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Med utmärktaste högaktning har jag äran städse framhärda

Wälborne Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

C. G. Wrede
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ÅÄB, J. F Hackmans samling

Högädle Herr Komerseråd och Riddare.

Erkännande mottagandet af ärade den 12 dennes får jag förbindligt
tacka för Herr Komerserådets bemödanden för min gjorda anhållan.

Såsnart jag erhöil telegramsvar uppiysande, att på orten ingen kunde
för uppdraget föreslås, vidtogjag underhandling på annat håll, som nu
haft till följd, att H:r Nybom i F<redriks>h<a)mn lofvat sitt biträde. Då 20

herr Lydecken aviserade om sin hitkomst, skyndade jag att i telegram
härom underrätta honom, ehuru han lärer lemnat Wiborg, förrän
detsamma hann framkomma.1

Jag skulle visst i första rummet tänkt på Herr 0. Alfthan. Men han
är ända till November bunden vid expositionen. 1 öfrigt har också han
sitt uppdrag i denna affär — nemligen att göra sig underrättad om
användbara verktyg och machiner.

Det kan väl hända, att vi hafva någon svårighet att konkurrera med
i s<ynner>het Norrmännen, och Svenska exporten från Göteborg. Men
då arbetslegan här är sä låg, borde detta nedsätta vårt tillverkningspris. 30

Också borde frakterna med våra landtmannafartyg för närvarande
kunna blifva billiga nog, om någon förståndig ledning kunde förmä
rederierna, att inskränka sig till stenkol och trädvaror och efterhand
förvärfva sig förtroende i denna trade.

Med Högaktning har jag äran underteckna

Herr Komerserådets och Riddarens
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors d. 17 Augusti 1867 40
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Malmgård den 17:de Augusti 1867.
Högt ärade Broder!

För min ärade Broders skrifvelse af den 22 Juli serjag mig nu nödsakad 50

att skrifteligen aflägga min uppriktiga tacksägelse, då ett oblidt öde vid
min hitresa genom Helsingfors hindrade mig att, säsom jag hade
hoppats, fä göra det mundtligen. Nämnde skrifvelse har upplyst mig
om de principer, Styrelsen för framtiden tänker följa och sälunda med
ens hos mig skingrat alla tvifvel beträffande mitt handlingssätt för


