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dylika lika dyrbara, som praktiska verk blifvit utgifna.
Sedan numera alla de med statsunderstöd hitsända stipendiaterna
från Finland besökt expoSitionen, harjag sökt att ät hvar och en af dem
bereda ail den hjelp, som det stått i min makt att erbjuda, och hoppas
att desse herrar haft ganska Stor nytta af Sin vistelse härstädes. Som de
fiesta af dessa stipendiater hade i uppdrag att aflemna berättelser om
sin resa till Manufakturdirektionen, har jag med dem öfverenskommit
om en gemensam plan för utförandet af detta äfven mig äliggande
arbete, och vägar nu vända mig till Herr Senatori med en ödmjuk<aste
anhållan om bistånd till dess utförande, hva(rige>nom kunskapen om
våra gemensamma ia<ktta>gelser skulle kunna spridas till en större
a<llmä>nhet Samt åtminstone ett faktiskt re<sul>tat vinnas för Finland af
denna sto<ra) <v>erldsutställning.
Berättelsen skulle bestå af specialbeskrifningar öfver de för Finland
vigtigaSte industrigrenarne författade af Herrar Kolster, Lindeberg,
E. Qvist, Sivn, Frosterus, Gummerus, Mohring, Rosenbröijer samt
mig; och alla allmänna uppgifter äfvensom redaktionen af hela arbetet
skulle af mig ombesörjas. För att öka intresset skulle några enkla
teckningar och illustrationer bifogas, hvartill billiga clicher här kunna
erhällas, samt detsamma utkomma i häften om 2 å 3 ark hvardera
under loppet af nästa vinter.
Min ödmjukaste anhållan vore nu, att staten antingen skulle bestrida
kostnaderne för arbetets tryckning m. m. och betala mig ett visst
redaktionsarfvode, eller också i ett för allt bevilja mig en bestämd
summa som understöd till arbetets utförande. Så snart jag af deltaga
rene erhållit nogare uppgifter om vidden af hvar och ens uppsatts skall
jag kunna uppgöra en ordentlig kalkyl öfver hela arbetet och hoppas
kunna framlägga denna för Herr Senatorn vid min hemkomst i slutet
af November månad.
Med största högaktning
Herr Senatorns ödmjukaste tjenare
Otto Alfthan.
Paris den 24 Augusti 1867.
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Högtärade Herr Senator!
1 sinom tid har haft äran emottaga, icke mindre ärade skrifvelsen af den
3:dje dennes än ock det till mig öfverlämnade anslag af 2 000 F<inska>
m<ark) och skall så vidt det står i min förmåga göra mitt bästa för
insamlandet af de upplysningar Herr Senatorn påpekat med mera som
mig kan synas gagna den sak för hvilken jag så gärna ville uppoffra all
den tid jag spara in utan att eftersätta min pligt mot det bolag jag pä
mina resor representerar, en sak som göres vårt land mera hehof af än
kanske något annat, neml<igen> husslöjdens upphjelpande, icke här och
der utan hvarje koja, och dess ledande till sådana artiklar som äro
tjenliga för export.

50

1276

10

20

30

A. W. WAHREN -J. V. SNELLMAN 25.V1I1 1867

Något har jag redan kunnat uträtta och fiere vigtiga uppiysningar
hafva blifvit mig lofvade, men då det under resan faller sig serdeles
svårt att utförligt kunna redogöra för hvad man inhämtat vågar jag
anhälla, att fä uppskjuta härmed till min hemkomst under
Sept<em>b<e>r mänad dä jag genast skulle ordna mina anteckningar och
öfverlämna dem jemte dc profver m. m. som jag insamiat.
Rörande det slags väfnader som under namn af »Crash» exporteras
från Ryssland harjag goda underrättelser, huru stora quantiteter deraf
vi än må kunna åstadkomma rum synes ej saknas för deras användan
de här och om vi få dc priser som den ryska varan betingar torde vi
kunna nöja oss dermed.
Med de ordinära trädvarorne säsom lådbräder, torrvarutunnor,
tunnband o<ch> m<era> d<ylikt) torde det blifva värre, stora qvantiteter
behöfvas deraf, men fragten torde medtaga altför stor del af deras pris.
Rörande terpentin, harz och käda har jag löfte om uppgifter
äfvensom om andra saker som kunna blifva passande7
De till mitt förfogande stälide medlen skola mcd största sparsamhet
handhafvas och några serskildte resekostnader torde icke komma
ifråga, mätte jag endast kunna understödja Herr Senatorns bemödan
den för den goda saken.
Genom H:r H. Borgström kan underrättelse erhållas huru min
reseplan gestaltar sig och skall det vara mig ett serdeles nöje om jag
kunde gifva den person som kommer att utsändas, nägra vinkar som
kunde befrämja hans ändamål.
Anhållande om benägen ursägt för det knapphändiga i detta mcd
delande har jag äran framhärda
mcd största högaktning, städse
Herr Senatorns m. m.
Odmjukaste tjenare
A. W. Wahren
Manchester d. 25:te Augusti 1867.

72$

J. V. SNELLMAN-AO H. SNELLMAN

HUB, JVS handskrftssarnling
Kära Hinni.
40

50

Gud välsigne Dig för ditt bref. Ehuru fä ord det innehöli, gladde dc mig
säsom tecken till förtroende och ömhet.
Jag beder Dig: lyd Din faders råd. Arbeta flitigt, sä att du åtminstone
blir student. Du skall då genast få försöka sjön, dit du längtar. Men om
du, såsom jag väl vet, snart får nog deraf, sä har du vägen öppen att
taga någon examen och pä annat håll få Din bergning.
Jag hade hoppats, att hos dig skulle vakna nägon ädlare ärelystnad,
att gagna ditt ffidernesland i en större krets, än en dags1verkare det
förmår. Och en Sjöman är intet annat. Han är Krämarens dreng, äfven
såsom sjökapten. En nyck kan afsätta honom och beröfva honom sitt
uppehälle. Ganska fä äro dc, som förmä något samla för sin ålderdom.
Det har då skett genom lurendrejeri eller andra föga lofiiga spekula
tioner.
SkuIle dock din håg förblifva bestående, kan det ej hjelpas. Afven
tjenaren, om redlig, är en aktningsvärd och nyttig menniska.
Res nu genast till magistern. Jag inneslutar några rader till honom.
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