
978 YTTRANDE VID PLENUM 26.V 1865 (SUB SECRETO)

Det vore visst fördelaktigare för kommunikationsfonden att behålla
Samasedlarne utelöpande till förfallotid och å kapitalet erlägga endast
3 3/5 % ränta. Men emedan de skola betalas å vista, borde fonden vara
beredt att inlösa dem när som helst — då alltså blott en del af pengarne
vore disponibla, och en annan del skulle hållas i beredskap för inlösen;
hvilket senare strider mot ändamålet. Ty dessa pengar äro afsedda för
första behofvet, medan ännu intet å bränvinsskatten för kommunika
tionerna infiutit. Dessutom torde den förordade omsättningen blifva
det bästa medlet att förskaffa jernvägslåneobligationerna kredit hos

10 allmänheten. Det ringa återstående beloppet Saimasedlar visar sig
nemligen numera icke i cirkulation, utan ligger i kassorna och på
kapitalisternas hand — hvarifrån de villigast aflåtas mot förhöjd ränta.

Lån mot kontant inbetalning torde deremot icke till större belopp
kunna erhållas, förrän Hypoteksföreningens pengar komma i rörelsen.

Nägon invexlingsfond för Jernvägsobligationerna anses icke nödig.
Något belopp kan alltid finna placering i statsverkets särskilda fonder.

J. V. 5:n
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457 YTTRÅNDE VID EKONOMIEDEPÄRTEMEN
TET 27. V 1865
RA, Senatens arkiv

Vid öfverläggningen till förestående beslut yttrades i så måtto skiljak
tiga meningar, det Senatorn Snellman — ville öfverlemna till de
bevillningsskyldige sjelfve att icke allenast yttra sig och besluta,
huruvida en skild pröfningskomite vore behöflig, utan ock välja

30 ordförande samt ledamöter och suppleanter både i bevillnings- och
pröfningskomiteerna.

458 ANGÅR BEGÄRETATTFÅ PROKLAMERA RE
FORMEN MED 4 MILJONER, KONCEPT
HUB, JVS handskriftssamlingen

Uppskof till 1. juni viii säga:
40

Vi hafva begärt att få prokiamera reformen med 4 miljoner, hvilka nu
äro deponerade;

Vi kunde dröja till Mars eller April, då troligen 8 miljoner äro
deponerade, ehuru svårt tillständet blir emedan Ryskt mynt skall
tränga sig i kronans kassor, i banken, i föreningsbanken, i pensions
kassorna m. m.

Nu skall denna fariiga tid förlängas. Men det måste ske, och vi skola
försöka att härda ut.

50 Att gifva någon varning eller nägon respittid åt innehafvare af Ryska
sedlar är omöjligt. Ty detta skall blott öka förlägenheten för alla
allmänna kassor och uppmuntra till spekulation.

Enda sättet att slippa Ryska sedeln utan någon skada, är att
verksställa betalningar i Ryssland, der den gäller lika efter och före
reformen.



ANGÄR BEGÄRET Afl FÄ PROKLAMERA REFORMEN MED... 979

Varnad är alimänheten redan genom Hypoteksföreningens iän.
Följden skall blifva, att Ryska sediar med svårighet mottagas, sä att
äfven Ryska militären fär svärt att slå sig ut.

Säkert är, att om reformen finge förkunnas nu genast, icke mera Ryska
sediar än förut skola komma till Petersburg, och att de skola ingå i
handeln, icke gå till börsen för vexelköp7

Följderna af uppskof till juni äro:
10

1:0 Att Ryskt sedelmynt inbetalas:
a) i kronans uppbörd,
b) till Banken om möjligt.
c) till Föreningsbanken,
d) för privata skulder.
Huru stor spekulationen med Rysk hjelp kan blifva, är omöjligt att

förutse. Punkten a) den kinkigaste, emedan kronofogdar m. m. kunna
sälja Finska sedlar;

2:o Att om Hypoteksföreningen deponerar 2 miljoner tidigare, den 20

mäste vänta med att lyfta medlen;

3:o Att när Reformen i Juni proklameras, terminen till obegränsad
utvexling vidtager måste bestämmas korrt, en ä tvä mänader.

Någon möjlighet att lemna respit för Ryska sedeln, sedan Reformen
är proklamerad, gifves icke dessutom:

1:0 Vid all omsättning af detsamma inom landet, stannar den på
någon hand; ty om Banken skall invexla den är reformen tillintetgjord.

2:o 1 Ryssland är den lika användbar efter reformen som förut, och
för dess afsättning der behöfves ingen respit. 30

459 1 V SNELLMAN - P. ROKASSOVSKIJ 1. VI
1865
RA, Generalguvernörskansliets arkiv

Hochwohlgeborner Herr Baron,
Ihre Excellenz.

40

Da Ihre Excellenz so lange Zeit in S:t Petersburg verweilen, wage ich es
Ihre Excellenz mit diesen Zeilen und mit Ihrem Inhalte lästig zu fallen,
hoffend in dem warmen Eifer Ihrer Excellenz die Wohlfart Finlands zu
befördern meine Entschuldigung zu finden.1

Meine gehorsamste Bitte ist nämlich, dass Ihre Excellenz, wenn sich
die Zeit und Gelegenheit dazu bieten sollte, götigst mit dem Herrn
Finanzminister hinsichtlich der för die Eisenbahn nach S:t Petersburg
dargebotenen Subvention nähere Ubereinkunft treffen möchten.

Ich habe die Ehre gehabt dem Senat den Pian zu einer im Lande
aufzunehmenden Staatsanleihe, welche es ermöglichen wörde die Bahn 50

nach Lahtis in 2 oder 3 Jahren zu bauen, vorzulegen. Dieser Pian ist
auch vom Senate genehmigt worden.

Da aber die Stände die Bahn nach Tammerfors vorgezogen, so wird
es schwierig seyn mir der Bahn nach Lahtis den Anfang zu machen,
wenn nicht die AussichI, dazu kommt, dieseibe in nächster Zukunft bis


