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anledning a ständernes beslut att sådan borde förekomma samt med
afseende å den större svårighet för förfalskning som derigenom skulle
uppstå, fuiine lempligt att densamma intaga. 1 N:o 7. är likväl det misstag
begånget att i svenska texten står mark i finska deremot penniä. Jag
anhåller nu om Herr Senatorns bestämmande hvilka former för

penni,
för mark
för 100., 150., 200. och 500. mark skola graveras.
1 stempel märkena skal! väl också finsk text, utvisande valören ingå?
Inskrifterne omkring vapnen skola blifva riktigt observerade. »Suu- 10

riruhtinanmaan o. s. v.» samt »stämpel papper».
Förslag till kontrakt är uppgjordt. Jag afvaktar dock Herr Senatorns

hitkomst för att mundteligen få inhemta Herr Senatorns bestämmande
i särskilde omständigheter innan jag förelägger Herr Senatorn detsam
ma.

Priset har Tilgman nu fixerat till 1 1/4. penni för livarje ark stempel
papper och 1/4. penni för stempel märken, utan afseende om mer eller
mindre deraf förfärdigas. (Jag har icke förbisett Herr Senatorns
föreskrift att aftal om stempel märken skulle framdeles ske.) Beträf
fande beloppet af tillverkningen förbinder sig Tilgman att under 20
vanliga förhållanden prestera om dagen 1 000 ark stempel papper och
10 000 st<ycken> stempel märken under en arbetstid från ki. 8. om
morgonen till ki. 7. om aftonen. Den skyndsamhet som nu är af nöden
torde nödga produktionens uppdrifvande till högre belopp. Svårighet
blir blott att uti Senatshuset finna lemplig loka!. Karta sigi!lata
kontorets inskränkta utrymme, i afseende å rum med ti!lräck!ig dager,
lärer medge stemplin derstädes i större ska!a.

Med an!edning af Herr Senatorns yttrande att tryckning först bör
ske af de valörer, hvaraf största beloppet kartor erfordras, hemställes
om icke gravyr af följande värden säledes främst fär begynna: 30

penni: 20., 30., 50., 60., 70.
mark 1., 2.
1 det jag slut!igen fullgör Herr Senator Borns mig gifna uppdrag att

framföra hans helsning till Herr Senatorn tecknar jag med fullkomli
gaste högaktning

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

V. von Haartman
Helsingfors, den 20. Augusti 1864.

40
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H:r Kammarförv<altare> von) Haartman

Omstående mina anmärkningar till de nya teckningarne för kartstämp
!ar. 50

Ehuru jag i slutet af veckan kommer till H<elsing)fors har jag velat
öfversända dem och akten p<e>r porto. Ritaren kan åtminstone börja
utföra en teckning på sten, nemligen No 4 — likväl icke för Penni utan
för Mai*stämplar; de udda (1, 3, 5, 7) att börja mcd, medan de samma
hafva motsvarande kopeks- och rube!s-kartor.
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Vägras nedsättning i priset neml<igen) 1/4 pennin för kartastämpiar
na, sä får detta icke göra hinder, emedan vi dock måste hålla oss till
Litter<atur) Sällskapets tryckeri för bättre ritningars skuld.

Likväl fär då ingen vidare efterräkning för uppassning vid Entra
sternpling o. s. v. komma i fräga. Endast lösen för stenarne torde vi
dessutom nödgas medgifva.

J; V S:n
d. 24. Aug.

10 Haf godheten låta befordra bilagde bref till adress,,

<Bilaga)

P<ro> M<emoria>

Det kan just icke sägas, att de &c. o<ch> mönstren äro smakfulla. Men
de äro dock snygga nog; och att begära fiera förslag skulle endast
upptaga tiden.

Hvad Finska valörbeteckningar angår, har Senatens Ailmänna
20 pienum till Hans M<ajestä>t hemställt om ändring i författningen i detta

hänseende — sä att endast finsk inskrift skulle förskrifvas.

Vid ritningarna äro att observera:

1 :o Skall i alla Valörbeteckningar, både den med bokstäfver och siffror,
vara hvit — enkigt> förordningen, och för att mindre lätt förfalskas.

IIN. 3. 1 Huru kan svart beteckning anbringas? Dertill fordras ju
dubbelt tryck. Biä och brun beteckning duger alis icke. Alla inskrifter
måste väl vara hvita?I

30

2:o Ar i stämpeln N:o 3 för 500 si<l>fv<er> 100 och och 200 mk det
dubbla »Wiissataa» öfverflödigt. LAmpligt vore dock, att. tiär detta
ändras och »i midten» sättas hvitt siffertal, de svarta siffertalen på båda
ändor skulle bibehällas — om det går an.

N. 3. 2 Men som svarta siffror ej torde kunna komma i fråga, kan
siffertalet i midten göras större, på bäda ändor mindre.

3:o Stämpeln N:o 4 är lämplig å kartor för Mk från 1 till 80. Men
emedan det för kostnaden är likgiltigt, sä bör Pennistämpeln vara en

40 annan såsom N:o 7 ungeffir, men zttaii Svensk valörbeteckning.
iV. B. 3 N:o 7 är dock temligen ful. 1 N:o 4 äro de små kretsarna, pä

bäda sidor om siffran, fula.

4:o Vid säväl Mark (fr<än> 1 till $9) som Pennistämpeln bör ihågkom
mas, att i valörbeteckningen ingår sädane sammansättningar som
»Kaheksankymmentä» och »Yheksänkymmentä» — samt utrymme för
dess påtänkas. Det torde icke kunna fås annorlunda än genom större
böjning. Men då mäste ju arabeskerna rätta sig derefter.

50 5:0 Priset torde knappt nog kunna ytterligare nedslås.
När jag granskar Reqvisitionen finner jag, att taten utmärka hela

beloppet stämpelpapper för ett år ungefär, hvaraf alitsä hälften kartor,
andra hälften stämpelmärken.

Kartorna skulle alltså uppgä till 300 000 ungefär. Men emedan föga
stämpelmärken torde komma att anlitas för de högre valörerna — alls
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inga för auktoriteternas expeditioner Kan man antaga
behofvet af kartor 400 000 å 1/4 p. = 5 000 mk

— st(äm>p(el>märken 200 000 1/4 p. = 500 »
Scumma>n = 5 500 mk

Det enda, man kunde begära, vore anslag af 1/4 p., för kartorna;
hvilket väl låter sig göra, om Tilchman ansett endast 300 000 komma
att levereras, men får leverera 400 000. Han kan påminnas, att afpriset
beror, huruvida framledes annan metod för tillverkningen kommer att
väljas. 10

6:o Försiaget till Stämpelmärke kan eljest vara godt — men utrymmet
för den långa valörbeteckningen med bokstäfver biir visst för litet. Det
torde knappt nog kunna hjelpas annorlunda., än att vapensköider
ställas öfverst; utan omgifvande krets, och omskriften föres kring
randen af märket, då för valörbeteckningen kan fås 2 rader. Bättre
skulle dock blifva, att ställa vapenskriften pä ett band, som omger
vapnet på tre sidor.

1; V; S:n
20
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Älskade Broder!!

Nu är åter tiden inne att vår Nathanael skall beträda sin resa till
universitetet, och får ochså se och treffa sin Morbror det äfven Han 30

liksom Gustaf, mycket efterlängtat. Måtte Det nu gå lyckligt för
Gåssarna i deras examen. Gustaf har nu en lång tid fått åtnjuta så
mycken Godhet och Omhuldning utaf Morbror — så att Han uti sina
brefhar varit så innerligt nöijd att ahid få rådgjöra med Morbror i Alla
saker. Tack, Tack sä hjertligt Kära Broder nu för ait, ait. Det var ej litet
glädjande för Oss att höra det Gustaf funnit nytta utaf sin cur — som
troligtvis utan Din goda vilja och hjelp blifvit ojord. Gustaf har ju nu
ochså t***ädt och fått som Han håppas et godt qvartter för nästa
Termin och jcke aideles långt ifrån Morbror säger Han. Måtte nu
Herren Gud beskydda Dem, och bevara ifrån ondt sälskap och annat 40

mer Den Glädje har vi härtils haft att de upfört sig anständigt, och
gjort oss Glädje och mödorna lätta.

Jag vet och hoppas att Du Kära Broder fortfarande ser till Deras
bästa och tager Dig Dem an. De som är oerfarna i alla saker.

AfGustafhörjag att Du ämnat i höst gjöra en lust resa. Det ser dock
svärt ut för det närvaraiide med väderleken — sä att en sådan resa ej just
kunde bli Angenäm. Ofta harjag i mina tackar hoppats och vänttat att
Du möiligen i Anlednin af Din vigtiga befatning skulle få en Embets
resa åt vårt Osterbåtten — men det lär väl vara bara luftslåt af mig. Vi
torde väl Knappast mera få råkas här i lifvet. Vi har tidigt fått höst och 50
slask aldeles som det vore october jnne. fiere qvällar har man med
bäfvan emotsett en fråstnat, dock har Gud sä underligen beskyddat Oss
härtils — ibland har det vändt sig till moin stundom äter till bläst så att
jngen betyd<lig> skada härtils förosakats af fräst, ochminstonet i dessa
näromliggande socknar endast på någåt fråstömt ställe här, och där i


