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till sjuttio procen enligt hvad af Grefven anställda prof med sin hafra

af innevarande års skörd hade utvisat, ehuru Grefven likväl icke ville
ikiäda sig någon garanti derför att alit vore lika väl groende. Såframt
detta anbud af Herr Senatorn och riddaren godkännes, utber jag
ödrnjukast att Länestyrelsen måtte derom underrättas.

Med djup vördnad af största högaktning har jag äran framlefva

Wälborne Herr Senatorn och Riddarens
ödmjukaste tjenare,

Hugo Schauman 10

Åbo den 21. Oktober 1867.
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London 21 Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors. 20

Mitt vördsamma senaste var af den 19 d<enne’s & ber jag fä ätergä till
ärade brefvet af den 10 d<enne>s & säga, att det icke är möjligt för mig
att få fasta bestäliningar pä de varor vi kunna exportera. Afven om jag
lyckade skaffa adresser på hus som köpa vära varor för medeibar eller
omedelbar konsumtion skulle sådant icke ha gagn för oss emedan dessa
konsumtionshus, om jag sä må kalla dem, icke korrespondera & stä i
förbindelse med utiandet. Ett sådant sätt att bedrifva försäljningen, om
det kunde ske, vore förenadt med stor risk för säljaren. Försäljningen
af våra som af andra utländska produkter måste ske genom kommis- 30

sionshusen som ha till sin uppgift att korrespondera med utiandet, att
söka afnmare för de utländska varorna, att hålla reda pä dessa
afnämares solidit, stå &clereden risken till de utländska säljarne & co.
Dessa kommissionshus köpa icke sjelfva varan annat än undantagsvis.
Kommissionshusen förbigås af större säljare sälunda att de senare här
underhålla egna agenter, som förmedla korrespondensen emellan den
utländska säljaren & köparne här. Att få ett kommissionshus då man
har en säljbar vara ffirdig att skeppas är ingen svårighet.

Att taga reda pä huru mycket af hvarje vara här kan afsättas stär
icke i min förmäga; jag kan endast i största allmänhet säga, att t. ex. 40

handsågade piankor ha en nästan obegränsad afsättning; det blir, med
dem endast en fräga om priset, hvilket naturligtvis är känsligt för en
stor tiliförsel, men varan kan alltid säljas med den prisreduktion som
må inträffa. Tunband ha pä långt när icke så stor afsättning som
piankor & Staf ha en ganska begränsad afsättning. Det är sådana
ailmänna upplysningai kommissionshusen kunna lemna mig. Går jag
till konsumtionshusen & frågar dem om &huru mycket de kunna köpa
af en ungefär sä & sä beskaffad vara sä fär jag intet svar eller ett
undvikande eller ock säga de mig i bästa fatl »ge oss prof på varan &
dess pris & vi skola säga om vi kunna ge en order eller ej» & jag ber fä 50

anmärka att det icke har det ringaste infiytande pä saken om jag
nämner eller antyder de sorgiiga förhällanden som föranleda mig att
göra mina förfrågningar. Att dessutom i förtid & ifrigt höra efter
afsättning för varor, som icke äro producerade &som dessförinnan icke

kunna säljas har intet gagn med sig, men kunde väl bidraga att sänka
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priset på dem. Den väg vi ha att taga torde bii att tiliverka de varor,
som ha största utsigt att kunna säljas med profit eller med minsta
förlust, att under tiden läta de möjiiga köparne veta sä litet som möjligt
om produktionen för att icke verka på priset & att när varan är ffirdig
att skeppas söka sälja efter prof eller prolaster eller genom konsigna
tion. Jag har ansträngt mig att finna sädana produkter, som vi kunde
tiilverka &exportera med största utsigt till vinst, samt att få uppgift pä
försäljningssätt &c. anseende det vara hufvudsaken af Herr Senatorns
instruktioner.

10 1 mitt aktningsfulla af den 19 d<enne>s uppgafjag icke priset pä Riga
runda Sleepers & ber derföre få tillägga att dessa.

10 tum i diam<eter> 811/12 fot länga betalas med 11. p<ence> å 1
S<hilling>/. per stycket f. o. b. i Riga.

1 mitt bref af den 1 d<enne>s uppgaf jag att svenska takstickor,
»Lath» har betingat 6 p<ence å 7 p<ence> per bundt & storde man icke
kunna hoppas att kunna göra mera för finska.

En större bank i Liverpool, the Royal Bank, gick igär öfverända med
passiva aproximatift beräknade till 4. millioner pund. Detta kan icke
annat än retardera ätervändandet af förtroendet inom handein.

20

Med sann Högaktning
F. K. Nybom
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Senatorn Johan Wilhelm Snellman — afgaf följande skriftligen affattade
30 utlåtande:

Banken är enligt gällande reglemente ålagd hålla 7/15. valuta mot
utelöpande sedlar.

Utgifves ända till sista sedein, måste viduppstående större behof af
remisser till utlandet, för hvarje mark uttagen valuta ytterligare 1 1/7
mark sedlar indragas pä utgifna lån.

Men hälles, säsom sig bör en tillräcklig reserv af ledi valuta,
inträder nödvändigheten att minska utlåningen jemförelsevis sällan.

Ailmän regel för bankförvaltning är dock, att, när valutan minskas,
indraga på utläningen. 1 andra länder, der diskonträntan är fri, sker det

40 genom att höja denna ränta. Finlands bank har icke denna utväg, utan
måste vägra utläning. Detta förstorar den tryckning, som åtgärden
förorsakar.

Ständerna föreslå, att sexton miljoner sedlar skola fä utgifvas utan
motsvarande valuta. Men dä i sedelutgifningen skola inberäknas äfven
depositionsskuld och outtagna kreditivandelar, kan sedelbeloppet,
förutsatt att depositioner mottagas, blifva vida mindre än sexton
miljoner.

Nyssanförda beräkningssätt är oriktigt, emedan pä uppsägning
stälda depositionei alltid mäste motsvaras af län pä korrt tid. Endast

50 depositionsskuld ä vista eller pä korrt uppsägning, 8 ä 14. dagar, kan
och mä ställas i jemnbredd med sedelskuld.

All sedelutgifning och depositionsskuld utöfver sexton miljoner skall
enligt Ständernas förslag motsvaras af full valuta.

Afven vid detta förslag är dock en reserv af ledig valuta hufvudsak.
Ty om större belopp valuta uttages, mäste eljest bankförvaltningen


