Kangasala den 1st Juli 1893
Min Egen Älskade Axel!
Tack för ditt kära välkomna bref, som innehöll den goda underrättelsen att din
hosta håller på gå öfver. Gud vare lofvad derför. Jag har varit bekymrad för din
helsa då du är så långt borta också, äfven det gladde mig att mitt bref icke tyckes
kommit såsom jag af ditt sista bref antog försent utan snarare för än du väntade.
Jag å min sida kan också glädja dig med den tillfredställande underrättelsen att
mamma är så godt som fullkomligt frisk (nej det kan man ändå icke säga) men
nog är hon mycket mycket bätre. Måndags afton använde hon sist morfin, ack
visst är det sant att hon icke sofvit alla nätter riktigt bra, men den grymma
värkan är nästan alldeles borta, en svag plåga qvarstår i ryggen och då hon
längre tid haft förstoppning är den värre. Hennes krafter äro dock mycket bätre
och aptiten har blifvit bätre, så nog hoppas hon att sjukdomen nu redan är i
öfvergående, om hon blott den kära gumman kunde litet spara på de dåliga
krafterna, men då hon är litet bätre arbetar hon i trädgården mer än hvad
helsosamt är. Mamma lofvar också skrifva några rader till dig få se om hon
årckar med det.
I dag kommer pappa hem ifrån Åbo de tyckas ha fått hålla ut det hela månaden,
hvad de månne uträttat der det kan jag allsike följt med.
En annan tillfredställande nyhet är att rören nu äntligen äro klara i
vattenledningen, du tror väl att detta varit fallet långt för detta, men jag vet ej af
hvilken orsak det ej var möjligt att få Oksanen att spruta hett in vatten och våra
karlar voro äfven oförklarligt likgiltiga för att undersöka rören om de voro
smälta. Gossarna började emellertid en dag hella in vatten ifrån springbruns
röret och vatnet kom vackert igenom, ut i badstugu sistern hvaraf framgick att
ledningen var klar. Pihlman lagade den i ordning sedan, men nu vänta vi blott på
en liten blåst för att få vatten. Kanske börjar det snart nog att blåsa.
Ifrån värkstaden wet jag just ej annat än att Aurén kom ifrån Kuhmalahti
midsommar afton sent, men jag visste ej af det förän om måndagen. Han sade att
der var mycket mera arbete än han kunde förmoda att en stämma bland annat
var så i vägen för de andra att han måste leda den ut för att få de öfriga att ljuda,
så uppfattade jag hans beskrifning men kanske det icke var så, sedan måste flere
stämmor intoneras på nytt och reinstämmas, allt detta tog tid. Tisdagen for han
till okkola och i går d.v.s. om fredagen kom han hem. Salmi har sals stolarna
färdiga Salonen spikar öfvertågen på. Nog ser det betydligt gröfre ut nu det
öfverlaget men nog är det klarare och renare.
Salmi tyckte att sofforna se så välgjorda och bra ut att de icke borde behöva
tagas lös, men om man för öfvertågets skull måste göra det så kan det väl göras
när du kommer och ser hur du tycker.

Han säger sig nu icke hafva något egentligt arbete, men att kanske någon af de
andra ha passligt arbete åt honom. Något annat ifrån värkstaden kan jag icke
minnas. Ganska illa passade Sysmä orgelns afsändning derigenom att det då ??
T:fors marknad måtte lassen fås lyckligt förbi alla marknads resande.
Warmt har vi haft några dagar riktigt tillräckligt men nog har det regnat kanske
litet mera än som nödigt vore, i synnerhet har det regnat om nätterna, dagarna
ha varit ganska vackra i söndags regnade det litet på eftermiddagen och om
natten om måndagen störde regnet just icke, men litet duggade det, på samma
sätt var det om tisdagen, men då var det tämmeligen kylig luft också. Onsdagen
blef det vackert och var vackert sedan om thorsdag och fredag, i natt regnade
det igen men nu är det vackert, få se om det dock icke blir åskregn, ett par svaga
knallar har redan låtit höra sig. Sedan jag blef afbruten på ett par timmar åskade
det något och en ganska häftig regnskur strök öfver måtte vägen icke blifvit
alldeles illa nedslagen att den lagt sig är alldeles säkert.
Wi ha haft främmande här ganska mycket, eller egentligen icke vi utan Mia, först
var hennes syster här till tisdagen och thorsdags afton kom hennes goda vän fru
Rochier från Ilmola hit. Att hon är hos oss, berodde på att svärmor framkastade
det förslaget då hon skref och bad Mia skaffa rum, att hon skulle komma till oss,
Mia var mycket glad deröfver emedan de är mycket goda barndomsvänner, och
Mia naturligtvis mycket litet kunde vara med henne om hon bodde annorstädes.
Mycket är hon icke här ty hennes resa gäller utsigter. Hon har en fröken med sig
som bor hos Harjunens och kommer att stadna 1 par veckor här.
I går voro de hela förmiddagen på Opiston, e.m. på kyrkåsen, Thorsdags e.m. då
de kommo hade Opistos utfärd till Harala och de foro med Mia efteråt dit. I dag
reste de då Mia kl. 1 blef ledig till Kejsaråsen, Kaivanto och Wehoniemi. Icke är
det just angenämt att njuta af utsigter i detta regn. De hade smör bröd och mjölk
med sig så jag ej behöfde laga midag. I måndag reser fru R bort, men hvad de i
morgon ämna företaga sig vet jag ej, troligen resa de på e.m. till Liuksiala.
Ännu har ingen underrättelse kommit ifrån Gernandt och förrästen har intet
bref till dig anländt. Nog har det varit vår mening att barnen skulle börja läsa,
egentligen redan i dag den 1st Juli men då det var på en lördag beslöts att först i
måndag börja läsa.
Ditt försäkringsbref i Kaleva är utfärdat den 20 Dec 1889 och har Nr 8807.
Takanen hemtade hit din vinst andel derifrån den är 30 Mk 40 pi. Dessutom
hemtade han den 100 Mk du gifvit åt Ahola i förskott. Linfors vexel medföljer,
Sulkava räckningen lyder så Kontrakt 9 st, 1 Manual 7,000 Mars 27, 1892 Per
genom Kyrkh Wennerström 700 Maj 4 Dito Dito kassa kontant 1770 Sept 15
Dito Dito Dito orgeln färdig 1530 Nov. 24, Dit Dit 985 Således har du fått
derifrån 4985 Mk.
Jag läste nu nogare igenom ditt sista bref och fann att du äfven vill veta dagen då
ifrån hvilken lifförsäkringen gäller, men ingen sådan datum fann jag der utan
ändastatt utbetalningen sker tri månader ”tämmän vakuutuskirjeen

vastaanotettua”. Om det var dessa ord minns jag dock icke emedan telefon ringt
med ens, ditt telegram kom bland annat och Idman bad mig underrätta Sally om
att vara på sin påst i måndag o.m.d.
Nu har jag icke vidare något att skrifva Sänder blott varma helsningar ifrån oss
alla. Gud vare nu och alltid med dig min älskade egen Axel. Det önskar af hjertat
din egen Minna

