
Kirvus den 21 Juni 1893

Kära Minna!

Emedan posten i dag afgår härifrån, vill jag passa på och låta Eder veta om min 
resa. Den gick enligt utstakad marschruta och tidberäkning. Endast det 
undantaget att jag ifrån St Andrée station for med en liten ångbåt 6 kilometer 
längs Wuoksen till St Andrée kyrkoby. Det är en väldig flod denna Wuoksen, ty 
den var för det mesta vid detta ställe väl så bred som Kirkkojärvi. Hit anlände jag
kl. 8 tiden söndag afton och inlogerade mig jemte Kaupelin och Backman uti en 
kammare invid sockenstugan. Här har nu dessa par dagar regnat och varit kallt. 
Synnerligen att sitta stilla i kyrkan har varit så kallt att jag nästan frusit oaktadt 
ylletröja. I dag tog jag burkan med i kyrkan och sitter nu insvept uti den, så det 
är bra mycket varmare. Det var också en tur att jag tog den med. Orgelkomitéen 
var i går församlad och jag anmälte om besigtning till den 30de ds. De beslöto 
afsyna orgeln genom sin klockare, och orgelbyggar/fuskare/ Buchardt. Och det 
må så vara då ju postgången hit är så trög att det är svårt  hinna korrespondera 
ordentligt med längre belägna orter. Af samma anledning vore önskligt att Du i 
söndag afsänder bref till Kirvus, hvilket jag får om torsdag. Flere bref hinna icke 
hit. Om lördag reser jag till Jääskis och derifrån pr jernväg till Imatra, hvarest jag 
har god tid att bese de förändringar der skett sen jag sednast besökte stället. Om 
lördag afton sent går jag på Konkordia för att troligen söndag afton sent komma 
till Nyslott. Ehuru jag ännu icke med säkerhet bestämt mig, har jag tänkt att det 
måhända vore bra, att då jag far ifrån Nyslott, resa upp till Jorois för att möjligen 
få dem intresserade för den orgelbeställning  hvarom korresponderats. Det 
mundtliga ordet är dock mera öfvertygande och samspråket mera detaljerat än 
hvad en breflapp framför.

Såsnart jag kommer till Nyslott skall jag bestämma dagen för afsändningen af 
Sysmä orgeln hemifrån. Till transporten fordra 10 à 11 hästar och en af 
gesällerna, kanske Helenius bör fara med låssen för att packa in orgeln i 
järnvägsvagnen. Orgeln destineras Merijärvi station och fraktsedel qvittot 
åtföljer godset. Frakten betalas t Tfors (100 à 150 mk) (den som far för att föra 
orgeln bör begära afskrift af qvittot, på det jag får veta orgelns vigt och 
fraktpris). Jag skrifver härom så omständligt emedan det troligen blir telegram 
som afsändes ifrån Nyslott, derifrån ock uppställarne resa till Sysmä.

I penninglådan under sedelmyntet finnes en vexel af Lindfors i Sulkava; den 
glömde jag medtaga, men du bör sända  den i rec. bref poste restante till Nyslott 
så den kommer dit till den 3 eller 4 Juli. L. har neml. låfvat betala sin återstående 
skuld då jag kommer till N. derför måste jag ha vexeln. Se och efter Sulkava 
kontot och sänd afskrift deraf för den händelse man derifrån vore hugad lemna 



några pengar. Se efter om i ritningslådan finnes en rulla innehållande 
facadritning för Sysmä. Fins den der eller i min postslåda i verkstad ritkontoret, 
bör den sättas i packlåda med orgeln.

Mycket har jag tänkt på den kära Mamma, hvar värk ingalunda under detta kalla 
väder gifvit sig. Du borde med första sända barnflickan till Raiku för att få köpa 
ett getskinn. Det skall vara utmärkt bra att på det verkande stället sätta getskinn 
med håren mot kroppen och jag skulle önska att det med den kära Mamma 
gjordes allt hvad göras kan. Låt således flickan gå, i Raiku finns getter, t.ex. 
Wallenius, svärfvaren, har sådana.

Katri, som begärde mig hemta Imatra stenar, finner sådana i en gammal 
cigarrask i mitt skåp der blankborstarna förvaras, äro de ej der så finnas de 
troligen på vinden. Nog fanns det flere stycken sådana förr i verlden der.

Nu har jag just intet mer att skrifva om så mycket jag erinrar mig. Troligen 
skrifver jag åter då jag reser bort härifrån för att besvara det bref jag i torsdag 
hoppas få.

Hjertliga helsningar till Mamma och alla barnen, Mia, Liuksialiterna och Dig sjelf 
kära vän.

Min hosta håller allt i sig, sämre har den dock icke blifvit.

Din egen
Axel


