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Högwälborne
Herr
Grefve,
GeneralMajor,
Landshöfding, Kammarherre, Commendeur af
Kongl. Nordstjerne och Riddare af Kongl. Swärds
Orden så ock Hög och wälädla Herrar Ledamöter i
Kongl. QuarantainesCommissionen.
Genom wällofl. Magistraten härstädes är oss tillställt ett Utdrag af Kongl. Quarantaines
Commissionens Protocoll, hollit den 26 sistlidne April, af inneholl, att som Herr Majoren och
Riddaren Forsell ansedt nödigt, för att kunna updraga grundmuren til det blifwande nya
Boningshuset, och få wägen färdig til Practic Huset å Känsö, att frampå sommaren få
undanröjt det gamla Trankokeriet, som skall wara till hinder för werkställigheten häraf, och
saken numera ärnått det förändrade skick, att ägande rätten af Känsö blifwit Kongl. Maj:t och
Kronan förwärfwad, hwaraf Kongl. Quarantaines Commissionen dragit den slutsats, att wi
såsom stärbhus deltagare efter aflidne Adam Gawin icke widare äro berättigade till
Tomteplatsen å nämnda ö; så skulle wi tilsägas, att innom medlet af nästa Junii månad hafwa
borttagit berörda Byggnad, i annat fall warder den undrifwen samt trädwerket och
kopparkjettlarne för wår räkning på stället uplagda.
Ehuru, då Kongl. Quarantaines Commissionen icke är någon hwarken executiv- eller domaremagt då såwäl stärbhusets Contract med dåwarande ägarna af Känsö, som Kronans Contract
med stärbhuset, medföra laga kraft under den tid de aftalta blifwit, sedan stärbhuset å sin sida
obrottsligen hollit hwad deri föreskrifwes, och således icke förwerkat hwad det derigenom af
den ena eller andra sig betingat, som, hwad stärbhusets byggnader å Ön beträffar, är att efter
arrende tidens förlopp återfå dessa Byggnader i sådant skick de till Kongl. Maj:ts och Kronans
benyttjande öfwerlämnade blifwit, och då Kongl. Maj:t och Kronan icke kan hafwa
förwärfwat sig önn med bättre rätt än förra ägarna den innehaft, - stärbhuset icke löper fara af
någon werkställighet af berörda Beslut, får det likwäl deremot härigenom på det kraftigaste
protestera, och för öfrigt, hwad både den ifrågawarande och de öfrige stärbhusets byggnader
angå, åberopa den skrift stärbhuset förledit år, i afseende på då tillställd wärdering å
Trankoket afgifwit, hwaraf afskrift härhos fölljer. Anhollande tillika ödmjukast att häröfwer
undfå Bewis genom Protocolls Utdrag.
Med all wördnad hafwe äran framlefwa Kongl. Quarantaines Commissionens
ödmjukaste tjenarinna
Sarah Gavin
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BILAGA:
Högwälborne
Herr
Grefve,
GeneralMajor,
Landshöfding, KammarHerre, Commendeur af
Kongl. NordstjerneOrden och Riddare af Kongl.
SwärdsOrden!
I afsigt at mig deröfwer yttra, har blifwit mig tillstäldt ett syne och wärderings Instrument
öfwer ett Sterbhuset efter min afledne man Handelsmannen Adam Gavin, tillhörigt
Trankokeri, som finnes å den af min man i lifstiden til Kongl. Majt och Kronan til
Quarantaines plats bortarrenderade Känsön i Styrsö Socken, författadt af Krono Befallnings
Mannen Herr F.G.L,.Funck i anledning af honom af Kongl. Quarantaines Commissionen
härstädes, til Syn och Värdering af detta Värk gifwit updrag i skrifwelse.
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Det första jag derwid har at erindra, är, att jag icke til Synen blifwit kallad, således desamma
icke afwetat, följaktligen icke kunnat sjelf eller genom ombud därwid wara tillstädes, som
likwäl hade warit nödwändigt, då min rätt derunder berodde.
Därnäst, at om detta iagttagits, hade jag med bilagde Contract emellan min aflidne man samt
Kongl. Maj:t och Kronan, uprättadt den 18 November 1803 samt å Kongl. Maj:ts och Kronans
höga wägnar underteknadt af Länets dåwarande Höfding, General Lieutenanten m.m.
Högwälborne Herr Baron Carpelan, fått tillfälle uplysa, att Syn i det afseende den här är i
fråga, icke ägt eller äger rum, när Kongl. Maj:t och Kronan icke har mer än nyttjanderätten,
äfwen af åbyggnaderne, och förbundit sig. wid Arrendetidens slut den 1:ste Maji 1844
återställa desamma, följagteligen äfwen detta Trankok, i lika stånd, som de efter förrättad Syn
emottagits den 1:ste Maji 1804. Det felagteliga hade då icke eller widlådat handlingen att
Trankokeriets Brygga, som med dess Bro-kar är byggdt af Timmer och Masteträd, och till
planen utgöres af 3 tums Plankor, såsom oskiljagtigt från Wärket, och utom detsamma
onyttigt, därutinnan saknats, hälst Sterbhuset bör hafwa lika rätt till ersättning för det ena som
andra, när wederbörande icke villja bibehålla det hela i det skick det blifwit emottagit.
På dessa skäl anser jag den håldna Synen obehörig, felagtig och utan ändamål, och har så
mycket mera skäl att i alla delar stricte hålla mig efter Contractet. som det för Sterbhusets
deltagare icke medförer mer och ej mindre än den lofliga winning som min man och dess
arfwingar kunde haft af stället, om den förre förblifwit wid nyttjanderätten deraf så länge
Sillen gick till, och de sednare haft fri hand deröfwer under Continental Systemet, emedan
läget i båda fallen warit förmånligt, och Köpeskillingen i det sednare säkerligen inbringat ett
Capital, som gifwit lika mycket om ej mera i ränta årligen, än arrendet utgör. Synen klandras
således härigenom, och anhåller jag aller ödmjukast, att den till bestånd och wärkan måtte
försvinna, samt byggnaderne således tills widare förblifwa orubbade.
Men som det är ett Riksgagneligt ändamål hwartill platsen numera användes, och säkerligen
för all framtid kommer att bibehållas, så, till afböjande af alla hinder för Kongl. Maj:t och
Kronans fria dispositions rätt, så deröfwer som byggnaderne i en kommande tid, och att
sådana frågor som den närwarande, ikke widare till obehag å ömse sidor må uppstå, och gifwa
anledning till twist, föreslår jag en sådan öfwerenskommelse med Kongl. Maj:t och Kronan,
om sterbhusets ägande och besittningsrätt, så till det ena som andra, som på en gång tillföres
Sterbhus deltagarna hwad de med afseende på åbyggnaderne, i tidens längd, af och genom
Contractet böra åtnjuta.
Saken är allmän, och någon enskild uppoffring måste således icke komma i fråga. Den
rättwisa Regering hwaraf wi styras kan icke eller wilja det, lika litet som de, hwilka nitfullt
handhafwa Dess Befallningar, skola finna skäl gifwa anledningar dertill.
Under aller ödmjukaste anhållan om utdrag af Concelli Protocollet, sedan denna skrift däri
blifwit ordagrant intagen, har jag den äran för öfrigt med djupaste wördnad framträda
Högwälborne Herr Grefwens GeneralMajorens, Landshöfdingens, KammarHerrens,
Commendeurens och Riddarens aller ödmjukaste tjenarinna
Sarah Gavin

