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Kära Hinni.

Jag har uppskjutit med detta till det vore afgjordt, attjag orkar komma
till Ert bröllopp.

Nu har jag varit bra i ett par veckors tid, och om intet tillstöter
10 kommer jag om Fredag.

Bråka ej för vårt logis. Beställ pä värdshus två rum med fyra sängar.
Kan beqväm länstol fås dertill, så ordinerar jag nog sjelf för reSten.
Promenera till Dig rär jag väl med. Återvänder i hvarje fall om
Måndag.

Jag har ordnat om en skål för Anna, men skall tillägg sockertång
och ströslef, om Anna ej har af den Sorten. Skrif herom genast eller
telegrafera »Bådadera finnes» — »Ingendera finnes» — »Tång saknas.»
»Strösked saknas» — så bortåt. Det passar väl, att Hanna skulle gifva de
sakerna.

20 Jag tager för afgjordt, att Du håller något litet hemkomst om
söndag. Bäst enkel frukostmiddag pä stående fot kl. 3 m. Dä stär jag
mig bäst. Anna kan ju få dansa efteråt sedan vi gamla bortgått. Kalle
stackare måste fara med nattäget. Jag är så försedt att jag kan hjelpa
till.

Skulle brölloppet varit kl. 4 hade jag knappt vägat1 komma. Kl. 5 får
jag väl lof att hjelpa mig.

Alfthans besöker jag genaSt efter ankomst.
Helsa Anna och tacka för brefvet Söta.

Din öme fader
30 J. V. S:n

d. 20/9 80.
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Helsingfors den 20 dec. 1880.

40 Medföljande frän A. M<eurman) tager jag mig friheten underställa.
Min tanke är, att det ej nu borde publiceras, emedan dissensus äfven i
en detalj kan användas af motpartiet.

Löjtn<anten’ Baron Gripenberg hemta<r> i morgon åt Herr Senatorn
den del af sin frus korrespondens, som rör Januariutskottet.

Från fiere håll hai man anmodat mig att bedja Herr senatorn skrifva
till Stjernvall-Wallen i minister-statssekreterareadjointsfrågan. Ä//a
partivänner, som jag träffat, skulle vara synnerligt nöjda med att se
Johannes Gripenberg pö platsen.

Jag fullgör anmodan till den kraft och verkan det hafva kan.
50

Aug. Hagman


