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troligen snart vore i ordning. Af denna ledsamma anledning torde
äfven Wasenius depescher uteblifvit.

Så snart densamme ingått skall jag hafva äran meddela dess innehåll
och ämnar jag sä länge uppskjuta med resan.

Annoncerne äro expedierade och komm om nägonsin möjeligt
ännu i morgon i Dag- och Hufvudstadsbladet, — undertecknade af A.
W. Nyström.

Jag lefver i det hopp att i morgon kunna framföra närmare
meddelanden och framhärder emellertid.

10 Med sannaste högaktning
Julius Harff

Hfors d. 18 Sept. 1867.
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20 Högtärade Broder!

1 dessa bistra tider borde jag icke besvära Bror med rekommenda
tioner, men då en duglig och redbar underordnads väl fordrar det anser
jag för min pligt att hos Bror inlägga ett godt ord för Kronofogden i
Sordavala härad E. Elfvengren, som ansökt Distrikt Chefspiatsen i
Finlands östra Tulldistrikt och äfven vunnit första rummet å det
nyligen uppsättade förslaget till återbesättande af denna tjenst efter
Wasastjerna. Kronofogden Elfengrn är en i allo bottenhederlig och
synnerligen ordentlig tjensteman, men saknar kanske kraft i admini

30 strativa göromäl, som åligga en kronofogde i ett krångligt härad sådant
som Sordavala. Till Tulltjensteman vore han dere1mot synnerligen
passlig för sin lugna rättskaffenhet och nära nog småaktiga akuratess,
hvarförejag med godt samvete vägar hos Bror suplicera om höggunstig
förord för Elfvengren vid äterbesättandet af ifrågavarande tjenst om
Brors vai möjiigen icke fölle på någon af de andra medsökande säsom
mera kompetent.

Bedröfligt ser det ut med utsigterna för kommande vinter, synnerli
gen norr om Sordavala. 1 medlersta delen af länet äro frostens
härjningar mindre och söder om Wuoksen obetydliga eller kanske inga.

40 Med egna tillgånger kunde vi måhända ändock reda oss om invandring
afproletärer ifrån nordligare trakter, synnerligen Kuopio, icke vore att
förutses. Men huru förekonma detta, som troligen kommer att
öfversvämma oss och medtaga äfven detta läns ressurser. Allmänna
arbeten och jernvägsbyggnaden till Petersburg torde blifva det enda
räddningsmedlet. Säsom en tjenlig vintersysselsättning skulle jag dess
utom rekommendera stensprängning och huggning för export till
Petersburg ifrån kuststräckan och vattendragslinierna. Denna syssel
sättning borde löna sig eller åtminstone icke gå med förlust. Huggen
gatuiäggningssten, äfvensom till fundamenten för byggnader, är en

50 efterfrågad vara, som alltid kan räkna pä afsättning i P<etersburg.
Arbetet är icke helier svårt att inlära. Denna näring borde ordnas om
ej någonting större kommer ifråga.

Jag vidhåller min för längesedan uttalade åsigt, att jordbruket, eller
sädesodlingen, icke är den nturliga hufvudnäringen för en stor del af
vårt land, d. v. s. norra och nordöstra samt delvis det inre landet.



C. T. OKER-BLOM - J. V. SNELLMAN 20.IX 1867 1293

Boskapsskötsel och ali slags industri borde uppmuntras i dessa delar,
men på sädesodlingen icke gifvas en penni. Men detta härnest. Nu
gäller att sörja för det trängande behofvet. Men misströsta icke — nog
draga vi oss fram fast med svånghet. Om hjärtat biöder — är armen
frisk.

Mycket annat vore att säga, men det fär bii. Med sann vänskap,
högaktning och tiiigifvenhet förbiir jag min högtärade Broders

trogne tjenare
Chr. Oker-Biom 10

Kallio (vid Saima kanal) d. 20. Sept. 1867.

P. S. Den 3. October vidtager jag min tjensteutöfning.
Min hustru ber hjertligt helsa Bror!
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Väiborne Herr Senator.

Efter två veckors sammanvaro, åtskiljdes länemötets ledamöter, i dag
kl. half fyra; sedan måndagen i denna vecka hafva vi haft tio
plenisammanträden, utaf hvilka hvarje räckt 3 å 4 timmar. Mötets
alitigenom värdiga hållning, intressanta diskussioner och välbetänkta
beslut hafva öfverträffat mina förhoppningar och med verkelig glädje
tror jag mig kunna meddela, att de vidare resultaterne utaf detsamma
icke torde blifva fruktlösa. Så fort som möjligt skall jag hafva äran 30
underställa Kejserliga Senaten de åsigter och förslag, som gjort sig
gällande. Herr Senatorns alivarliga heisning, uti ärade brefvet af den 13
dennes, äfvensom innehållet af sednaste telegrammer, har blifvit veder
börande meddeiadt och icke förfelat att göra intryck; men herrar
trafikerande behöfva ännu andra medel för att starkare impressioneras,
held<s>t i form af positiva prisuppgifter öfver afsättbara slöjdalster1

Mitt första teiegramm angäende frosternes härjningar synes starkt
hafva oroat Herr Senatorn; jemför, var så god, med föregående post
härifrån afsände rapporter ifrån landsorterne och Herr Senatorn skall
finna, att Kronobetjeningens, en vecka sednare afgifna berättelser, icke 40

mycket skilja sig ifrån ombudens uppgifter. Om i Kalajoki kornet i två
församiingar totait förstörts samt uti de 3 återstående till 2/3 och rågen
bara ger 3:dje kornet, huru skall det icke då se ut uti det öfriga länet.

Vågade jag väl, i min ansvarsfulla ställning, reducera uppgifterna till
mindre än jag gjorde? Ifrån 250 000 tunnor för hela äret till 75 000 för
9 månader. Ett extra tillskott, utöfver då även supponerad, numera
bekräftad (25 000 tunnors) import med trafikerandes egna medel, af
30 000 tunnor (t 32 å 35 f<inska m<ark)), ansåg och anser jag icke för
mycket. Min skyldighet var, att enligt öfvertygelse anmäla behofvet.
Ett så stort förskott. hade likvisst, säsom nu synes, icke kunnat 50
placeras, icke för att det icke skulle behöfvas, men emedan Herar
trafikerande icke våga krediteres åt en utblottad allmoge.1

Erhälla kronomagasinerne en så ansenlig förstärkning, som 12 000
tunnor råg eller motsvarande mjöl, sä kan ju ock köpmännens import
förminskas; väl vore och billigare, att erhälla 2 å 3 tusen tunnor utaf


