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Högädle Herr Senator och Finans-Chef.

1 anledning af Herr Senatorn och Finans-Chefens bref af den 29:e i
sistlidne månad har jag äran meddela, att i likhet med hvad Herr
Senatorn behagar yttra, hyser äfven jag den öfvertygelse, att Rokkola
böndernes tredska är i främsta rummet framkallad af okunnighet och
det misstroende ett mångärigt förveckladt förhållande ingifvit dem. 10

Sedermera har detta blifvit underblåst af ilivillige eller egennyttige
rädgifvare, hvilka i böndernes gensträfvighet funnit sin beräkning.
Bäde det ena som det andra är att beklagas och bevisar, att donations
böndemes belägenhet i alimenhet är förtjent af att pä det högsta
uppmärksammas, för att bereda dem en framtid befriad frän hvarje
godtycke.

Vidkommande det förslag Herr Senatorn uppkastar, att de utaf
Rokkola bönderne, som icke förmä på en gång erlägga löseskillingen
för sina hemman för de sistförflutna tre åren, kunde1 tilirädas att i
nädeväg söka om eftergift sälunda, att termin för lösen förlängdes och 20
att de egde inbetala densamma endast för ett är i sender, har jag å min
sida intet annat att anföra, än att de pä 42 lägenhets-innehafvares
besvär af K<ejserliga> Senaten redan utffirdade utslag, äfvensom de pä
de öfrige 16 besvären ännu införväntande domslut, borde bringas i
verkställighet, dock icke alla pä en gäng utan smäningom, och att då
den utaf hemmans-bönderne. som saknade medel att pä en gång
affiörda sig lösen för tre år, kunde fä rädrum att till K<ejserliga> Senaten
inkomma med omförmälde nådeansökning.

Utom de omständgiheter jag anförde i min underdäniga hemställan
af den 19:de September, anser jag hvarje afvikelse från Iagenlig gång i 30

förevarande Rokkola-fråga vara så mycket vädligen, som troligen i en
snar framtid förestår enahanda uppgift angäende de öfrige i Wiborgs
län donations-lägenheterne, der fiere af allmogen med spänd uppmärk
samhet afbida utgången på Rokkola böndernes besvär.

Härvid utbeder jag mig fä förnya min ödmjukaste anhällan om
frågans slutliga afgörande med möjligaste skyndsamhet; äfven vore
önskligt att Justitie-Departementets utslag pä de 16 ännu oafgjorda
besvär kunde hit införväntas innan kort, emedan den tidsutdrägt, som
saken varit underkastad, gifvit anledning till åtskilliga toikningar,
hvilka endas vilseleda en lättrogen allmoge. 40

Med utmärktaste högaktning har jag äran framhärda

Högädle Herr Senatorn och Finans-Chefs
ödmjukaste tjenare

B. Indrenius
Wiborg den l:a October, 1864.
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