
Hartola den 9 Aug. 1896

Kära Minna!

Det var mycket glädjande att i går middag erhålla Ditt bref. Gladjande var att 
höra det Eevi blir allt bättre, likaså att Mamma och Antti åter äro väl hemma. 
Men otrefligt var att höra om fogdens uppsägning. Härtill var väl orsaken 
antingen att jag icke frågade honom om han skulle bli qvar, innan jag reste bort, 
eller och pretenderar han högre lön; kanske han också skulle vilja vara i egen 
mat då han så ofta och uthållande talar om att ”väki” vore i egen mat, eller 
kanske någon annan har talat vid honom. Altnog, - han skall bort. Fråga honom 
dock (ingen öfvertalning) om han menar allvar, ty jag har tagit för gifvet att han 
stannar qvar. Fråga också August och Kalle. Huru må det vara, skall man vidare 
hålla Salttu för hustruns skull, eller skall man söka någon annan t.ex. dender 
Johansson som under sommaren varit i arbete der hemma. Nog mente fogden då
jag före bortresan sade att han borde höra åt folk i st.f. Alexi och Lehtinen:”mikäs
kiire nyt vielä on?” - han tyckes således ändrat tankar. 

Detta bref får Du onsdag. Om torsdag kommer Pälkäne posten. Du måste då 
träffa och fråga honom om den mannen nu stode att fås till fogde, som han för 4 
år sedan varmt rekommenderade och som då var och blef qvar hos Roschier 
som fogde. Kan Erkkinen ej nu lemna besked derom så skall han taga reda derpå 
till söndag och då komma och säga derom. Naturligtvis utlåfvas honom E.nen full
vedergällning, hvilken också ges. 

Skulle nu Erkkinen icke veta någon, så måste du försöka få reda uppå en karl 
som hos Eränens berömdes öfverhäfvan såsom fogde för några år sen? Hvar 
månne han nu finnas? Månne det vara samma, hvarom för par år sedan 
nämndes, att Sammalisto skulle vendeligen gerna tagit honom till fogde, mutt’ei 
se ruvennut. Eller är detta någon annan och är han ledig och villig. Du vet sjelf, 
att man skulle önska få en, som till de goda egenskaper den nuvarande besitter 
förenade ett sinne till, nemligen ordningssinne. Jag hyser visst dubier att vända 
mig till Emerra som komissionär, ty han bedrar i det fallet som en äkta 
zigenarekäring. Men finnes der någon annan att anlita? Detta är en fråga som jag
nu icke kan få klar för mig. Skulle ej Leivo från Viiala tagas till Liuksiala, så vore 
enligt Hjalmar’s påstående detta en juvel bland fogder och borde tagas om han 
är ledig. Sök nu att bestyra om dessa ting så godt du förmår, jag är dertill 
fullkomligt oförnägen nu. Min hemresa fördröjes ytterligen nu en dag minst 
genom Sysmä brefvet, ty jag måste väl villa in och se hvad det är, då jag reser 
alldeles förbi kyrkan. - Denna nu blefna köld var alldeles opåräknad för mig. 
Derför måste jag också bedja Dig vara god och redan i torsdag som 



jernvägspakett eller postpakett sända till Ekenäs under adress: namn - 
”aflämnas hos hr A.B.Sanngren” (jag skall underrätta Morbror att ett sådant 
pakett anländer) - varmare kläder. Om du ville från skåpet taga min blåaktiga 
vinterrock, väst af samma tyg samt de gråbrunrandiga byxorna (se efter om de 
bak äro hela) samt tvenne par ullstrumpor och sy in dessa i en handduk eller 
påse och sända dem. Här få vi färdigt i onsdag den 12te. Till torsdag har jag 
bestämt dagen. Om fredag är jag i Sysmä. Lördag afton anländer till H:fors. Reser
derifrån söndag morgon med ”Onni” till Ekenäs och Finby der vistelsen torde bli 
omkring 1 vecka hvarefter reser hem öfver Åbo, kan jag tro, för att ej behöfva 
vänta vid Hyvinge. Detta kan jag dock ännu ej precist bestämma innan jag finner 
huru det passar med båtarna. Jag måste derför nu resa med båt från Hfors att det
är enda lägenheten till Finby. Med tåget (såsom jag nu såg efter i tidtabellen) 
tyckes jag slippa lördag qväll eller ock söndag morgon till Hyvinge, derifrån 
söndag morgon kl. 10 och anländer t. E.näs kl. 2, 15. Möjligen res jag den vägen 
så får jag vara 3 timmar i E.näs till dess Onni kommer dit, med hvilken färden 
fortsättes till Finby.

Lemna medföljande promemoria till verkstaden genast och då Forsman reser så 
gif honom 25 mark till respengar. Dessa skrifvas upp i hans konto. Åt Stenfors 
lemnar Du 15 à 20 mark då han reser, hvilka likaså skrifvas upp i hans konto. Åt 
Forsman bör Du lemna i lördag då han för orgeln 300 mark att betala frakten 
med. Låt nu se hur det är med Din kassa sen Du gett Tarpila allt. Den 500 mk 
som är på posten är troligen från Hushållningssällskapet och skall lemnas åt 
skolas ekonom garfvar Nieminen. Bed nu Richard skrifva ut en check så Du får 
pengar. Säg R. att han fotograferar de öfriga porträtten utom det skildt beställda 
K. M.der ty jag har lofvat Aspelin allesamman. - Bed honom fotogr. Eevi i vagnen 
med Olli bredvid, lekande med henne.

Nästa bref (i denna vecka) skall Du adressera liksom klädpakettet. Afsänd det 
t.ex. om fredag den 14de. Kanske det sedan ej är värdt vidare sända bref. Om Du 
det gör så bör det sändas derifr. den 18de till Finby. Måhända det då hinner 
fram. Fullmakt till postbehof inneslutes. Lördag morgon får Forsman promenera
t. Halimaa, säg honom det. Söndagen skall han ha häst då han har kapsäck.

Helsa varmt och hjertligt Mamma och alla barnen. Gossarna må nu samla 
höstblommor; jag ser att sådana finnas. Gud vare med Eder alla, önskar

din egen

Axel 


