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Lef viii Kära Broder. Önskar Din egen
Syster

Anna Essen
ei:n 22.7. 64

P. S. Jag trodde att Anna skref till Gustaf Och derföre blef mina rader
på andra sidan till honom.
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HUB, JVS handskriftssamling

Högädle Herr Senator.

Med dagens post anlände Senatens tillstånd att till läns utgifva 750
Tunnor utsädesråg, men då ingenting särskildt var nämndt om att en
del häraf (250 å 300 t<unno>r) sjöledes skulle få transporteras till Kemi,

20 sä har jag sett mig tvungen att pä egen hand gä i författning härom,
dock sålunda att läntagarne sjelfva få äterbetala transportkostnaden (2
Mark pro tunna)7

Utsigterna, för en god skörd äro fortfarande lofvande; efter nägra
kyligare nätter (+8° C<elsius>) har nu igen den varmaste väderlek
inträffat; till följe hVaraf jag med säkerhet hoppas att allmogen kan
begagna nysäd till utsäde. TörnöVä boernas anhällan att erhålla 1 200
(!) tunnor råg till utsäde till låns har jag på grund häraf och emedan de
af gammalt äro mycket skuldsatte, tränt afslagit.

Skulle det i medlet af Augusti börja blifva ondt om utsäde, så finnes
30 ännu 2 000 tunnor i Kronans Magasin i Brahestad och tillstånd att

utgifva dem kan väl bäde begäras och erhållas per telegraf, om nödigt.
Att nu genast förstöra förräderna anser jag för min del icke nödigt —

men en frostnatt kan mycket förändra7
1 morgon afreser jag öfVer Kemi, Rovaniemi och Kittilä till Enare

Lappmark och ätervänder till Uleåborg icke förr än omkring den 15
Augusti. Pentzin, som är gammal och van, svarar nog för hvad som
kan passera under tiden och skulle vi, det Gud bevare, äter fä missväxt,
så är det då ännu god tid att vidtaga nödiga åtgärder.

Med sann högaktning och uppriktig tillgifvenhet, harjag äran teckna
40 mig

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den 23 Juli 1864.
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Kroksnäs den 25 Juli 64
Egen älskade Pappa!

Dii så godt tillifille erbjudes att få fram mitt bref, vill jag skrifva
någrarader för att underrätta Pappa om, att jag kom lyckiigt fram och


