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603 C. T OKER-BLOM-J. V. SNELLMAN JLVH
1866
HUB, JVS handskrflssam1ing

Högtärade Broder!

1 anseende till de svårigheter, som troddes komma att möta krono
uppbördens indrifvande detta är i Wiborgs län, skyndar jag att
meddela den fägnesamma underrättelsen, att dessa farhågor befunnits
vara till det mesta grundlösa eller öfverdrifna och att årets uppbörd, 10
enligt Kronofogdarnes afgifna räkenskaper, utfallit emot förmodan
bra, ty krono resternas hela belopp för länet uppgär knappast till den
ringa summan af cirka 33 000 M<arb. Detta resultat mäste isanning
kallas ganska tillfredsställande vid närvarande mindre gynsamma
förhållanden och dä härtill ännu kommer, att för afbördandet af
kronoutlagorne ingen enda person i länet blifvit tvungen att lemna
sin torfva och att de qvarstäende resterne, enligt Kronofogdarnes
enhälliga utsago, lätteligen infiyta i höst efter slutad skörd, sä måste
man på samma gäng glädja sig ät detta resultat, liksom man måste1
beundra det finska folkets djupa pligtkänsla, som äfven vid detta 20
tillrälle besannat sig, ty otvifvelaktigt har mängen sammanskrapat sin
sista skrärf för att afbörda sin skuld till Staten. Till följe häraf,
äfvensom i stöd af K<ejserliga> Senatens mig gifna bemyndigande
harjag derföre beviljat anständ till September mänad mcd indrifvandet
af utestäende rester och hoppas att denna åtgärd skall vara lika
välkommen och tacksamt emottagas af befolkningen som densamma
torde motsvara Kronans sanna intresse genom trefnaden i den fattiges
koja. Sälunda torde nu klagan öfver detta läns mindre päpasslighet att
fullgöra sina skyldigheter måsta till en del förfalla och dä härtill ännu
kommer att vi med Guds hjelp torde kunna skrapa 055 fram till 30

nysädet med egna tillgångar och eget arbete, utan att till brödföda
behöfva anlita om någon hjelp, så torde länets reputation för framtiden
kunna anses väl befästad. Ifrån alla landsdelar inlöpa också glädjande
underrättelser om en välsignad skörd och svikes ej detta hopp, så
taga vi väl snart skadan igen för dc svårigheter, som blifvit öfver
ständna.

1 en sak måste jag likvisst redan på förhand uthe min högtärade
Broders vänskapsfulla medverkan, och detta är i afseende ä medlen för
upphjelpande af sjöfarten p våra kuster vid Finska viken och Ladoga.
En navigations skola torde blifva för detta ändamål nödvändig. Så 40

snart jag hunnit litet närmare orientera mig i härvarande förhållanden
skall jag ej försumma att väcka denna fråga till lifs och räknar dä pä
godt medhåll.

1 slutet af denna mänad företager jag en resa upp till Karelen för att
göra mig närmare bekant mcd länets behof och kunna personligen
bedöma utsigterna för årets skörd.

Wi trifvas här utomordentligt bra och om blott helsotillståndet på
orten vore bättre skulle å min sida härifrån ingen klagan förspörjas.
Tyfus, cholera och andra sjukdomar göra dock bekymmer och då den
ifrån öster återströmmande proletäriloden icke torde afstadna förr än 50

mot höstsommaren, så lära vi väl få dragas mcd detta onda en längre
tidännu.

Onskande Brodcr en glad sommar och frambärande min hustrus
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compliment tecknar jag mcd fortfarande vänskap och högaktning min
högtärade

Broders
uppriktigt tillgifne

Chr. Oker-Biom
Wiborg d. 11. Juu 1866.
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HUR, JVS handskrflssarn1ing

Högädle Herr Senator.

För att efterkomma Senatens önskan har jag inhiberat min Lappska
resa — att verkställa den sednare, kunde af många skäl icke komma i
fråga.

Att med nägon säkerhet afgöra, huruvida råg till utsäde kan erhållas
20 ifrån årets skörd eller ej, blir möjligt först efter nägon vecka om icke,

det Gud bevare, svårare froster nu redan skulle inträffa och häfva alla
tvifvelsmäl, för hvilken händelse jag hade gifvit Länestyrelsen nödiga
instruktioner.

Regnet verkade i början välgörande,, men deraf torde nu hafva
kommit kanske mera än som behöfdes. Det inträffade just under
rågblomningstiden men synes nu vara slut ty vi hafva det klart i dag,
dock kyligt och mcd vinden på nordliga kanten.

Ifrän fiera häil klagas öfver Vårutsädets mindre groharhet, hvadan
följer, att man i ingen händelse kan påräkna synnerligen riklig Kom

30 skörd.
Dä nägon olycka, veterligen, ännu icke inträffat, så behöfves bara

varm väderlek längre fram, för att vi skulle stå 0SS heldst drägligt. Om
en vecka, dä Fiodin återkommit ifrån Kajana och jag sjelf ifrån en färd
på några dagar till Kemi och Torneå,1 blir jag kanske i tilWälle att
anmäla nägonting mera; säkra äro vi dock här aldrig före skörden, ty
den ordinarie frosttiden (Larsdagen den 10 Augusti) infaller endast en
kort tid dess förinnan.

Kajana härad har allaredan erhällit hälften af sitt rågutsädesbehof
till läns; dc närmast Kemi Kronolada befinteliga församlingarne äro i

40 tilifälle att derifrän tillhandla sig sådan säd, hvartill tillstånd redan
härförinan meddelats och Lappmarkerna hafva sednast fätt 50 tunnor.

Sä rasande mä det nu väl ändå icke frysa, att icke kusttraktemna af
Uleå och Salo härader kunde sörja för sig sjelfva: äterstär att försörja
dessa häraders uppsocknar (utom Kuusamo, som fått sitt i Vintras)
samt Haapajärvi härad, hvartill några tusen (3 å 5) tunnor, utöfver de
i magasinemna befinteliga borde anskaffas. Herramne Berghom läta
komma 2 000 T<unno» räg ifrån Riga, dugli till utsäde vara, säga dc.
Nå, man får väl se och profva; priset torde blifva omkring 26 Mark.
Inom 14 dagar efter skedd beställning, bör man väl och hinna fä upp

50 räg ifrån Äbo eller Wasa län?
Skulle total missvext vara att befara, sä försörjes upplandet först och

Kusttrakten efterhand som man hinner anskaffa säd. Sälunda gick det
i väras med kornet, som ehuru mcd öppet vatten anskaffadt, kom i
mycket god tid dc församlingar vid kusten till godo, som deraf erhöllo
del.


