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angående bestämmandet af de myntsorter som förstås och böra gälla
under benämningen: metatliskt mynt såsom tagtigt betalningsmedel.
Härvid önskade vi dock på förhand af Herr Senatorn få inhemta om
någon betydlig olägenhet deraf Kunde uppstå att vid betainingar i ryskt
mynt samma belopp finge bibehållas för det ryska som redan är
fastställdt för det finska penni myntet? samt om det är nödigt att hos
H. M:t anmäla om att Banken icke borde åläggas att emottaga eller
emot Marks stycken invexla gamia silfver rubier, då oss synes att det af
hvarje invexlare1 (äfvenså här) beror att vägra emottagandet af hvarje

10 icke fultvigtigt mynt stycke?
Vi afvakta en vink från Herr Senatorn för att meddela den tredje

punkten af det Kejserliga bestämmandet och som angår tidpunkten
(d<en> 1/13 Juni) efter hvilken utvexlingen af silver fär vidtaga.

Sedan nu hypoteks-föreningen sä oförväntadt hastigt kommer att
deponera den bestämda summan af 8 millioner Mark inser jag svårig
heten att motstå påtrycket af realisationen ända till den här önskade
tidpunkten. Kanske kunde man härtiil uppgifva nödvändigheten att
förse Banken med tillräckligt antal af Markstycken hvars prägiande
fordrar fierä månader. —

20 Hvad värde fäster Herr Senatori vid det i Dagbladet N:o 11. införda
försiaget från Åbo, angäende invexling i Banken af de nu i landet
löpande finska Mark sediarne emot nya sediar med al pari kurs? Mig
synes att detta förslags genomdrifvande borde förekomma ail speku
lation och efterfrågan af de nu gällande finska sedlarne som förblefve
vid deras nuvarande kurs? —

Med fuilkomligaste högaktning har jag äran förblifva

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

30 Em. Stjernwall
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Högädle Herr Senator och Riddare!

1 förmodan att Kejserliga Senaten allaredan undfätt del af min till
40 Hans Excellens General Guvernören aflåtna skrifvelse af den 2/14. i

denne månad, innefattande underrättelse derom att Hans Kejserliga
Majestät icke bifallit Senatens hemställan om tillstånd att bestämma
tidpunkten, från hvilken metalliskt mynt skall vara det enda lagliga
betalningsmedel i Finland, redan sä snart fyra miljoner mark af
Hypotheksföreningens utländska iän i Banken deponerats, anser jag
mig böra meddela Herr Senatorn till kännedom de1, Hans Kejserliga
Majestäts Nädiga förordnande att den ryska metalliska siifverrubeln
jemte dess särskilda underafdelningar i finska mark och penni samt
ryskt silfvermynt af några mindre valörer skall utgöra den lagliga

50 värdemätaren i Finland, innan kort kommer att Senaten i vanlig
ordning meddelas; och får jag i sammanhang härmed hos Herr
Senatorn anhålla det Herr Senatorn, så snart tidpunkten för genom
förande af myntrealisationen i Finland anses vara inne, ville derom hos
General Guvernören tillkännagifva för att hos Hans Kejserliga Majes
tät anmälas.
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Med fuilkomiigaste högaktning har jag äran vara
Högädle Herr Senatorn och Riddarens

Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt.

S:t Petersburg den 9/21. Januari 1865.
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Väiborne Herr Senator.

Nog sent uppfyller jag min skyldighet att med en ödmjuk tacksägelse
från mitt hem bevisa min hågkomst af den välvilja, Välborne Herr
Senatorn hade godheten låta komma mig till del under min vistelse i
Petersburg. Hopadt arbete, korrt dagsljus och skrala ögon hafva
nödtvunget inskränkt min korrespondens7

Haf godheten, Herr Senator, tro min försäkran, att jag på det högsta
saknar Herrarnes förtroendefulla och vänliga umgänge och råd — här, 20

der jag får lof att siuta mina officiela bekymmer inom mig. Det vore
otacksamt, om jag härmed ville säga, att jag hos ärade embetsbröder
icke rönt ail välvilja. Men Herr Senatorn känner, hur det är, att hvar
och en här har nog af sig och sitt, för att kunna serdeles intressera sig
för en annans angelägenheter; och den nykomne är desto mera
fremmande naturligtvis, ju mera parveny han råkar vara.

Uppskofvet i myntfrågan till 1/13 Juni kommer att göra bekymmer.
Men jag hoppas alIt dock skall gå väl, endast vi sedan hafva fria
händer. Ofver 6 miljoner mark äro re,dan i Banken deponerade. Resten
torde kunna väntas redan inom ett par veckor. Emedan likväl deposi- 30

tionen sker i vexlar på 3 mån<ader), och då sista poSten af de först
deponerade 4 miljonerna är förfallen först i Maj, har jag för afsigt att
i Senaten föreslå uppskof med alit beslut i frågan, på det att terminen
1/13 må blifva känd så sent som möjligt. Banken förlorar nemligen vid
tidigare indragning diskonträntan; och äfven myntningen är en god
förevändning för uppskof.

Tyvärr sipprar mycket ut genom korrespondens från Petersburg. Jag
har svårt att närmare tala derom; men känner specielt vägen för
åtskilliga meddelanden äfven i denna sak. Måtte för aIl del det
afgörande datum kunna hålas tyst. Grefvens brefderom har jag under 40

försegling, deponerat bland Secreta akter i Finanskontoret. Endast
Thiln känner dess tiilvaro — men icke innehället.

Arenden, angäende hvilka snart afgörande motses, äro Bevillnings
och Bränvinsbrännings-författningarne. För Bevillningen måste en
mängd åtgärder i tid vidtagas, Bränvinsfabrikanterna måste släpa virke
på vinterföre — och derförinnan besluta sig, d. v. s. försäkra sig om
kapital.

Kommer Ekon<omie> Departem<entet att höras angäende medlens
användande (statslånet, sättet och ordningen, i händelse påräknadt
belopp icke infiyter), och det icke anses lämpligt att sjelfva författning- 50

arne publiceras utan vidare, kunde kanske i ingressen sägas: »jemte de
Hans Majestät Nådigst godkännt det af Ständerna beslutade (för
bränvinsmedlen kanske »föreslagna») användandet, i afseende hvarå
vill utsända särskildt Nådigt meddelande» — eller så ungefär.

Förlät min enträgenhet i denna affär; men jag fruktar, att, om ingen


