Kangasala den 12te Juli 1893
Min Egen Älskade Axel!
Tack för ditt sednaste bref, det lär redan varit ganska länge sedan jag sist skref
till dig men tiden har varit så upptagen nu igen så det ej blifvit af. Icke har jag
ännu frågat fogden eller de andra drängarna för nästa år det synes mig vara
mycket för tidigt att ännu tala derom, men engång blef det fråga om drängarna
med fogden och han sade att det i allmenhet är mycket tråkigt med de unga
ogifta pojkarna, emedan de flängo om nätterna och om dagen går arbetet sedan
si och så. Besynnerligt nog tycks han tycka om ”pikku Aaku” fast han förefaller
att vara en sådan sömn kukku, han påstår att ”siittä tulee riuska työmies”.
Månne det icke vore skäl att ha helst ett par stall drängar så man ej behöfde
matreda så mycket folk?
Inte talar jag nu ännu på någon liten tid vid dem som sagt ty det är tid nog
dermed. Inte har jag heller ännu gjort något för att fotografera barnen, månne
det icke ginge an att taga de äldre på samma kort och Olli skildt?
Mamma var som du vet till T:fors på kristning och Richard ville ha henne till
fotografen, i går kom profkortet i mitt tycke mycket olikt, men Richards och
Mamma sjelf tycker det är bra och Mamma bestälde ett dussin af dem.
I staden mådde mamma mycket bra men om måndagen fick hon igen en svår
värk i ryggen, som Mia var bortta skulle jag spruta morfin men jag gjorde det
visst för ”araasti”, mamma tyckte det gjorde så förfärligt ondt att jag icke vågade
sticka in nålen utan morfin blef allt utanpå. Då tog mamma in 4 droppar och
slapp igen för den gången plågan nu har hon sedan dess varit frisk. Nog kan man
väl säga att reumatiska febern är bortta ty mamma har blifvit mycket rask och
frisk, men reumatismen håller sig i kroppen ännu.
Årsväxten ser mycket låfvande ut tillsvidare, rågblomningen var gynnsam, nu
skulle litet regn väl icke skada men också lär det vara hopp om regn efter
barometern betydligt fallit (bra vore för oss om det ville vara vackert i morgon
då jag skulle torcka byke). Rågen i Rääkylä ligger på sina ställen midt i tegen
men kanske är det icke farligt. I går slogs ”Rikkola aron” annars är hö slottern
icke börjad Fogd säger att det sådda höet icke är färdigt ännu.
I lördags afslutade Kansanopiston med högtidligheter uppvisning af arbetet och
tal. Sofie H. läste årsberättelsen, sedan höll Takanen festtal, så talade Sofie igen
till sina elever och slutligen hade Eränen hållit en slutbön. Jag hörde icke annat
än Takanens tal, men Eränens och Sofies förrästen äfven skall ha varit mycket
bra. Mia for bortt om söndags morgon, uttröttad utvakad och hostig for hon så
det var helt ledsamt. Frågade om hon i höst får komma tillbaka och jag sade att
vi taga emot henne med nöje. Som Faster äfven tänker komma hit till wintern
och de redan förut planerat att dela rum sade jag att Mia naturligtvis då icke
behöfver betala mer än 35 Mk i månaden. Tycker du icke så med? Men nog
borde man börja höra åt om rum för barnen i T:fors för hösten. Mamma skulle

blifva mycket ledsen om hon ej finge fara med dem men hur skall hon orcka det
litet oroar mig, hvem far dit med dem om hon blir sjuk? I söndags till middagen
voro vi allesamman till och med Liisi på Liuksiala på middag. Skickades efter
med vagn, i går om tisdagen var här syförening. Eränen läste denna gång ur en
bok och det var träfligt. Om måndagen kom Alfhilds Sanngren hit och lär komma
att dröja till början af Aug. I morgon väntas fruarna Lybeck och Ilmanen till
Parvula. Wet du jag har litet funderat att engang hålla slägt middag också jag,
men få se om det skulle lyckas att få herre och man att antaga inbjudningen och
öfver vara middagen. Denna bjudning kommer i fråga ändast i det fall att
Liljenstrands såsom jag hörde sägas resa till Hangö, fara de icke så blir det intet
af hela funderingen men jag tycker det vore skäl att en gång bjuda Alfreds på
middag och L-becks och Ilmanens äfven. Nu är det så att Alfred och Julia resa
bort redan sist den 22 så att desförinnan borde det blifva af. Pappa lär resa till
H:fors omkring den 15de så att han är icke med. Nu är det så att vår stora bäss är
mycket arg den stangas och anfaller barn, jag har derföre nekat att fåren alls
hemtas hem då de ha Pikkola till skjutet att vara under och Salttus hustru är
anmodad att vatna dem alla dagar. Jag tänkte att kanske måste man i alla fall
slagta den och i så fall skulle jag slagta den till middags bjudningen. Roligt vore
att få veta hvad du tycker om min fundering men skrif nu snart att jag får veta
din tanke innan det är för sent.
Nu måste jag berätta dig hur det gått med våra grisar, svinen fick slutligen för
två veckor sedan 8 st, men de hade ingen lycka, först dödade modren 3 st, och
sårade en, hvarför de alla togos ifrån den. Learcoss fick en Lindemans en och 3
blef hemma, af dem var en sårad, men som det var den är?? suggan måste man
försöka hålla den. Det lyckades emellertid icke med den ty den dog följande
morgon. Efter en dag kom Lindemanskan och sade att deras gris dött. Wisst var
det en frisk gris då hon fick den men icke kunde jag taga betalt för den i alla fall.
Efter två dagar hemtades den största grisen in sjuk och döende, och ehuru all
min läkare konst användes och medecin ingalunda sparades hjelpte det blott så
mycket att den dog efter ett dygn, den sista grisen fick slutligen sjuk fot och
lefver visserligen ett ynkligt lif, men nu är foten bätre så kanske att den blir till
lifs. Emellertid telefonerade jag till Ruokola efter grisar och fick löfte om ett par
derifrån 6 veckor gamla, priset moderat, 2 mk för lifvet och en för veckan (?).
Waldens skickar hit dem då han annars skickar till staden i denna vecka. Nog var
det förargligt med de grisarna.
Wet du jag är litet mankerad öfver att badstugu grytan skall tagas att värma
målning, tänk om den nu blir sådan att man icke kan använda den till byke
sedan? Sillman begriper icke om du menar att han skall måla de hvita ställena på
qvarn med fernissa eller med den nya oljan. Han sade att du sagt att det icke kan
fås helt hvit med denna olja. Låt veta din mening härom. I dag kom Silman först.
Penningar för Gernants räkning skickade jag såsom du bad genast följande dag i
ditt bref så icke skickar jag hans räkning till dig de öfriga skall jag skicka.

Sjöblom har skrifvit Som jag ej på länge haft nöjet emottaga edra angenäma
order om klippingsskin vågar jag härmed taga friheten offerera (eller hvad det
må vara) Eder af detsamma enär jag för någon tid sedan gjort ett parti utmärkt
lyckade klippingsskinn som jag kan försälja till 3 Mk st. I afvaktan af Edra varda
order o.s.v.
I går kom följande bref. ”Pyydän nöyrimmästi kysyä onko minun mahdollista
päästä katselemaan kun Sysmässä urkuja ylös laitetaan, koska olen urkuri
koulun oppilas olisi se minulle erittäin hyödyllistä ja tarpeellista tulevaan
toimeeni nähden. Jos hyväntahtoisesti minut sinne laskette Niin samalla
myöskin pyydän tietoa milloin olisi paras sinne saapua Nöyrimmällä
kunnioituksella Fredrik Kajaan. Osoite Längelmäki.” Frimärke medföljde. Datum
18 10/8 93. Nu mins jag denna gång intet vidare. Emellertid blef brefvet icke
färdigt till påsten så det måste vänta till i morgon kanske blir något att tillägga i
morgon.
Gud vare med dig min dyra älskade vän
önskar din Minna

