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RA, A. Armfrlts brei’samliiig

Högvälborne Herr Grefve.

Såsom Högvälborne Herr Grefven benäget torde erinra sig, hade jag,
då Ryska metalliska myntets giltighet i Finland skulle påbjudas, äran
föreslå inskränkningar i silfverskiljemyntets och kopparmyntets gång
barhet, hvilka icke lyckades vinna afseende7

Enligt den upplysning, jag erhållit, var det Hans Kejserliga Majestäts 10
personliga Höga vilja, att det underhaltiga Ryska myntet skulie
likställas mcd det Finska, d. ä. att det enligt Förordn<ingen> 12 Juni
1860 skail mottagas i enskild liqvid till belopp af 2 1/2 R:l, 1
kronouppbörd till obegränsadt belopp.

Denna sista punkt gaf bekymmer; men genom Herr Baron Stjemvali
fick jag hopp om framtida ändring. Det var dock onödigt att liärrned
oroa, förrän olägenheten verkligen inträdt. Detta har nu skett. Alla
kronoutskylder kunna betalas i ett mynt, som är 15 ¾ sämre, än dess
nominela värde. Redan har man i tullkammern i Wiborg gjort början
härmed. 20

Senaten hemställer nu underdånigst om ändring i stadgandet, men
både för det Finska och för det Ryska myntet, sä att Hans Majestäts
befallning om bådas likställande skulle blifva fortfarande gällande.1

Motivet är naturligtvis: svårigheterna för Finska statsverket; ty
efterhand måste m. m. betalas i samma dåliga mynt, som erhålles. Men
det är obestridlig sanning, att äfven Ryssiand komme att lida stor
olägenhet; ty dess silfvermynt skulle föras hit i 100 tusental rubier, och
agiot i Petersburg skall troligen stiga. En vinst till 10 % och deröfver är
en oemotståndlig lockelse.

Förlåt Högvälborne Herr Grefve, att Herr Grefven åter oroas med 30
en obehaglig föredragning. Gud skall veta, att begäran derom tynger
på mig rätt härdt. Men den liar ej kunnat undvikas.

Följande Machiavelli’s råd, kommer jag fram med alIt ondt på
engäng. Det större först, det mindre sedan.

Senaten har bestämt kurs på Ryska sedeln vid tulluppbörd å
Expeditionen i S:t Petersburg. Denna är nu ringa. Men får betalning
ske i Ryska sedlar till nominela värdet, kommer al tuli på Rysk tobak
o<ch) utländska varor öfver Ryssland att betalas i Petersburg, och pä
denna tuli förioras då 20 procent ungefär. 1 sammanhang med under
dånig anmälan om sagde åtgärd hemställer Senaten, om kurs äfven för 40

betalning af mantalspengar till Passexpeditionen.
På det ödmjukaste vågar jag anhålla om snart afgörande i den

förstnämnda frågan och om telegramunderrättelse, för att kunna
tillsäga vissa tullkamrar att invänta förordnande.

Ryska militären får vexia sig till Finskt mynt i Banken och alla dess
kontor. Per kurir äro pengar till vexling skickade till Fredrikshamn,
Tavastehus och Kristinestad, der militär men icke Bankkontor finnes.
Mätte artikeln i Allm<änna> Tidn<ingen> N:o 264 vinna bifali, äfvensom
tidningarnes i öfrigt hållning. Ryska sedlar mottagas här till fulla
värdet snart i aila bodar. 50

Med djupaste vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmj ukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 16 November 1865.


