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torde du ej treffa. Lef väl Kära Broder
mästarinnan) min vän
Hjertligt hvarder Du hälsad af Din egen Syster
Anna E:n.
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min penna är och högst dålig.
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RA, Senatens arkiv
dä Senatorn Snellman utlät sig att då Ständerna för sin del afstyrkt
indelning enligt decimalsystemet af nu gällande mått och Vigt i fot och
skälpund, men deremot i öfverensstämmelse med framställningen i
Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition förordat ordnandet af
mått, mål och vigt enligt det i fiere Europas länder antagna metriska
systemet, hvilken reform jemväl Kejserlig Senaten härförinnan till
styrkt, ansåg Senatorn sig till åtlydnad af Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga befallning närmast böra vidtaga åtgärd till utarbetande af
förslag till författning i ämnet. Ett sådant förslag kunde likväl, enligt
Senatorns tanke, ej åstadkommas annorlunda än i samråd med Veten
skapsmän, som besitta en mera omfattande insigt i ämnet, hvarföre
Senatorn för sådant ändamäl Ville gå i författning om sammankallande
af en komit, som egde i denna stad, såsnart lempligen ske kan, under
inseende af Chefen för första afdelningen af Finans expeditionen i
Kejserliga Senaten, sammanträda samt efter sorgfälligt öfvervägande
af alla med en sädan reform gernenskap egande omständigheter med
förslag ej mindre till författning i ämnet än ock till förordning
angående afskaffande a stapelstads-, bergs-, tackjerns- och uppstads
vigterne till Kejserliga Senaten inkomma; och jemte det Senatorn till
ledamöter i berörde komit utsåg Intendenten för Bergstyrelsen, Bergs
rådet Gustaf Laureil, Kamreraren i Kammar- och Räkenskaps-expe
ditionen i Kejserliga Senatens Ekonomie departement, Carl Kristian
Avellan; Protokolissekreteraren i Kejserliga Senatens Justitie departe
ment, Refererendariesekreteraren Johan Fridolf Pipping, Professorerne
Adolf Moberg, Frans Josef V0fl Becker och Lorentz Leonard Lindelöf
Direktorn för Myntverket August Fredrik Soldan och Ingeniören vid
Ofverstyrelsen för Landtmäteriet Bror Alexander Lindström, fann
Senatorn önskvärdt att jemväl Läroinspektorn vid Finska Kadetkorp
sen, Kaptenen vid Krigsingeniörskorpsen Edvard Neovius, hvilken
gjort sig känd för synner1lig insigt mi det ifrågavarande ämnet och
enligt derom af Generaiguvemören vidtagen författning, varit ledamot
i en nyligen nedsatt komit för upprättande afförslag till det nya finska
myntets reglering, finge säsom ledamot äfven i nu ifrågavarande
komits göromål deltaga, hvarjemte till komitn borde öfverlemnas att,
dä särskilda uppiysningar för utförande af det komitn anförtrodda
uppdrag blifva af nöden, till deltagande i kornitns öfverläggningar,
tilikalla sakkunnige personer samt antaga det sekreterere biträde,
hvaraf Komitn kan hafva behof, och för dem hvilkas biträde komitn
komme att begagna föreslå skäligt arvode, om de derpå skulle göra
anspråk, och borde hos Generalguvernören uti skrifvelse jemte under
rättelse om nedsättande af ifrågavarande Komit, anhållas om Gene
ralgvernörens benägna medverkan till förordnande för Kaptenen
Neovius att för omförmälde ändamål sig härstädes infinna, för hvilken
händelse Senatorn föreslog, det Kaptenen Neovius egde att, såsorn
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godtgörelse för resekostnaden till och ifrån denna stad och för
uppehället under vistelsen härstädes, efter räkning, af alimänna medel
uppbära skjutslega för två hästar och i traktamente sexton mark om
dagen.
Jemte underdånig anmälan om dessa förfoganden samt anhällan om
nådigt tillstånd att af alimänna medel utanordna de för sagde komit&s
sammanträdande och arheten nödiga omkostnader, borde, enligt Se
natorns tanke, Kejserliga Senaten utbedja sig att, sedan förslaget blifvit
utarbetadt och af Senaten granskadt, få till Hans Kejserliga Majestäts
nådiga pröfning öfverlemna detsanma, samt dä tillika underdänigst
yttra sig angående tiden och sättet för reformens genomförande.
Hvad slutligen anginge Ständernes underdäniga petition att Hans
Kejserliga Majestät måtte i nåder utfärda författning, angående den
finska myntenhetens regierande i öfverensstämmelse med den blifvande
vigtenheten efter det metriska systemet, ansäg Senatorn sig böra
åberopa Kejsrliga Senaten den 18. sistlidne Januari i denna fråga hos
Hans Kejserliga Majestät gjorda underdåniga hemställan, förnyande i
djupaste underdånighet Senatens för ifrägavarande reglering af landets
myntsystem afgifna förord, som hans Kejserliga Majestät nådigst torde
anse numera hemta stöd af Ständernas yttrande, på grund af hvilket
äfven behöfligheten af särskildt nädig proposition till Ständerna an
gäerde den vid regieringen afsedda förändringen i myntets skrot och
kom komme att förfalla då Ständerna för sin del öfverlemnat bestäm
mandet häröfver ensamt åt Hans Kejserliga Majestäts nådiga beslut.
Härjemte fann Senatorn sig böra underdånigst yttra den åsigt att ehuru
Ständernes utlåtande icke särskildt berör frågan om finhaltsremedium
för det fullhaltiga silfvermyntet, hvars bestämmande kunde anses
tillhöra Ständernas pröfning, äfven afgörandet häraf, emedan föränd
ring i myntets skrot och kom nödvändigt påkallar förändrad bestäm
ning angäende remedierna, genom Ständernas äberopade petition vore
hänskjutet till Hans Kejserliga Majestäts nädiga godtfinnande.
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HUB, JVS handskrzftssamling
Högädle Herr Senator!
Med anledning af Herr Senatorns förmälan att den tablå öfver
Finlands finansväsende, som Herr Senatorn benäget åtagit sig att
uppgöra, ännu fordrar någon tids arbete, anser jag mig upplysningsvis
böra meddela att Hans Kejserliga Höghet Ihronföljaren har för afsigt
att inom kort företaga en resa, samt att till följe deraf det ifrägavarande
arbetets fulländande ju förr1 dess hellre är önskvärdt, för att kunna
Hans Kejserliga Höghet innan Dess afresa föreläggas; och jag har äran
med fullkomligaste högaktning teckna
Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt
S:t Petersburg den 11.123. mars 1864.,
P. 5. Pardonnez-moi, je vous en prie, mon importunit, mais je compte
sur Vos bonts. Le Comte Stroganoff qui est, comme Vous savez le
Gouverneur du Grand-Duc, vient de passer chez moi pour me prvenir
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