, Frans Josef von Becker och Lorentz Leonard Lindelöf,
Direktorn för Myntverket August Fredrik Soldan och Ingeniören vid
Ofverstyrelsen för Landtmäteriet Bror Alexander Lindström, fann
Senatorn önskvärdt att jemväl Läroinspektorn vid Finska Kadetkorp

40 sen, Kaptenen vid Krigsingeniörskorpsen Edvard Neovius, hvilken
gjort sig känd för synnei,lig insigt uti det ifrågavarande ämnet och
enligt derom af Generalguvernören vidtagen författning, varit ledamot
i en nyligen nedsatt komit för upprättande afförslag till det nya finska
rnyntets reglering, finge säsom ledamot äfven i nu ifrågavarande
komits göromäl deltaga, hvaiemte till komitn borde öfverlemnas att,
då särskilda upplysningar för utförande af det komitn anförtrodda
uppdrag blifva af nöden, till deltagande i komitns öfverläggningar,
tillkalla sakkunnige personer sarnt antaga det sekreterere biträde,
hvaraf Komitn kan hafva behof, och för dem hvilkas biträde komitn

50 komme att begagna föreslå skäligt arvode, om de derpå skulle göra
anspråk, och borde hos Generalguvernören uti skrifvelse jemte under
rättelse om nedsättande af ifrågavarande Komit, anhållas om Gene
ralgvernörens benägna medverkan till förordnande för Kaptenen
Neovius att för omförmälde ändamål sig härstädes infinna, för hvilken
händelse Senatorn föreslog, det Kaptenen Neovius egde att, såsom


