670

A. ARMFELT.- J. V. SNELLMAN 24.X 1863

souscrire et aux quelles nous autres Russes nous ne consentiront
jamais» etc. etc.
Jag ämnar resa härifrån den 2.114. november och hoppas vara
framme i St. Petersburg den 5.117. Kejsaren har återsändt Herrar
Journalisters petition utan att ffista något afseende pä den.
Med fullkomiigaste högaktning har jag äran framhärda
Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt
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YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 28.X 1863
RA, Senatens arkiv
dä Senatorn Snellman, som först yttrade sig, ville, innan vidare hän
tillgjordes, hafva Guvernören i Wiborgs län anbefaldt att, så fort sig
göra låter och under iakttagande af nödig hemlighet, låta uppgöra
förteckning ej mindre på antalet af de lägenheter, som pä anfördt sätt
genom auktion frängätt sökanderne jemte uppgift ä beloppet af
auktionsskillingen derföre, än ock sådane lägenheter, hvilka tilläfven
tyrs förmodas ytterligare komma att för bristande löseskilling till
kronan sålunda de närvarande innehafvarene afhändas, samt tillika
undersöka om och till hvilket antal de förre äboerne jemte familjer
derigenom räkade uti en mer eller mindre betryckt lefnadsställning,
hvarjemte Guvernören borde, med insändandet af denna och1 annan pä
saken tilläfventyrs verkande utredning, hos Kejserliga Senaten anmäla
huru Guvernören, med afseende å förhandenvarande omständigheter,
ansäge förhällandena på ifrågavarande gods i närmaste framtid kom
ma att utveckla sig.
—
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RA, A. Arrnfelts brevsamling
Högvälborne Herr Grefve!
40

50

För Högvälborne Herr Grefvens vördade meddelande af den femtonde
dennes får jag aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Innehållet bekräf
tar, hvad jag väl vet förut, att intet får tros af, hvad i denna stad
berättas.
Jag får, för att reparera tidigare1 försummelse, äran tillägga en
lyckönskan till den utmärkelse, Högvälborne Herr Grefven fått mot
taga. Huru sällsynt den än mä vara, den är dock en ringa sak mot Herr
Grefvens förtjenst om fäderneslandet genom landtdagens och thronta
lets tillstyrkande.
Huru förvirrad denna landtdag än ser ut, framtiden skall väl bota
dess brister. Tyvärr synes dock min spådom besannas, att, när den
kommer till reela ärenden, röjes den aldra vidun<der)ligaste okun
nighet. Så har skett i fråga om garantin för Hypoteksföreningens län;
och samma folk, som i ett decennium ropat ve öfver Ryska myntets
tvångskurs här i landet, tvekar nu genom sina representanter att afiysa
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den. Jag viii ej besvära Herr Grefven med uppräknandet af alla de
orimligheter, man i Stånden hört yttras. Emellertid fördröjes ärendets1
afgörande till oberäknelig skada för föreningen och landet.
Likaså är ännu föga utsigter för bränvinsskatten. Skiljas Ständerna,
utan att hafva beviljat den, kan man säga, att deras sammanvara blir
jemförelsevis gagnlös. Ty det meSta af, hvad de eijest kunna besluta,
fordrar penningar. Och om sådane icke anvisas, biir väl allt ogjordt.
Det var skada, att om Bevillning eijest ails väcktes fråga. 1 komitteen
lyckades vi icke få försiag igenom till ändring der Vår president höll
fast vid den Kejserliga befaliningen ehuru det klart framlades, att
beloppet af en Bevillning skulie blifva en småsak om 250 000 rubel, och
säkert kunde förutses, att jordbrukare icke skola ingå derpå, hvari
genom beioppet reduceras med tre femtedeiar.
Petitionen om periodiska Landtdagar lofvar iyckligtvis att taga en s
lycklig vändning, den numera kan, om den nemiigen förenas me
tacksägelser för throntalets löften.
Högvälborne Herr Grefven har kanske på landet inga svenska
tidningar. 1 dem har tit. Wetterhoff biamerat Baron Waiieen genom att
Sannt eiler faiskt offentiiggöra hans yttranden om Kejsarns ord och
befaliningar. En af våra vanliga brefskrifvare har i dem likasä dömt
Baron Rokasowskij från embetet för censurens skuld, d. v. s. framstälit
detta, som folkets önskan.
Det vore en olycka, om Hans Majestät, ifali dylikt kommer till Hans
kunskap, skuile ffista minsta afseende derpå. Några pojkar skulie
sålunda få statens afffirer i sin hand.1
Ett annat bref härifrån i Dagl<igt> Ailehanda, hvari landtdag och
throntal framstäilas såsom argan list, för att med denna motsats mot
tillgången i Pohlen vilseleda opinionen i Europa, väcker här allmän
indignation, så mycket mer som det syftar mot Hans Majestät person
ligen. Det är olycksaligt, att sådant skall kunna ske än värre, att ingen
menniska här deremot protesterar.
Det nyaste från Landtdagen är propositioner hos Ridd<erskapet>
o<ch> Adein om afsägelse af privilegierna och af sjeifskrifvenheten till
representation. 1 den senare delen har propositionen blifvit förkastad;
i den förra bordiagd.
Med djupaste vördnad har jag äran underteckna
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Högvälborne Herr Grefvens
aidra ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman
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196 PROMEMORIA Oy R YSK-fIN$KA HÄNDELS
A GENTER, KONCEPT
HUB, JVS handskriflssamling
1 :o Särskilda Ryskt-Finska konsuler anställes på följande utländska
platser.
a) föreslås af Fin<ans> Expedition i Kejs<erliga> Senaten utses och
utnämnas af Ryska Utrikesministerium
b) stå under Utrikesministerii lydnad och kontrolli alla de afseenden
Ministerium bestämmer, närmast under sändebudet.
c) Afiönas af Finska statsmedel och iyda derföre äfven under
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