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London 18. Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.

Mitt vördsamma senaste var af den 16. d<enne>s & hade jag igår nöjet
emottaga följande telegram:

»very obliged for letters of 8 and 9 can you do in Handsawn deals for 10

several years? advance to be offered by buyer.»
hvarpå jag efter samtal & övferlägning med ett större trähus & med

en af Londons förnämsta bankirer tillät mig att afgifva följande svar
per tråd:

»Deals cannot be sold for several years — must be sent on consign
ment. People here will not offer advances. Political state of Europe &
political situation of Suomi prevent contracts being made & adcances
given. Negotiations might be opened with Rotschild for a loan or
advance payable with shipments of Deals.»

Handsågade Plankor både af furu & gran är en artikel, hvars värde 20

ganska betydligt öfverstiger1 fraktbelopp &som här kan säljas i stora
quantiteter samt är derföre den kurantaste artikel vär husslöjd kunde
producera af trä, men jag är icke i ständ att medelst kontrakter göra
försäljningar af handsägade plankor för fiera års skeppning. Han
delshusen här kunna & vilja icke binda sig att ge ett visst bestämdt pris
under fiera års lopp för en vara, på hvars qualit de icke kunna vara
säkra. (De handsågade plankor, som anlända hit från skilda delar af
Finland, äro afmycket olika qualit.) Jag tviflar på huruvida ett sådant
köpsiut kunde uppgöras till säljarens fördel, ty utan tvifvel skulle vid
lasternas framkomst uppstå mänga svårigheter, som sällan skulle 30

afiöpa utan förlust för afskepparen.
Hvad förskott beträffar, sä vilja trähusen icke gä in derpä, emedan

det är utom deras branch & i de fiesta fall utöfver deras förmåga att ge
större förskotter, som skola äterbetalas efter en längre tidsförlopp,
äfven under normala tider &till sjelfständiga stater med god kredit. De
skulle kunna göra det i kombination med ett bankirhus, men i det fallet
att ett bankirhus skall anlitas vore det kanske bäst att vända sig direkt
till ett sådant & anhålla, om ett län som skulle äterbetalas med
skeppning af piankor. Konnossomenterna skulle gå till Bankiren som
vid försäljningen skulle använda det trähus han behagade. Dä H<errar) 40

Rotschild & Sons förut ha afffirer pä Finland med Finlands Bank vore
den naturliga gången af saken mähända den att först göra en propo
sition till dessa Hterrar, om ett sådant sätt att behandla saken kan
komma i fräga.

Det hade varit väl omjag för de personer, med hvilkajag talt, kunnat
framställa saken i en bestämdare form d. v. s. kunnat ungeffir uppge
quantit, afskeppningshamnar & belopp af önskadt förskott samt
nägot om quantit & pris, ty det är hvad köpare göra anspräk pä då
varan icke är mycket eftersökt &då man icke befarar någon minskning
i utbuden, men äfven dä torde jag icke ha kunnat beveka någon att 50

köpa på fast räkning för fiera är.
Jag ber att få citera en del af det samtal jag igär hade med en

framstäende bankir här (af huset Hambro & Son), hvilken lofvade mig
att allt skulle blifva oss emellan; han sade »The credit of Finland is not
good because Finland is a very1 poor Country & beCause there is no
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certainty as to what Russia might do with Finland under certain
circumstances as what for instance», hvartill jag svarade »it is true
Finland is a poor country but then the charakter of the people is good
one & as a nation our people are very honest & besides it is not likely
that Russia would go to war for some time to come because she cannot
afford it.» »Well» — sade bankiren, »but peace just now is in very great
danger on the Continent & then there always is that eastern question.
You cannot teli what might spring use & we may want our money here.
It is necessary for us at this moment to stick to the first rule ofbanking:

10 keep our money at home & under your own control.»

Med sann Högaktning
F. K. Nybom

$06 J. VSNELLMAN-A.F. WASENIU$19.X1867
HUB, $L$A 408

20 Från Petersburg ingått underrättelse, att inlastning för Jyväskylä 1 000
M<atto>r pågår.

Till H<elsing>fors kan lätt fås, när behöfvas.
Alltså tillägg till tidigare reqvisition endast:
till Nikolaistad 1 000 M<atto>r
till Jakobstad 1 000 M<atto>r

S<umm>a 2 000 Mattor
Naturligtvis mera brådskande, ju längre norrut destination.

Joh; Vilh; Snellman
30 d. 19 Okt.

$07 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - J. V.
SNELLMAN 19.X 1867
HUB, JVS handskrtssamling

S:t Petbg d. 7/19 Oct. 67.
Högädle Herr Senator.

40

Jag skyndar att besvara ärade skrifvelsen af d<en> 15 dennes.
Mig inger den gamle Hanseborgar Bagaren Hanke här mera för

troende i frågor om bröbakning än Skol Direktor Selan! Hanke har för
mig anställt prof bakning som finnes på mitt bord till utställning och
dervid Kliet utan tvettning med dess normala vigt blandad med
råg-mjölet har gifvit helt andra resultater än dem Selan uppgifvit. —

Priserna på råg mjöl hafva här af våra opraktiska och enfaldiga
handlande frän Finland blifvit sä uppdrifna att desamm icke stä i
vanligt förhällande till priserna på andra mjöl sorter (äfven hvetekli).

50 Under denna omständighet förfalla alla kalkyler om dyrhet och det
närande innehället.

Ingen efterfrågan har här blifvit gjord af hvete kli och sämre hvete
sorter, hvarföre dessa mjöl slag stå till vanliga priser.

Då jag beskyller våra Handlande för enfald i deras yrke, sker detta
på den grund; att, om de sins>emellan uppgjort beräkning öfver den


