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Hofrätt, den 22. Januari 1850. antagits till extra Kopist i Senatens
Justitie departement och den 2. Oktober 1850. till extra Kammarskrif
vare i Ekonomie departementet, sedan honom emellertid dessförinnan
tillerkänts befordringsrätt till befattningar vid landets administrativa
och kamerala verk och myndigheter, ehuru han icke aflagt i sådant
afseende föreskrifna kunskapsprof, hvarefter Hjelt i sistbemälde depar
tement sedermera befordrats den 21. December 1852. till Kopist och
den 20. Maj 1856. till Kanslist, samt den 29. April 1863. i nåder hugnats
med Protokollssekreterare namn och värdighet; samt

i andra rummet: Kanslisten Baron von Kothen, hvilken den 20. Juni 10

1848. antagits till Auskultant i Åbo Hofrätt, samt den 47 Oktober 1853.
blifvit inskrifven såsom extra Kopist i Senatens Justitie departement,
hvarå han vid Prokurators-expeditionen befordrats den 23. November
nästnämnde år till Kopist och den 6. November 1856. till Kanslist, från
hvilken tjenst han den 6. Februari 1859. vunnit transport till enahanda
befattning i Senatens Ekonomie departements Ecklesiastik-expedition,
sedan honom derförinnan förunnats befordringsrätt till befattningar i
nästbemälde departement samt vid de administrativa och kamerala
embetsverken i landet, ehuru han icke aflagt derför erforderliga
kunskapsprof, och då i afseende å tjensteålder, skilnaden emellan öfrige 20

sökande icke vore betydligare, ville Senatorn med hänsyn till deras
lemplighet för tjensten, uppföra

i tredje rumniet Kanslisten Tollet, som den 22. Juni 1847. pro1move-
rats till filosofie magister, den 28. Maj 1853. vunnit Juris utriusque
kandidat grad, hvarefter Tollet, som blifvit inskrifven den 14. Decern
ber 1853. i Senatens Ekonornie- och Justitie-departementer såsom extra
Kopist och den 20. Decernber 1854. som Auskultant i Åbo Hofrätt, den
18. Maj 1858. befordrats till Kopist och den 12. Mars 1861. till Kanslist
i Senatens Ekonomie departements Finans-expedition.

då Senatorn Snellman yttrade: — att emedan i tredje förslagsrum- 30

met uppförde sökanden, Kanslisten Tollet genom aflagda högre lär
domsprof förvärfvat en mera omfattande vetenskaplig underbyggnad
samt Tollet, som under hela sin tjenstetid i Kejserliga Senaten varit i
finans-expeditionen anställd, derunder icke allenast vunnit erfarenhet
i handläggningen af derstädes förekommande ärender, utan jemväl
ådagalagt berömligt nit och skicklighet uti tjensteutöfningen, Senatorn
för sin del fann skäl frekomma att hos Hans Kejserliga Majestät i
underdånighet hemställa, om icke Tollet kunde nådigst till Protokolls
sekreterare i bemälde expedition utnämnas.
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År 1861 utarbetades af en för detta ändamål nedsatt komitt förslag till
inrättande af ett statistiskt embetsverk i landet. Detta förslag trycktes
och spriddes, för att kunna icke blott vederbörande auktoriteter, utan
äfven enskiida sakkännare tillfälle att öfver detsamma afgifva yttran- 50

den och meddela anmärkningar. Sedan sådane ingått, vidtogs likväl
icke någon ytterligare åtgärd, emedan emellertid landets Ständer
ingåfvo en petition i ämnet, och H:s K:a M:ts Nådiga beslut med
anledning af densamma borde afvaktas.

Nådigst hörd i frågan tillstyrkte Senaten bifall till petitionen, hvar
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efter Ekonomie-Departementet genom Statssekretariatets skrifvelse af
den 4 Februari d<etta) å<r> anbefalldes att till H:s M:t inkomma med
underdån<igb förslag rörande organisationen af ett statistiskt embets
verk och erforderliga bestämningar om dess verksamhet äfvensom till
afiöningestat för detsamma.

1 dess underdåniga hemställan i ämnet framhöll Departementet
gagnet deraf, att det i arkiverna förvarade och fortfarande till särskilda
embetsverk ingående statistiska materialet skulle sammanställas, på det
att erfarenhet mätte vinnas angående detta materials beskaffenhet och

10 medien att förfuiiständiga och berigtiga detsamma, förrän något
definitivt stadgades om ett statistiskt embetsverks sammansät4ning och
verksamhet. Departem<entet> föreslog derföre underdånigst:

att för utförandet af nyssnämnde statistiska arbeten skuiie till vidare
anställas tvenne med förberedande studier utrustade personer, den ena
säsom ledare af desamma den andra säsom biträde, att, sedan genom
dessa arbeten nödig kännedom om det förevarande materialets omfäng
och beskaffenhet vunnits, en i hufvudsaklig öfverensstämmeise med
den 1861 nedsatta komittns förslag sammansatt rådpiägande afdei
ning skuile sammankallas, för att afgifva utlätande angäende dess

20 ordnande och kompletterande;
att emellertid de af professor emeritus Kanslirådet Rein päbörjade

undersökningarne för utarbetandet af statistiska beskrifningar öfver de
skilda länen skulle fortsättas;

att för dessa ändamäl skulle af statsmedel få användas ända till högst
16 000 mk årligen;

att Senaten mätte i Nåder tillåtas meddela närmare föreskrifter i
ämnet samt att efter Vetenskaps-Societetens hörande inkomma med
särskildt förslag till utarbetande af en sådan framställning af landets
aiimänna, bestäende naturförhällanden, som bör utgöra iniedning till

30 en statistisk beskrifning öfver detsamma.
Sedan H:s K:a M:t har i Nåder bifallit denna hernställan, har

Senaten utsett kanslirådet Rein att till vidare för tvä är leda arbetena i
den provisoriska statistiska byrån, oc1 lätit till ansökning anslå
befattningen såsom biträdande ledamot i densamma. Man väntar
härvid, att den, som vid sistnämnde befattningen anställes, skall vara
hugad och skicklig att allt framgent användas vid det statistiska
embetsverket, då detta kommer att definitivt ordnas. Särskiid pian
skaii uppgöras för den provisoriska byräns arbeten, och Vetenskapso
cieteten har blifvit anmodad att inkomma med det pä densamma

40 beroende förslaget till utarbetande af en allmän naturbeskrifning öfver
landet, hvilket arbete, Ilsäsom förutsättande speciela naturvetenskapli
ga insigter, alitså icke komme att tillhöra det statistiska emhetsverket.
Såsom kändt, har en statistik öfver Kuopio län blifvit i tryck utgifven,
och det insamlade materialet för dylika öfver Uleäborgs och S:t
Michels iän är under bearbetning. Redan förut ingär det i planen för
detta arbete, att i de öfriga länstatistikerna utesluta sådana allmänna
framställningar, som i det första häftet öfver Kuopio län blifvit
intagen, och måste, i följd af nu inträdande nya förhållanden, innehälet
i de följande häftena komma att utgöra hufvudsakligen ett supplement

50 till de statistiska data, som ingå i det de till de centrala myndigheterna
afgifna berättelserna och förteckningarne.


