
1346 F. K. J. NYBOM J. V. SNELLMAN 18.X 1867

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.» »Welb> — sade bankiren, »but peace just now is in very great
danger on the Continent & then there always is that eastern question.
You cannot teil what might spring use & we may want our money here.
It is necessary for us at this moment to stiCk to the first rule of banking:

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

Med sann Högaktning
F. K. Nybom
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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 Matto>r
till Jakobstad 1 000 Matto)r

Summ>a 2 000 Mattor
Naturligtvis mera brådskande, ju längre norrut destination.

Joh; Vilh; Snellman
30 d. 19 Okt.

807 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - J. V.
SNELLMAN 19.X 1867
HUB, JV$ handskr’flssamling

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 Slan! Hanke har för
mig anställt prof bakning som finnes pä 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 rnjöl hafva här af våra opraktiska och enfaldiga
handlande från 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 innehållet.

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

Då jag beskyller vära Handiande för enfald i deras yrke, sker detta
pä den grund; att, om de sin<semellan uppgjort beräkning öfver den
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qvantitet mjöl de önskade upphandla och lemnat denna commission åt
en Mäkiare att afsluta, hade de under en enda börstimma erhållit hela
förrådet för det då gällande priset af 9 Rubel. Nu deremot lupo de
omkring och öfverbjödo hvarandra hvarföre de siuga försäljarena här
stegrade priserna till 11 och 12 Rub<ei>.

Om Slan äfven hän förfrågas, torde han bevisa mig motsatsen, men
min öfvertygelse rubbar han ändock icke.

Tillgångarne af mjöi äro nu åter betydiiga här sedan barkerne
ankommit och priserna börja falla.

Hufvudsak är nu att vinna öfvertygelse i frågan om det behöfiiga 10

qvantum födoämnen finnas inom Finland och om de anordnade
arbetena stå i förhållande till arbetarenas antal? — Dessa frågor
ställde Kejsaren till mig och derpä låfvade jag inhemta Herr Senatorns
svar.

Hade jag genom General Gouvernören erhäliit i uppdrag att hos
Chefen för Intendenturen begära ett visst antal mjöl mattor sä trorjag
mig kunnat utverka ett medgifvande af en viss uppgifven Qvantitet ur
Militär förråden; En förfrågan i enskild väg utan bestämd uppgift å
behofvet hade icke ledt ti1 annat än ett iöst prat.

Af alla de tusende bref och Klagovisor jag ifrån Finland erhållit ser 20

jag biott Klenmod, oenighet och hetsigheter, hvarföre jag utan någon
anspelning pä någon viss person tog mig anledning att göra en ailmän
anmärkning öfver dessa karakters fel hos våra landsmän.

Principen i förvaltningen äro dyrbara, men under ovanligaförluillaii
deii böra andra principer erkännas vara af nytta och den bästa princip
är väl den att under omständigheter som de närvarande rätta åtgär
derne efter behofvets kraf.

1 anledning häraf frågas billigt om icke nu trädvirke i Krono
Skogarne borde rätta sig efter behofvet af arbete och föryttras till det
lägst möjliga priset. Om äfven med föriust för Kronan kan virket i 30

skogarne lemna en tillgång för befolkningen att af handeismännen få
brödföda.,

Till lånevillkoren har Kejsaren lemnat bifali, dock icke utan svårig
heter och icke utan att jag i detta ämne haft att kämpa med Finans
Ministern som sade att 9 procent är ett dyrt län till hvars betalande han
trodde att vi efter ett år högst två kunde komma i en ledsam ställning
då Bankens silver förråd vid betalnings terminen kommer i samma
svåra förlägenhet som nu: att proportionen af 7/15 delar biir rubbad!

Ett Iän pä lång tid trodde han vara förmånligare och dervid föreslog
han äfven en emission utan iän (hvarken inre eller yttre) af Tresor- 40

Scheine löpande med ränta i iikhet med hvad som skett med Saima
sediarne. Häröfver ville han invänta yttrande af våra Economer. —

Ressourcen till äter betalnin af en sådan Emission kunde finnas i
tillgången af den Indelta Militärens temporära upplösning. En del af de
emitterade sedlarne löpande med ränta borde vinna Credit då de
åriigen med närnde ressource iniösas af Staten! — Härmed kunde
lönerna betalas och arbetena liqvideras.

Det förhjelper oss visserligen icke till metallisk valuta, men denna
fond mäste dock efter ett elier två år tiilgripas för att betala Francfurter
juden. 50

Få vii nästa år åter missväxt dä blifva svårigheterna ännu större och
de kunna leda till de svåraste följder om vär budget icke mer visar
tillgångarne i förhållande till våra utgifter.

Att hän bringa balans finnes biott två medel 1 :mo att reducera
utgifterne eller 2:do att lifva productionen; ty att läna är en dålig ut
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väg. -

Härå måste vår uppmärksamhet under vintern ffistas i förutseende af
ett svårt år 1868. En väl öfvertänkt pian mäste utarbetas som bör
grunda sig antingen på utvandring till bättre klimat, på förilyttande af
den nordiiga befolkningen till våra bättre lottade provinser elier på en
kraftig omvexling afjordbruket till Iadugärd sk<ö)tsel.

Skepp-byggnad borde nu vara en ressource säsom inkomstkälla.
Men jag slutar, ty alit hvad jag ordar är ju blott dilettantism som är

i strid med principen af att låta de tröga dö af hunger.
10 Modet ffiller jag dock icke; tvärtom jag uppsporras af de inträdda

svårigheterne och skall bekämpa dem utan hetsighet eller oenighet.,
Oron i landet bör Iugnas genom meddelandet i ailmänna tidningar

och enskilta samtal af de åtgärder som Regeringen vidtager.
Nu om någonsin är Styrelsens förmåga att styra satt på prof.
Hitintills gär värt stenläggnings prof bra. Kejsaren tar saken under

Sitt skydd och hela stadens befolkning åser dageligen det dugiiga
arbetet som pågår.

Med utmärkt högaktning
Herr Senatorns

20 ödmjukaste tjenare
E. Stjernwall

$08 F K J. NYBOM-J. V. SNELLMAN 19.X 1867
RA, JV$ sarnling

London 19 Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman

30 Helsingfors

Igår hade jag äran tillsrifva Herr Senatorn.
Riga Sleepers
Den vanligaste dimension är 10 x 10 tum 8 11/12 fot långa (engelskt

mått) 10 tum i diameter runda 8 11/12 fot långa.
De fyrkantiga Blocken kunna för ögonblicket säljas till 18 S<hilling>/.

å 19 S<hilling/. per Load fritt ombord i Riga, de runda till något lägre
pris.

Sleepers blocken måste vara tiliverkade af godt, kärnfullt trä, alltid
40 furu, väl & jemnt arbetade & fullmåliga från ena endan till den andra.

Två tredjedelar af ett parti blocks måste vara fullt skarpkantiga,
men 1/3 tillätes ha en vankant dock ej öfverstigande en tum på nägon
sida.

På en Load (= 50 kub<ik> fot.) räknas $ stycken 10 x 10 t<um> 8 11/12
fots block. Då finska sleepers1 icke förekommit i marknaden & säledes
äro okända kan f. o. b. försäljning icke utföras utan prof.

Pä Potaska har jag svårt att få ett pris utan prof, men ett slags
potaska, carbonate Kali, säljes här till
14 S<lilling>/. per cwt.

50 Arade brefvet af den 10 d<enne>s hade jag idag förmon emottaga.
Från Götheborg afsände jag en bundt Takstickor (Loth) till Hel

singfors genom H<errar> Möller Lindholm & C:o i Stockholm.
Af den finska Terpentin som här utbjudits var ett prof af H:r Carl

Quist & C:o H<elsing>fors & ett annat af aflidne H:r Reuter i Uleåborg
& antar jag att dessa herrar tillverkat sin vara med stor omsorg. Rysk


