
618 DIREKTORN FÖR MYNIVERKET J. V. SNELLMAN 23.VI1 1863

143 DIREKTORN FÖR MYNTVERKET - J. V.
SNELLMAN 23. VII 1863
RA, Senatens arkiv

Till Chefen för första Afdelningen af Kejserliga Senatens Finance
Expedition, Herr Senatorn, Kanslirådet J. W. Snellman

Till svar å Herr Senatorns mig genom äradt bref af den 22 innevarande
Juli förelagda fråga »inom hvilken korrtaste möjiiga tid myntverket

10 kan blifva iståndsatt att börja pregiing af Marksilfver och nödigt
skiljemynt» fär jag i ödmjukhet anmäla, att sedan byggnaden för
myntverket numera framskridit sä långt att dess fullbordande inom den
enligt kontrakt med entreprenören fastställda tiden eller den 1. näst
komma;ide Oktober kan såsom högst sannolikt emotses och då, i fali
omständigheterna sådant påbjuda, maskineriets uppställande lika san
nolikt kan vidtaga redan en månad tidigare, jag anser möjligt att i
händelse ai tvingande behof samt säsom följd af deremot svarande
särskildt påskyndande åtgärder, myntpreglingen väl kan taga sin
början under loppet af nästkommande November månad, men icke

20 tidigare.
Aug. F. Soidan

Helsingfors den 23. Juu 1863

144 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 23. VII 1863
RA, Sencitens arkii’

30 . dervid Senatorn Snellman utiät sig: — att hos Senatorn i öfvervägan
de kommit, hurusom å ena sidan hypotheksföreningen icke utan
äfventyr för sitt beständ kunde upptaga eller erhåila Ilägot utländskt
iän förrän, i enlighet med Hans Kejseriiga Majestäts Nädiga förord
nande för den 8/20. Augusti 1862., metaliiskt mynt blifvit förklaradt för
enda iagliga värdemätare i landet samt härigenom pappersmyntets
fasta värde och vexeikursens stadga garanterats; hvaremot ä andra
sidan, pä sätt upplyst blifvit, finska banken för närvarande icke ägde
det belopp valuta i förhällande till dess utgifna sediar att densamma,
om åberopade Nädiga förordnande sattes1 i verkställighet, kunde möta

40 den motsedda siifverutvexlingen, jemte det icke heller statsverket hade
nägon utväg att utan nytt iän förse banken med den härföre nödige
vaiuta till beiopp, enligt banko Direktionens förberörde utiätande, af
sex miljoner mark, men att, i händeise Hans Kejserliga Majestät täcktes
i Nåder bifaila till det af hypotheks föreningen väckta och af Senaten
på banko Direktionens framstäiining. den 28. sistvikne Maj hos Hans
Kejseriiga Majestät i underdänighet förordade försiag att hypotheks
föreningen finge i banken deponera högst tolf miljoner mark af de
utläiidska valutor föreningen kunde fä genom ifrågakomtie Iän upp
bära, banken skulle dymedelst erhålia den för silfverutvexiirgen vid

50 niyntreformens genomförande nödigansedda förstärkning i metailiskt
mynt, sä att i följd af nämnde transaktion intet hinder komme att i
detta hänseende möta verkställigheten afförordnandet om rnyntföränd
ringen.

Och tillkännagaf Senatorn härvid att, enligt af Senatorn särskildt
inhemtad utredning, utaf de för statsverkets räkning utgifna obliga


