
Kangasala den 8 februari 1902.

Kära Minna!

Emedan brefvet fås, med budet efter Martti, till tåget ännu i dag, så fortsätta vi 
telefoneringen.

Då alla Ekenäs slägtingar ansågo morbror Berndt som slägtens caput, så skulle 
de, - derest Du icke vore med för att följa honom till grafven, - med all säkerhet 
anse detta för någonslags försmående eller likgiltighet å Din sida för deras 
sorger och intressen, samt finna sig deraf sårade, derför är det nödigt att Du far 
med dit. Då Du resa först onsdag morgon ½ 8, så har Du måndag och tisdag att 
konsultera med baron Bonsdorff. Säger han att benet bör gipsas, så reser Du i 
fredag då vi återvända, tillbaks till Hfors och gipsningen verkställes då om 
lördag, hvarpå Du söndag eller sist måndag reser hem. På detta sätt kunna begge
dessa nödvändiga handlingar arrangeras. Att Du skulle komma hem utan att ha 
skaffat hjelp för Ditt ben vore svårt sjelfsvåld emot såväl Dig som Din familj. Är 
det så att Du för gipsförbandets skull någon tid bör ligga, så, - om Du ej vill ligga i
Hfors, - kunna vi väl för en så vigtig saks skull bekosta Ahlman resa till Hfors att 
lära sig detta om B. ej tror A. kunna det förut, eller om B. icke vill eller tror sig 
genom bref kunna informera vår doctor. Du kan försäkra att A. icke hör till dem 
som anse sig veta allt, och derför skulle misstycka Bs undervisning, tvertom 
kommer han att vara tacksam.

Angående Ekenäs resan, så fara Richards dit också i onsdag morgon. Wi kommit 
öfverens om gemensam krans, som R. bestyr om. Will Du derutöfver taga någon 
bukett med Dig så står det Dig naturligtvis fritt. Du må taga II kl. biljett, ty på 
Hangö banan är III kl. både snuskig och kall. Skall Du återvända till Hfors, så tar 
Du naturligen tur retour. Skall Du hem från E. så tar Du enkel bilj. till Hyvinge 
och köper der tur ret. till Ekenäs. Den första kostar ungef. 13:85 de sednare 3:15 
+ 9:40 = 12.55 skulle jag tro.

Tacka å mina vägnar de lärda herrarna för tyska öfversättningarna. Jag har nu 
skrifvit till 10 Högskolor och hoppas någon af dem, om också icke alla, svarar.

Helsa vår kära Antti och alla andra med; Gud vare med Eder, I hopp om snart 
återseende
Din Axel

S. Poiken i går kallades Kasper Topiias


