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skulle åtföljas af nödig bevakning, å torgdagarne till salu utbjuda sina
tillverktiingar, utan äfven rörande den kostnad anskaffandet af en
sådan lokal möjligtvis påkallade samt huruvida och hvilken tillökning
bevakiiiiigen för fångarnes värd, vid försäljnings tilifallet komme att
erfordras. Börande remisshandlingarne derjemte återställas.

30$ J. V SNELLMAN - F. C RUNEBERG 16. VII
1864 10

SLS 390

Tänkande pä stackars Hannas bästa, vågar jag mottaga den godhets
fulla bjudningen till Kroksnäs och sänder henne med ångbåten Ons
dagen den 20:e på e. m. — om ej något serdeles oväder gör hinder, sä att
hon måste vänta till dagen derpä f<ör)middagen. Förbindligast beder
jag, att nägon pålitlig roddare får affiemta henne. 1 nödfall kan hon väl
komma till Hammars och låta ro sig öfver derifrån.

Min erkänsla för de lärodagar, hon nu får tiligodonjuta, svarar emot
det djupa bekymmer, hvarmed jag ser, huN vanvårdad hon i hemmet 20

är, och huru omöjligt jag har att hjelpa det.
Med ödmjuk och vänskapsfull helsning till alla i familjen, får jag

försäkra om min oföränderliga tillgifvenhet och upprigtiga tacksamhet.

Joh. Vilh. Snellman
H:fors d. 16 Juu 1864.
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Älskade Broder!

Vi hafva just nu haft den glädjen at få emottaga och Omgifne af alla de
våra tillsammans här genomläsa vår Kära Gustafs resebeskrifningar,
och framkomst till Morbror. Det mäst glädjande af alt (är utom det att
han är vid god hälsa) Att kan sä jnnerligt tycks vara fäst vid sin
Morbror. Jag kan dock ganska dåligt uttrycka den Kensla af tacksam- 40

het jag af hjerttat ville säga Dig Aiskade Broder, för hvad Du gjort och
gjör för Oss och vår Gustaf. Gustaf säger att man kan ej annat än
trifvas här, ty Morbror är sä utmärkt väl villig emot honom, och
beskrifver huru utmärk väl och för mycket vä Alt blifvit årdnat för
honom. Jag skulle dock hoppas att Gustaf behåller sitt enckla sinne
äfven i stora hufvudstadens seder.

En hjertlig hälsning sända vi nu alla samteliga till Dig och De dina
Gustaf däri bland. Med Måndagens påst skrifva vi till Honom och
senda liii endast en hjertelig tacksägelse för hans omständeliga bref, om
för Oss härå Munck grunnet var mycket roande att läsa. jag hör att Du 50

gjort en omändring uti Gustafs cur det var ju en stor lättnad för
Honom att slippa sä nett. Det tyckes vara mycket af Hufvudstadens
storhetei som fraperat Gustaf unga sinne Påsttimmen nalckas Derföre
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Lef väl Kära Broder. Önskar Din egen
Syster

Anna Essen
d:n22.7. 64

P. S. Jag trodde att Anna skref till Gustaf Och derföre blef mina rader
pä andra sidan till honom.
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Högädle Herr Senator.

Med dagens post anlände Senatens tillstånd att till låns utgifva 750
Tunnor utsädesråg, men dä ingenting särskildt var nämndt om att en
del häraf (250 ä 300 t<unno>r) sjöledes skulle få transporteras till Kemi,

20 så har jag sett mig tvungen att på egen hand gå i författning härom,
dock sälunda att läntagarne sjelfva få återbetala transportkostnaden (2
Mark pro tunna)7

Utsigterna, för en god skörd äro fortfarande lofvande; efter nägra
kyligare nätter (+8° Oelsius)) har nu igen den varmaste väderlek
inträffat; till följe hvaraf jag med säkerhet hoppas att allmogen kan
begagna nysäd till utsäde. TörnöVä boernas anhållan att erhälla 1 200
(!) tunnor råg till utsäde till läns har jag pä grund häraf och emedan de
af gammalt äro mycket skuldsatte, tränt afslagit.

Skulle det i medlet af Augusti börja blifva ondt om utsäde, sä finnes
30 ännu 2 000 tunnor i Kronans Magasin i Brahestad och tillstånd att

utgifva dem kan väl både begäras och erhällas per telegraf om nödigt.
Att nu genast förstöra förråderna anser jag för min del icke nödigt —

men en frostnatt kan mycket förändra7
1 morgon afreser jag öfver Kemi, Rovaniemi och Kittilä till Enare

Lappmark och återvänder till Uleåborg icke förr än omkring den 15
Augusti. Pentzin, som är gammal och van, svarar nog för hvad som
kan passera under tiden och skulle vi, det Gud bevare, åter fä missväxt,
sä är det då ännu god tid att vidtaga nödiga ätgärder.

Med sann högaktning och uppriktig tillgifvenhet, har jag äran teckna
40 mig

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleäborg den 23 Juli 1864.
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Kroksnäs den 25 Juli 64
Egen älskade Pappa!

Då sä godt tillifille erbjudes att få fram mitt bref, vill jag skrifva
någrarader för att underrätta Pappa om, att jag kom lyckligt fram och


