
Kangasala den 28 Januari 1902. 
 
 
Min kära egen Minna, 
 
Då Du väl gerna ville veta något från hemmet så bör Du genast få veta att här allt står väl till. 
Eva hade visst början till sin hårda hosta, men Katri har gnidit och plåstrat om henne med 
medecin, terpentin och Emservatten inhalationer så hon natten mot i går hostade ganska 
sällan. Derför fick hon också i går vara med Aakula barnen på kälkbacken. Lisi har flitigt läst 
sina läxor så derom är väl ej vidare att säga. Katri har skrifvit åt Aakula deder pappren 
hvarom Du vet. Mig åter fattas intet, med undantag af en tandbit som i söndags spjelkte bort, 
hvaraf följt litet ”kolotusta”. 
Tomt har det visserligen känts och kännes då hemmets medelpunkt är borta, men man måste 
nu dock låta sig nöja t.v. - I söndags kom Tavela drängen med mundtlig bjudning att komma 
på Kallenpäiville kl. 4 e.m. Skall nu detta vara middag så är det ju riktigt ”fashionable” här på 
landet. I går förnyade fröken Mery bjudningen pr. telefon till Katri. Jag har som Du vet ämnat 
fara och far i dag afton till Wexiö. Katri far till Tavela. Träffade Wikstrand i går, hvilken sade 
att de ej fara till T., och tycktes blifva mycket glad då jag sade mig komma dit. Takanen, som en 
trogen vapendragare, följer med mig. Ahlman tänkte nog också komma, men tyckte sednare 
att demonstrationen ändock vore för mycket i ögonenfallande, men för att ej behöfva fara till 
T. låfvade han att i går läsa någon sådan röfvare roman att han ej kan slita sig lös, för att så 
mycket möjligt i dag uppsätta sin årsberättelse som brådskar och han sålunda har skäl säga 
att han ej kunnat hinna resa bort. Elli hon far med Katri. 
Säg Pappa, att som han här taxerats för 10,000 marks ränta inkomst och 6,000 marks lön, så 
lemnade Jalmar då han reste till Jyväskylä en Pappas fullmakt åt mig att vid 
justeringssammanträdet söka få bort taxeringen för lön, för hvilken Pappa beskattas i H:fors. 
Emellertid gick taxeringsnämnden icke in härpå. Emedan Ståhlberg, i sin bok om 
kommunalförfattningen på landet, anför flera prejudikat hvarest personer, hvilka uppbära lön 
och bo annorstädes än hvarest de äro mantals- och kyrkoskrifna, i högsta instans befriats från 
skatt till den kommun hvarest de äro skrifna och ålagta betala skatt till kommun hvarest de 
uppburit lön och för utöfningen af sin tjenst bodt samt sålunda enligt gällande 
skattskrifningförordning bordt vara mantalsskrifna, så borde nu Pappa besvära sig. Kom. 
uttaxeringen för 6,000 mk utgör i år här minst 126 mark, men kan möjligen gå ända till 150 
mk.  
Besvär vore äfven derför nyttigt, att man här för framtiden visste huru en sådan inkomst bör 
eller ej beskattas. Om Pappa sänder hit besvärsskriften (till Guvernören) samt fullmakt, så 
skall jag här ta ut protokollutdrag och sända handlingarna till T-hus. Besvärstiden är från 
gåriga dagen räknadt 30 dagar. 
Emedan den tyska öfversättning jag hade då jag i fjol vårast skref för att fråga om Marttis 
inträde till polyt. i Neustadt, förkommit (den hade nu kunnat användas), så måste Du nu der 
med första bestyra att få medföljande tvenne bref ordentligt öfversatta. Det andra tänker jag 
sända till en tysklands förnämsta orgelbeståndsdels leverantör, orgelbyggare förrästen, ty om 
någon så borde en stor fabriksegare i det industriella Württemberg ha reda på ansedda 
läroverk. Jag tänker att sedan Antti med första tar reda på Ilmari Krohns adress (han bor nära 
Werners), så reser Du likaså med första dit på visit och frågar om han skulle ha tid och vilja 
skrifva öfversättningarna, hvilka på af honom bestämd dag af Antti afhemtas och sedan genast 
sändes hit. Förrästen bör man man kunna uppsåra ågon yrkesöfversättare och anlita denna. 
Jag har smått tänkt att då jag i tisdag d.ä. i dag vecka far till marknaden för hästuppköp 
(Tuima är nu i Tf. slagtad) jag då skulle tala med Relander om han ville ge Martti timmar i 



matematik och fysik. Äfven tänker jag möjligen få honom förflyttad till Waldens mekns. 
verkstad på det han finge mera omvexlande arbeten och derigenom få mera insigt och 
arbetsvana. Detta får nu bero af huru jag hinner uträtta. 
Från Riku utbjudes en ko för 75 mk, som skall bära Marietiden och nu mjölkar 3 liter pr dag 
(?). Kanske måste jag i morgon fara och se på den. Säljes i brist på föda. Den kunde då få hållas 
i st. f. den med sjuka skånkan, hvilken troligen icke kan hållas öfver sommaren. 
Alla flickorna helsa Mamma och Antti på det hjertligaste. Katri låfvar skrifva med 
morgondagsposten och sända boken åt Antti. Måtte Anttis hals nu ej bli långv. sjuk. 
De varmaste helsningar till Eder begge, samt alla egna ifrån 
Din egen 
Axel 
 
 
… säger att Kirju i går burit. Vill veta huru mycket … älst för hela besättningen bör äkas, detta 
veta … troligtvis ej pigorna! - samt huru mycket  …rä mjölken som säljas kosta? Ds 
  
 


