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strumenten icke bort kunna upptagas, och viii K<ejseriig>a S<enate)n i
anledning häraf och med kännedom om bankovärderingarnes osäker
het, hvilken icke helier bör vara en hemlighet för Bankodirektionen,
hafva Dir<ektione>n anbefalldt att inskränka alla utiåningar mot dylik
inteckning till ett belopp, som ger fullkomlig säkerhet för desammas
återbetalande, och detta så mycket hellre, som öfverdrifna anspråk från
ifrågavarande låntagares sida redan i och för Sig tillkännagifver en
dålig afffirsställning, och då en sädan vanligen är sjeifförvåilad,
densamma sällan och aldrig kan genom låns upptagande förbättras.
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289 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 9. V 1864 (SUB SECRETO)
RA, Senatens sekreta handiingar

Sedan Senatorn Snellman närmare utvecklat ändamålet med komitns
nedsättande och att komitn borde till Kejserliga Senaten inkomma
med underdånigt förslag till författning, rörande ett förändradt mätt,

20 mäl och vigtsystem för landet, lämpadt efter det metriska systemet,
uppstod diskussion i ämnet. Dervid komiterade, efter öfvervägande af
alla de med en sådan reform gemenskap ägande omständigheter,
ansågS att reformen med ens borde genomföras i Sin heihet samt att
säsom grundenheter skulle antagas: för längdmått meter = 40. tum, för
ytmätt Hektar = 2. tunnland, för rymdmått Hektoliter 38. kannor
samt för vigtmått kilogram = 2 1/3 skäipund, hviika sedermera borde
läggas till grund för särskilda öfver- och under afdelningar.

De vetenskapliga benämningarne å medicinal vigterne ansägs böra
bibehållas.

30 Senatorn Snellman, framstälide vidare om icke, till underlättande af
komitns arbeten, Professorerne Moberg och Lindelöf samt Kaptenen
Neovius ville under enskiida sammanträden uppgöra förslag till säväl
svenska som finsk benämningar å de särskilda mätt- mål- och
vigtslagen, dä förslaget sedermera vid komitäns nästa sammanträde
kunde underkastas granskning.

290 YTTRANDE VID PLENUM 11. V 1864
40 RÄ, Senatens arkiv

Senatorn Snellman afgaf — ett sålydande utlåtande:
Då Hans Majestät Kejsaren genom förordningen af den 1:sta

Augusti 1863. kungjort sitt nådiga beslut att undanrödja den orättvisa,
åttaniondedelar af iandets befolkning, i sekler lidit derigenom, att
iandets domstolar och öfriga offentliga myndiheter i alla sina expe
ditioner begagnat ett för denna befolkning fremmande af densamma
oförstådt språk, samt äfven den muntliga för handlingen vid under
domstolarne blifvit ledd af domare, som allmänt nog varit mindre

50 kunniga i samma befoiknings eget tungomål, anserjag för min del, enär
Hans Majestät åt Senaten öfverlåtit att föreslå de ätgärder, genom
hvilka den af Hans Majestät påbjudna reformen härutinnan må
förberedas, Kejserliga Senaten böra så inrätta detta förslag, att Hans
Majestäts Nådiga afsigt icke må genom åtgärdernas otillräcklighet
göras om intet, utan påbudet komma att i Finska folkets tideböcker


