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Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet

Väiborne Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleäborg den 17 Augusti 1867.

P. S. Sedan par dagar 200 värme i skuggan och äfven varma nätter,
mätte detta fortfara.
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Kära Hanna.

Gud vare lof, att 1 alla ären friska. Hvarför hade Ditt svarande så
brådt.

20 Knappt nog torde jag orka komma ut.
Bäst är att Janne och Ville få resa in först med egen häst, sä att

kärran fås äter för jungfrurna. Derförinnan böra de taga upp bäten,
t. ex. pä fähusvinden, samt lägga ordentligt tillhopa näten m. m. Låt
dem komma d. 27:e.

Derefter kan flyttningen ställas i ordning och lassen insändas.
Följande dag kan Du med Kalle och jungfruma komma med skjuts1

Var nu snäll och förteckna alit, som lemnas qvar. Lemna äfven
sämre porsiin. Lägg allt in i ena lådan och inom läs. Eljest blir det ej i
behåll. Tag blott ena lådan hem och i öfrigt mindre lädor och korgar.

30 SkuIle Rusthållaren vilja gifva jungfrurna en anständig kärra, kunde
Du väl också skicka dem med lassen en dag förut och komma med
gossarne med skjuts dagen derpå — med vära båda schäsor. Dagen kan
rättas efter vädret. Ar det vackert behöfver ni ju icke komma förre den
30:de. — Gif då nyckel åt Charlotta, sä att hon kan ställa något i
ordning här7 Jag inlägger 100 mk åt Rusthållaren — 22 mk ät Dig för
säkerhets skuld.

Med August följer kött och ärtskidor.

Kär helsning från Eder öme Fader
40 J. V. S:n

d. 19 Aug.
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Välborne Herr Senator.
50

Åberopande dagens telegramm, beder jag att angående den af Herr
Senatorn föreslagne utrikesresan få tillägga några ord.

Sedan handlanden A. M. Reuter afiidit, vet jag här på orten icke
nägon lempiigare person för ett såbeskaffadt uppdrag, än den af mig
föreslagne Handelsskole-Direktorn Biese, hvilken visserligen icke är så
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bekant med härvarande förhällanden som önskligt vore, men i stäilet,
bättre än någon härvarande, kan reda sig utomianäs och dessutom är
en kunnig och samvetsgrann man.

Om mötet i Uleåborg skall försiggå redar i början eller mediet af
Septemb<er månad, är ingen tid att förlora och så måste man ock vara
betänkt uppå, att icke öppna Handelsskolan för sent i höst. Af denna
anledning har jag i ämnet telegraferat.

Jag tänkte mig saken sålunda, att Direktor Biese skulle besöka
Stockholm, Södra Sverige, Köpenhamn, Lybeck, Hamburg, kanske
Berlin och Ttiringen, vidare Stettin och några afde större städerne nära 10

Weichselns mynnitng), hvarest skogsaffall i stor skala på alit möjligt
sätt tiligodogöres, att han egde taga reda på ej mindre möjlighet för
afsättning och priser, än och på några enklare fabrikationssätt, verk
tyg, handmachiner etc., uppvisa profver härifrån, uppköpa modeller et
profver der m. m. dylikt. Kan ifrågakomma:

Pottaska, Garfvare bark et pertor (som fyllnad till Kurimo jernlas
ter), Diverse Korg- rot et- vide arbeten, Skopligg, björkkilar et knapar
(till varO, Tändsticks et möbelämnen, Träskor, listverk, dörrar et
fönsterramer, Tunnband och Näfverarbeten, grankäda; Väfnader
(gröfre); Mattor af bast, säf och Vide; tälgstensfabrikater (ifrån 20

Sotkamo et Kiando m. m), Renhonaskin m. m. d<ylikt>.
NVilkoren för Biese ansåg sig lempligast sä som jag föreslagit — han

skulle också gå in pä 2 000 M<ark>; ett för alit. Emedan det blir mycket
resor och litet uppehäll biir sjelfva resan nog dyr i förhållande till
tiden.J

Med lördagsposten hoppas jag kunna afsända mitt förslag till
Länelandtdag, som Herr Senatorn behagar kaila det af mig föreslagne
mötet. Det är något vidlyftigt, men då det är ämnadt att tryckas och
spridas bland ailmogen före Kommunaistäminorne, sä har jag ansett
frågorne böra föregäs af en för bönder lemplig motivering. Doch har 30

jag enmat upptaga åtskilliga andra ftågor än blott om slöjder.
Angående rsvexten ingäende underrättelser äro någorlunda öfver

ensstämmande den, att rågen uti uppsocknarne och norden af länet
icke torde hinna till mognad före såningstiden; härintills hafva följande
minimi requisitioner inkommit:

Pyhäjärvi 500 t<unno>r (erhålles 300 ifrån Idensalmi).
Sievi — 400 —

Muhos ... 400 —

för Haapajärvi h<ära>d i dess helhet 3/4 af hela behofvet.
Piippoia församiing allena — 300 tun(no>r o. s. v. hvaraf synes, att 40

behofvet är nog stort. Jag skall dock försöka att komma tillrätta med
utiofvade 4 000 t<unnor. Bergbomarne taga också in ifrån Riga något
Utsädesråg, kommer att kosta 30 å 32 Mark.1

Kornet lofvar försvarlig aftastning, men är i anseende till på oiika
tider verkställd sädd, mycket olika försigkommet. 1 norden lär frosten
något skadat detsamma. Väderleken ostadig, var nägot kailare med
regn, i dag mulet men varmt.

Åbo kornet torde, sä vidt jag har mig bekant, endast till mindre del
blifvit användt till utsäde (man sådde ännu den 4 Juli!) men deremot
förhjelpt bra många till utsäde i bättre tid, genom den säkerhet, som 50

v<e)d<er>b<örand>e låntagare kunde erbjuda innehafvare af kornutsäde,
förmedelst löfte att betala dem med den af kronan förväntade spann
mälen.

Föreskriften, att låntagarne skola förbinda sig att i September betala
tunna för tunna in natura med 1 kap<pes> vext, skall iakttagas, vid
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skuldsedlarnes upprättande — men huru går det i de trakter (Pyhäjärvi,
Kärsämäki m. fi.) der ingen råg, eller endast högst obetydligt kommer
att erhållas i höst?

Beder om ursäkt för mitt slarfviga bref— Prokuratorn är här ochjag
har många jern i eiden på engång. — Med utmärktaste högaktning och
tillgifvenhet, Väiborne Herr Senatorns

ödmjukaste tjenare
G. v. Alfthan.

10 llMin förbindtligaste tacksägelse för Herr Senatorns sednaste bref— de
äro alltid välkomne. Men jag pretenderar ingalunda något sådant, som
att ofta hafva nöjet att dem emottaga — jag vet nog huru knappt detär
om Herr Senatorns tid.ll
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20 Chefen för Finance Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland
Senatorn och Riddaren Herr J. V. Snellman
Helsingfors;

Herr Senator!

Tilifölje af mig genom Auxiliärkomitn i Helsingfors meddeladt upp
drag, har jag härstädes påbegynt mcd uppköpandet af allehanda
mönster för hernslöjderna medelst de penningar, hvilka infiyta genom
försäljning af de genom komitns försorg anskaffade

30 expositionsartiklarne.
Då de genom forststyrelsen hitsända skogsprodukterna, modeller

etc. komma att utbytas ernot dylika artikiar från de franska och
österrikiska forstutställningarne äro de saker, som hittilis afmig blifvit
inköpta följande:

säckväf och packduk i skilda dimensioner och afolika sorter, korgar,
mattor samt andra flätade arbeten af rot och vide äfvensom gröfre
halmhattar, hvilka artiklar i stora qvantiteter härifrån och ifrån Italien
utskeppas till England och Amerika. Dessa saker komma att i början
af September månad afsändas härifrån till Lybeck samt vidare per

40 ångbåt till Helsingfors, der dc således kunna inträffa i slutet af
September, då det ännu är möjligt att sjöledes afsända dem till skilda
landsorter, hvarföre jag äfVen af hvarje enskild, artikel inköpt en något
större qvantitet eller och fiere exemplar.

Tillfölje af benäget löfte från dc skilda ländernas kommissioner har
jag dessutom erhållit tillåtelse att vid utställningens afslutande den 31
Oktober få taga mindre profver på rudimaterialer och hatfrärdiga
fabrikater, som kunna blifVa af direkt intresse för industriidkare i
Finland eller och utgöra bidrag till en teknisk samling vid Realskolan
i Helsingfors.

50 Till samma ändamål har jag äfven försedt mig mcd allehanda
priskuranter, statistiska notiser och beskrifningar, som blifvit utgifna
af dc respektiva ländernas kommissioner eller af enskilda exponenter
samt hoppas i detta afseende ännu kunna erhälla ganska värderika
arbeten från dc franska ministörerna för allmänna undervisningen och
handein samt ailmänna arbeten, genom hvilkas försorg en mängd


