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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 svårighet. Om hjärtat biöder är armen
frisk.
Mycket annat vore att säga, men det får bii. Med sann vänskap,
högaktning och tillgifvenhet förblir jag min högtärade Broders
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trogne tjenare
Chr. Oker-Biom

10

Kallio (vid Saima kanal) d. 20. Sept. 1867.
P. S. Den 3. October vidtagerjag min tjensteutöfning.
Min hustru ber hjertligt helsa Bror!
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Välborne Herr Senator.
Efter två veckors sammanvaro, åtskiijdes länemötets ledamöter, i dag
ki. haif fyra; sedan måndagen i denna vecka hafva vi haft tio
pienisammanträden, utaf hvilka hvarje räckt 3 å 4 timmar. Mötets
ailtigenom 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 fruktiösa. Så fort som möjligt skall jag hafva äran
underställa Kejserliga Senaten de åsigter och försiag, som gjort sig
gällande. Herr Senatonis alivarliga helsning, uti ärade brefvet af den 13
dennes, äfvensom innehållet af sednaste teiegrammer, har blifvit veder
börande meddeladt och icke förfelat att göra intryck; men herrar
trafikerande behöfva ännu andra medel för att starkare impressioneras,
held<st i form af positiva prisuppgifter öfver afsättbara slöjdalster.1
Mitt första telegramm angående frosternes härjningar synes starkt
hafva oroat Herr Senatorn; jemför, var så god, med föregående post
härifrån afsände rapporter ifrån Iandsorterne och Herr Senatorn skall
finna, att Kronobetjeningens, en vecka sednare afgifna berättelser, icke
mycket skilja sig ifrån ombudens uppgifter. Om i Kalajoki kornet i tvä
församiingar totait förstörts samt uti de 3 återstående till 2/3 och rägen
bara ger 3:dje kornet, huru skall det icke då se ut uti det öfriga länet.
Vågade jag väl, i min ansvarsfuila ställning, reducera uppgifterna till
mindre än jag gjorde? Ifrån 250 000 tunnor för hela året 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 (å 32 ä 35 f<inska m<ark), ansåg och anser jag icke för
mycket. Min skyldighet var, att enligt öfvertygelse anmäia behofvet.
Ett sä stort förskott, hade likvisst, säsom nu synes, icke kunnat
placeras, icke för att det icke skulle behöfvas, men emedan Herar
trafikerande icke våga krediteres ät en utblottad aiimoge.1
Erhälla kronomagasinerne en sä ansenlig förstärkning, som 12 000
tunnor räg eller motsvarande mjöl, s kan ju ock köpmännens import
förminskas; väi vore och billigare. att erhälia 2 å 3 tusen tunnor utaf
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detta parti till Kajana magasin öfver Saimen. Jag hade i främsta
rummet tänkt mig magasinernes förstärkning med vårutsäde; det är bra
att vi fä 2 000 t<unno)r hafre.
Nägot missförstånd måste hafVa uppstått genom telegramrnernes
oriktiga återgifvande. ]ag har annars svärt att förkiara några siffror uti
dagens telegramrn ifrån Herr Senatorn. Vår import ställer sig nu sä:
Till Uleäborg, Torneä, Brahestad
25 000 tunnor.
Kajana. med egna medel minst
3 500
Kemi, Kalajoki, Kuusamo approxirn<ativt)
11 000
Uleåborg, mcd förskott
12 000
Till Kronomagasinerne
51 500
Summa
Ifrån Kuopio läns städer
4 500
päräknas heldst
56 000
Sum)ma
Möjligt är att alltsammans stiger till till och med 60 000 t<unno>r. Men
om navigation öppnas 2, 3 veckor sednare än vaniigt under värsta
menföre?,
Dä hvarken Herr Senatorns telegram eller Finans-Expeditionens
skrifvelse talade om annat än 20 marks förskott pro tunna (spanmål?)
och här i norden förtäres mera kom än råg, såg jag icke hinder möta,
att tillåta import af mindre partier kom med förskott. Vederbörande
hafva gjort sina reqvisitioner i förlitande härpä och nu telegraferar
Herr Senatorn, till min verkeliga förskräckelse, att förskott för import
af kom icke gifves. Blottställ mig för ali del icke genom fortfarande
vägran, detta är min ödmjukaste bön.
Herr Ringvall, som ernar ansöka om ett län stort 24000 f<inska
m<ark> för förlag af väfnader m. m., afreser endera dagen till S:t
Petersburg och ämnar pä vägen uppvakta Herr Senatorn i H<el
sing)fors.
Om 7 ä 10 dagar blir väl resultatet af stockauktionemne kändt. 1 dag
är det auktion i Kemi: för Torneä ångsäg torde anbud göras (2 penni),
men näppeligen för mänga andra. Nya auktioner, mcd tillstånd att
sälja stock pro stan, i mindre partier om 200 ä 300 st<ycken), sä att
bönderne omedelbart kunde speculera, blifva väl af nöden.
Med utmärktaste högaktning har äran teckna
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Välborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare
G. v. Alfthan
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Uleäborg den 21 Sept. 1867.,
P. S. Nu just erhåller jag ett såiydande telegrarnm:
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»Kan import af 60 000 tunnor räg till magasinerna för arbeten och
brödfödaiän gifva trygghet? Mera omöjligt.»
Förmodande, att detta gäller projekterad förstärkning af Kronoma
gasinemna mcd sextusen tunnor råg till brödföda etc., har jag svarat ja
i den förutsättning, att dc trafikerande införskrifva hit och till Kuopio
iän, för detta läns räkning summa 70 å 75 000 tunnor. Men om dc det
icke göra, för att slippa utkreditering ät en nödställd och utfattig
alimoge, dä försiär det icke. Om en vecka fä vi väl se detta.
Densamme

