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Kära Älskade Syskon Alfred och Julia 
 
Gud vare låf att dessa fasans dagar äro öfver. De ha varit så hemska att om man 
ej vetat att det finns en Fader i Himmeln som har makten nu och alltid skulle 
man rent af förtviflat. De knappa underrättelser man fått ifrån Åbo ha varit de 
aldra värsta. Man visste ju ej huru misshandlade ni kära vänner varit, och ännu 
också veta vi ju ej huru det är, fungerar hofrätten eller har den afgått. Jag 
förmodar dock att hofrättens afsättning är lika omöjlig som det vor för våra 
arbetare att afsätta vår länsman och kommunal nämnd. Inte kan den ja så heller 
afsättas af några banditer. Jalmar som visste att Ossi Procopé var sänd till Åbo 
har varit ricktig mycket orolig för er, och hans ork och deltagan har varit 
fullkomligt alvarligt menad. 
Sådana stormar som dess blåsa nog bort tomt parti hat och hjertats deltagande 
följer den kära brodren. 
Förr resten har väl nog perustuslaillisuuden blåst ifrån en och annan jag tror 
man helst tiger med den nu. Bra kan det ju vara men huru mycket lidande och 
tårar den kostat det har man ännu inte den minsta aning om. 
En liten svall våg har öfvergått öfver vår socken men det har varit ändast skrik 
och skräl för det messta och såsom svallvågar alltid följa efter stormen så äfven 
här, ty sedan det blifvit lugnt öfver allt annorstädes började de här föra bud. Nu 
lär det dock som man hoppas vara slut därmed. 
Så som läget här förefått då man ändast fick höra de messt hemska 
underrättelser, att Kejsarn var afsatt. Genral guvernören fången, senaten afsatt  
Hofrätts ledamöterna bortt förda och misshandlade så nog måste man nu af 
hjertat tacka Gud för att detta icke var sannt, utan att Gud makt och kraft ännu 
styrt allt till ett mycket lyckligt slut. 
Eino kom hem om tisdagen han hade sluppit med tåget måndagafton till 
Riihimäki, derifrån med häst till T:hus, med ångbåt i mörckret till Pälkäne och då 
telefon förbindelsen mellan T:hus då ännu ej var afbruten kunde vi få häst till 
Pälkäne emot honom. 
Lördagafton kom Antti med häst ifrån H:fors han blef sänd som kurir af finska 
partiet i H:fors, och genom honom kom de första sanna underrättelserna 
derifrån.  
Artturi var på inspektions resor och lär ha kommit hem inatt sedan nu tåg 
förbindelsen åter börjat. 
Gud gifve att man aldrig mera må behöfva upplefva något dylikt. 
Mycket gerna skulle vi önska höra litet närmare om er från telefon 
underrättelserna äro ändå så knapphändiga. Om ni inte orkar skrifva till alla så 
hoppas jag genom H:fors få höra mera. Till Pappa har vi naturligtvis skrifvit. Gud 



vore med Eder och oss alla. Warma helsningar ifrån oss alla genom eder egen 
syster Minna 


