
 

Avskrift 

 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Vesterbottens län. Landskansliet N:o         

Umeå den 12 Juli 1899. Confidensielt. 

 

Till Kronofogden Herr J.A. Hanson. 

Statsrådet E. von Krusenstjerna har tillskrifvit mig följande: 

”Enligt hvad från flere håll blifvit meddeladt, särskildt till krigsministern, lära ryssar i år 

ströfva omkring i ditt län. De uppge sig vara finnar, söka arbete vid sågverk o.s.v. de hafva 

visat sig förstå sig på kartor och hafva godt om penningar. Krigsministern antager, att de äro 

ryska spioner för att taga reda på våra militärvägar m.m. Att förbjuda deras kringvandrande 

låter sig icke göra, men jag har föreställt mig, att Du kunde låta dina länsmän anhålla en och 

annan av dem med begäran att få se deras papper och få upplysningar om ändamålet med 

deras vistelse o.s.v. Länsmannen har sedan ej annat att att göra än att låta ”spionen” fortsätta 

sin vandring, men det kan hafva det goda med sig att han märker att han är observerad”. 

Jag anhåller med anledning häraf, att Ni ville utforska hvad grund, som kan finnas för dessa 

rykten, samt för öfrigt att Ni lemnar länsmännen föreskrifter i den riktning, som Herr 

Statsrådet antydt; allt på ett sätt att ärendet blir behandladt confidensielt och ej han gifver 

anledning till meddelanden i pressen. 

I sinom tid motser jag underrättelse om resultaten af eder efterforskning samt ofördröjligen 

om hvad Ni sedan nu kan vara i tillfälle att meddela i saken. 

Med högaktning och bevågenhet  

  Jesper Crusebjörn 

 

Moderniserad avskrift 

 

Kungliga Majestäts befallningshavande i Västerbottens län. Landskansliet N:o         

Umeå den 12 juli 1899. Konfidentiellt. 

 

Till Kronofogden herr J.A. Hanson. 

Statsrådet E. von Krusenstjerna har skrivit följande till mig: 

”Från flera håll har det meddelats, särskilt till krigsministern, att ryssar i år strövar omkring i 

ditt län. De uppger sig vara finnar som söker arbete vid sågverk. De verkar förstå sig på kartor 

och har gott om pengar. Krigsministern antar att de är ryska spioner som försöker få 



 

information om våra militärvägar med mera. Att förbjuda deras kringvandrande går inte, men 

jag tänker att du kan låta dina länsmän anhålla en och annan av dem och begära att få se deras 

papper och fråga varför de vistas här. Länsmannen har sedan inget annat val än att låta 

’spionen’ fortsätta sin vandring, men det kan vara bra att han märker att han är observerad”. 

Jag ber alltså att ni av denna anledning undersöker vad som kan ligga bakom dessa rykten och 

att ni lämnar länsmännen dessa nya uppdrag, som herr Statsrådet nämnt. Ärendet måste bli 

behandlat konfidentiellt och hållas borta från pressen. 

Jag avvaktar information om resultaten av er efterforskning. Om ni redan tidigare har något 

att meddela i frågan kan ni göra det nu direkt. 

Med högaktning och välvilja  

  Jesper Crusebjörn 


