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mark inom månadens utgång skola inlefvereras. Känna ombudsmän
nen detta eller skall Hypoteksföreningen derom underrätta dem?
Häradshöfding Krogius
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RA, Senatens arkiv
De inkomster
då Senatorn Snellman först yttrade sig sålunda:
Kronolänsmännen öfverhufvud hafva äro otillräckliga för deras
nödtorftiga bergning, och som i synnerhet deras ordinarie lön är så
ytterst knapp, måste följden af detta förhållande vara ett allmän
missbelåtenhet väckande bemödande att på allmogens bekostnad öka
de extra inkomsterna, hvaröfver också klagan försports såväl från
Länsmännens egen som från allmogens sida.
Då det vore af stor vigt att detta förhållande upphörde och att
Kronoläns,männen, hvilka stå i så nära beröring med landets inne
vånare, och efter hvilkas beteende i tjensten allmogen så lätt bedömer
styrelsens öfverhufvud anda och verksamhet, i afseende å sin utkomst
blefve försatte i en oberoende ställning, önskade Senatorn gerna att för
dem föreslå sådan löneförhöjning, att detta ändamål kunde snart
vinnas; men som i följd af dessa tjenstemäns stora antal härtiil skulle
erfordras ett för närvarande för statsverket alltför betungande anslag,
ansåg Senatorn löneförhöjningen böra ske efterhand och ville derföre
underdånigst hemställa, huruvida icke samtlige Kronolänsmännen i
ladet kunde enhvar tilläggas till en början i löneförhöjning tvåhundra
mark, Samt Senaten Nådigst bemyndigas att med afseende å statver
kets tillgångar under loppet af nästkommande år bestämma tiden,
hvarifrån den föreslagna löneförhöjningen finge utbetalas och borde
Senaten tillika utbedja sig Nåden att fä framgent till Hans Majestät
inkomma med underdånig framställning angående ytterligare förbätt
ring i sagde tjenstemäns lönevilkor.
—
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HUB, JVS handskriftssamling
Keppo den 14 Decemb. 1863
Kära Svåger!

50

Jag har härförinnan för dig omnämnt min stora förlust på en spanmåls
last, som jag i Comp<agn’ie med Handianden i Ny<Karle)by G. M.
Hedström sistledit är införskref, derigenom att det fartyg som var
befraktadt för lasten fick sjö skada och hamnade i Calmar, hvarest
lasten försåldes af H:r Kruger (rysk Consul.) Denna Herres, (hvars
firma är Kruger & Jennings) godtyckliga förfarande med wår egendom
är högst oförsvarligt och har gifvit oss fuil anledning att mot honom
väcka rättegång. Vi hafva blifvit anvista vända oss till General
Guwernören föratt i Ministeriel väg utverka åtal och fordrings anspråk
emot nämnde H:r; Men vi äro mycket osäkra om den vägen är den
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rätta för sakens gång och verksamma befordran. Derföre Vänder jag
mig till dig och ber att du ej allenast Ville genomse papperen utan ock
befordra dem till Wederbörlig ort (forum) ifall du anser saken pä
nämnde väg kunna hafVa önskvärd framgång. Vi hafVa här ej varit i
tillfälle vända 0SS till någon Jurist som kände slika affärs tvister och
derföre sä godt vi kunnat författadt klagoskriften, som troligen icke är
såsom den borde vara, men som dock kan tjena till nägon ledning för
den som du Ville anmoda om saken. Jag vet väl att H:r Sixtus
Calamnius emottager ombudskap och har deruti kunnat anmoda
honom, men jag har afsedt ditt medverkande för saken.
Af papperen finner du att vi genom H:r Simsen i Stockholm erhållit
protocolls utdrag, öfVer i Calmar afhörda VittneI hvarigenom, bland
annat, utredt är att en del af den havererade rägiasten varit så god att
den kunnat skeppas och att om hela lasten blifvit rätt värdad, genom
omskyfling hade den kunnat bevaras och äfven utskeppas. Den var
altså icke så illa skadad att försäljning promt varit nödig eller förän K
& J. erhållit varu egarenes bestämda Order om de derom varit
angelägna. Af hvad skäl hela fragten till NyKarleby blifvit utbetalt
vore oförklarligt om icke H:r Simssen upplyst 055 att H<errar K & J.
egde fordran hos skepparen och begagnade tillfälle göra sig betalta pä
vär bekostnad. Wi hafva genom H:r Simssen sökt beVeka H<erra>r K.
& J. att i godo uppgöra affären, men fåffingt, och Simssen vill pästå att
dessa Herrar, genom mång årig pracktik, vunnit stor skicklighet i att
godtyckligt och egennyttigt behandla slika affärer och att framgången
gjort dem järva, hvarigenom de ock pä sin ort utöfva stort infiytande
och hvarföre det är sVårt / b/(fia / vara / dem ätkomliga. Han vill dock
hoppas att om saken allvarsamt väckes emot dem kunde de bevekas till
att ingä composition. Wi ämna begagna Simsen i Stockholm fortfa
rande säsom Vårt ombud. Hans firma är Simssen & Larson.
Då jag väl vet att din tid är mycket upptagen är det illa att jag
besvärar dig härmed, menjag Vet ock att du gärna går mig med råd och
hjelp tillhanda och derföre öfverlämnar jag nu äfven denna sak i dina
händer.
Jag har i höst Varit krasslig men är nu åter frisk. Anna har varit
mycke frisk och rask. Wi hafVa fått tillökning med ett barna barn. Kärt
och hjertligt är du och alla barnen af 0SS helsade.
Din
tillgifne Svåger
Otto7
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P. 5. Utaf den skrift som du troligen, i ställe för den som medföljer,
låter författa ville du läta mig få en afskrift!
O(t>to
Pä det vi ej må förlora fatalje tid torde det vara nödigt att saken blefve
snart anmäld.
Dens<amme
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RA, Senatens arkiv
Efter det handlingarne blifvit uppläste, yttrade Senatorn Snellman att
Senatorn, emedan svärigheter syntes framställa sig emot fullt beviljan
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