
1262 J. V. SNELLMAN -0. VON ALFTHAN, C. G. F. WREDE,...

att lemna nägon anvisning härtill, Iiutbiudande mig att af Tit. fä
mottaga förslag Och yttranden i ämnet.

Med utmärktaste Högaktning har jag äran underteckna
Tit:i

716 i v. SNELLMAN-J F HACKMAN]. VHI]867
ÅÄB, 1 F. Hackrnans samling
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Högädle Herr Komerseråd och Riddare.

På Finans-Expeditionens förslag har Kejserliga Senaten beslutit, att till
utiandet utsända skickliga och erfarne perSoner, för att inhemta
upplysning angående den närmare beskaffenheten, afsättning, priS
m. m. pä ett antal trädvaruartiklar, hvilka kunde säsom husslöjd af
landets allmoge tillverkas, och om hvilka kändt är, att de i större
partier förbrukas. Sädane äro diverse ämnesträd, kärl för torra varor,
hyfiade bräder, listverk m. m. Afvenså kan man hoppas, att andra

20 skogsprodukter SäSom pottaska, terpentin, hartz och grankåda kunde
linna någon större och mera lönande afsättning, än för närvarande.

SVårigheten att finna för sagde uppdrag lämpliga personer är icke
ringa. Jag tager mig derföre friheten vända mig till Herr Komerserådet
med förbindli anhållan om råd och medVerkan hän. Kunde Herr
Komerserådets måg, Herr Löjtnant Ekström, förmås att mottaga ett
sådant uppdrag, ärjag öfVertygad, att det skulle vara det önskvärdaste
val, 1 händelse han skulle vägra åtaga Sig detsamma, fär jag ödmjukast
bedja Herr Komerserådet hafVa godheten vidtala nägon annan yngre
afffirsman på orten, som är förtrogen med vårt lands förhållanden och

30 med trädvaruhandeln i synnerhet — samt benäget meddela mig utgång
en häraf.

Resan skulle eventuelt omfatta nägra Svenska hamnar, frän hvilka
sädan export sker, Löbeck, Hamburg, Bremen samt hamnar och
Fabriksorter i England. Då likväl Herr A. W. Wahren, som för
närvarande är utrest till England, tidigare tagit kännedom om handeln
med ifrågavarande artiklar och äfven nu åtagit sig att inhemta ytterli
gare underrättelser, vore det lämpligast, att den utsedde skulle först
begifva sig til sagde land och London, för att med Herr Wahren i
ämnet samråda. Afven vore det min önskan, att få muntiigen meddela

40 mig med den resande, hvarföre han borde besvära sig med en resa hit.
Resan borde företagas ofördröjligen, för att tillverkningen mä kunna
sättas i gäng instundande vinter i särskilda delar af landet, der
allmogens nödställda belägenhet högt päkallar någon arbetsförtjenst.

Ofvertygad, att Herr Komerserådet benäget ursäktar det besvär jag
vållar i denna allmännytta afseende angelägenhet, har jag äran med
utmärktaste Högaktning underteckna

Högädle Herr Komerserådets och Riddarens
ödmjukaste tjenare

50 Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den l:a Augusti 1867.


