
Wasa den 1 April 1898  (rättare den 31 Mars om aftonen)

Kära Minna!

Det var bra roligt att få Ditt bref. Tack för detta. Det är märkvärdigt att der både 
snöat och varit kallt. Här har alls intet snögat. Kallt var det om morgnar o. aftnar 
Marie och par tre dagar sednare, men sedan har det varit mulet och blida. Föret 
på gatorna börjar aftaga, trottoarerna äro våta, alla takrännor rinna, snart blir 
det nog ett stort flöde, om ej köld snart inträffar.
Jag trodde att det skulle gå ett, tu, tre att sätta upp orgeln här. Men annorlunda 
har det visat sig. Kanske vi i dag få börja intonera. Det har varit så gränslöst 
förargeligt med arbetet här. Ty hvarjehanda som bordt vara färdigt, befinnes 
vara orätt gjort, och detta ehuru tydliga ritningar har funnits. Det har varit ett 
oupphörligt ändrande och jemkande och detta har tagit tid oaktadt vi gå på ”niin 
kuin valkeanvaarassa” såsom Helenius sade, så att svetten dryper. Nå - om vi nu 
i dag få börja intonera så torde vi ändå komma hem till påsk, men intet hinner 
jag resa hvarken till Qveflax eller Wörå. Det är nu neml. så, att jag hellre lemnar 
dessa resor än resan hem till Långfredagen. Synes mig möjligt att bestämma vår 
resa precist, så skall jag väl afton förut sända dig ett kort för att få hästar. -
Naëmi företog sig i dag (31 mars) att hemta oss kaffe till kyrkan. Hon föreställde 
sig göra en utflygt i det gröna med sina korgar. Helsa Richard och säg att 
porslinsknapparna har jag fått och tack skall han ha samt 40 penni dertill som 
postportot kostade. 
Det är ledsamt att Din fot gör ondt; måtte Du bara ej sen också börjat gå för 
tidigt. Telefonera nu till A. om Du ej redan gjort det att han kommer och gör 
någonting att den åtminstone ej blir värre. Du skall veta min kära Minttu, att jag 
nog af många orsaker skulle vilja finna den bättre då jag kommer hem. Du måtte 
väl begagna kryckan och ej stödja den förutan på foten. - Säg att posten hemtar 
bud när tvenne packlådor anländt till Hmaa. De hemtas hem med en häst. Der 
följer en åtting ströming med som tillhör Kallio och lemnas till hans hustru. Jag 
köper kanske om lördag också 1 tunna ströming, de begärde i onsdags 25 mk 
tunnan. Altså ej mycket dyrt. Det är nog sen en lyckträff om man får alltigenom 
god fisk.

Nu farväl, helsa barnen och Rosa ifrån Din egen tillgifne
Axel

Jag har tänkt sända Katri någon rad. Ds.


