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Med utmärktaste högaktning har jag äran teckna
Väiborne Herr senatorns och riddarens

ödmjukaste tjenare
Gustaf Nerman
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Välborne Herr Senator.

Några ord för att commentera mina sednaste telegrammer och för att
besvara Herr Senatorns ärade skrifvelse af den 31 Maj, för hvilkenjag
får aflägga min ödmjukaste tacksägelse.

Någon egentelig sädesbrist torde icke vara att befara, ehuru jag
dermed icke viii hafva sagt, att icke nöd, brist och elände är på många
och kanske de fiesta orter rädande: jag menar, att några tusen tunnor
mera eller mindre uti köpmännens bodor för ögonblicket icke skuile

20 mycket bidrag till nödens lindrande, sä framt det icke råkade vara
utsädeskorn, hvarpå verkelig brist förefinnes. Af denna anledning ock
då kom, sådt till och med efter midsommar, under lyckliga förhållan
den hunnit till mognad, harjag begärt 500 tunnor ifrån Åbo till, för att
hjelpa Salo, Törnävä och Paavola församlingar, hvilka ännu icke
kunnat någonting erhålla. Jag kan dock icke gå i borgen för, att de
acceptera detsamma, om icke — för att förtära det. IlPohiola bolaget
refuserade först — men erbjöd sig sedan att hemta kornet ifrån Åbo —

om fartyget så tidigt siuppe iii till Nicolaistad att det skulle hinna göra
turen till Åbo och derifrån hitupp under pågående islossning — de

30 hoppades hafva fartyget i Åbo omkring den 13 Juni.I
Till den 12 dennes torde vii knappaste laget hafva öppet vatten till

Brahestad, men ingalunda till Uleåborg, om icke häftiga stormar
uppröra hafvet. Ett välgörande regn faller nu redan i några dagars tid.
Oaktadt marken ännu är starkt uppblött vidtaga de ailmänna arbetena
dagen efter Pingst. Hyrynsalmi-Ristijärvi vägabyggnad kan möjligen
undvaras, men andra arbeten: norr om Uleåborg i Ijo trakten, samt
söderut i Haapajärvi härad anser jag ännu nödvändiga och har derför
begärt 10 000 Mark till, till min egen fria disposition. Blir det möjligt sä
skall jag deraf inbespara något7

40 Såsom Herr Senatorn förutsett har Kreatursfoderbristen vällat en
icke obetydlig minskning uti det annars också knappa spannmåls- och
utsädesförrådet. Redan i höstas uppmanade jag ailmogen att insamla
Kreaturfodersurrogat, men denna uppmaning torde endast delvis
hafva blifvit efterkommen, ty nu har man varit tvungen att föda
Kreaturen med lafve, bark och ungt, fint björkris, naturligtvis med
tillsats af spanmål. Några »störtningar en masse» hafva icke affiörts
och nu kan man snart siäppa ut de arma djuren.

Det kommer visst in en mängd suppiiker om brödföda, men dä
allmogen mäste göra sig beredd att låna utsädesråg och redan har stora

50 skulder förut, anser jag v<e>d<er’b<örand>e böra resignera sig och tåla. —

1 nödfall finns ännu circa 1 000 tunnor råg i Kronomagasinerna
disponibla. Pä Kronoutskylderna har tills dato 3/5 infiutit och 2/5
utestår pä rest. Seqvestrering är verkställd men auktioner blott undan
tagsvis företagna samt inga hemman af mig tillsvidare till saluvärde
rings anställande rekommenderade.
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Nujust besökte mig Commercerådet Snel1mar han har för den svåra
vårfiodens skuld haft en ganska äfventyrlig resa, men är för öfrigt frisk
och rask.

Vi äro här sä bedöfvade af våra bekymmer för utkomsten, att man
knappt har tid och sinne för att följa med de sä Vigtiga förhandiingarne
vid landtdagen — men en sä vigtig omständighet, som presslagens
fallande, har icke kunnat underlåta att djupt gripa.

Med förklarlig Otålighet väntar jag att få höra någonting om
GeneralGuvernörens resa, han skulle ju inträffa här till midsommar
och tills dato har jag icke fått ett verbum om den saken. 10

Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet, har jag äran teckna
mig

Väiborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 2 Juni 1867.

P. 5. Mattorna ifrån Laukkas bederjag att nästa vinter få spekulera på
om de då ännu finns qvar.
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704 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 7. VI 1867
RA, Senatens arkiv

Beträffande denna del af beslutet var Senatorn Snellman af skiljaktig
mening, i det Senatorn, rned afseende derå att förändring af den rörliga
materielen samt dermed förenade kostnader blefve en följd af banor
rned lättare öfverbyggnad, ansåg att Stabskaptenen Engström jernväl 30

borde till utiandet nu afresa för att taga kännedom om den lämpiigaste
konstruktion af rörlig materiel för siika banor.,

Och skulie General Guvernören uti skrifvelse från Kejserliga Senaten
underrättas om förestäende af Senaten vidtagna åtgärder, iwarjemte
anhållan tiliika borde göras derom, att General Guvernören benäget
ville för Ofverstelöjtnanten Wasastjerna och Ingeniören Lekve, till
underlättande af deras uppdrag, utffirda rekommendationsbref till
Kejsaredömets sändebud i de länder, som i uppgifvet afseende komma
att af Wasastjerna och Lekve besökas, äfvensom bref från Jordbruks
Expeditionen skulle afgå till Manufaktur Direktionen med underrät- 40

telse om förberörde Ingeniören Lekve lemnade uppdrag samt till
Guvernören i Nylands iän i afseende ä utbetalning af ifrågavarande
reseunderstöd och öfriga anslag.
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Väiborne Herr Senator.

Jemte betygande af min tacksägelse för gårdagens telegramm, med
tiilstånd att utiäna den sista rägen ifrän Kronomagasinerna, hvarom
jag anhäliit för att i nödfall, pä min efter några timmar företagande


