Kangasala den 22ra Juni 1897
Min Älskade Egen Axel!
Huru månne resan gått för dig. Gud gifve att du lyckligt och väl kommit fram
samt att arbetet framskridit efetr önskan! Såsom du önskade, var jag i dag f.m.
hos Krohns för att få intyget, han sade först att han nog gerna gifver ett sådant i
höst när orgeln blir ren gjord ifrån damm, att den funktionerat utan störingar
med undantag af en gång på en konsert då kyrkan var mycket illa ventilerad då
hade en pipa börjat ljuda under spelandet och varit mycket svår att få att sluta.
Utan något vidare tillgörande hade den emellertid följande gång redan varit
alldeles bra, så att han inte ens nämt något om den. Jag förklarade att du just nu
skulle behöfva intyget och för Kotka orgeln som emellertid lär vara bestämd att
beställas ifrån Walcker. Dertill svarade han ”No mitä ne nyt sen sieltä ottaavat”
med sin aldra beskedligaste ton. Sedan skref han medföljande papper och
skickade dessutom åt dig ett litet häfte som han skrifvit ut, nu minns jag för
ögonblicket icke hvad den heter. Han kom inte rätt ihåg när den sista
reparationen företogs men sade att om det var 96 kan 5 mycket lätt af dig
ändras till en 6a. Få nu se om du kan vara nöjd med intyget.
I går kom en räkning ifrån Sanneberg på sinkplåt, nu minns jag ej hur hög men i
ett medföljande bref står att sinkplåt såsom all metall stigit colosalt i pris.
Mattson underrättade om att Ma 15 icke fanns med utan i dess ställe just 12, han
säger att de nog kunna behöfvas men att 15 då måste skaffas till månne man nu
skall taga till då de äro så rysligt dyra, eller borde dessa bytas ut? I dag kom bref
ifrån Ylöjärvi att de taga telefon bordet men önska skriftligt medgifvande på att
den inte genast behöfver betalas, jag skall skicka brefvet till Takanen. Ifrån
Suomi kom en påst remiss på 66 Mk, din andel i vinsten de bedja om att få ett
medföljande papper qvitteradt, jag skall per thelefon fråga om det får vara tills
du kommer men annars kan ju Richard göra det så jag inte behöver skicka det
till dig.
Antti skref också hem i går säger sig ha mycket ledsamt, men ämnar inte komma
hem till midsommar. Jag skref till honom och sade att det kanske ändå vore skäl
att komma ledsamheten känns kanske mindre om han kommer åtminstone på
någon dag få nu se hvad han gör. Pappa och Ines komma också i morgon hem
och troligen kommer väl Ivar också så han skulle blifva alldeles ensam der jag
tycker han nödvändigt borde komma hem. För möjligen kommer R..? också i
morgon få nu se med hurudant intyg. I dag for Marie åter till sitt arbete, och på
afton voro vi på läseförening hos doktorns, det var mycket träfligt. Vi först satte
der det sist slutades och läste om Kalevala och Lönnroths vidare skrifter och
sedan om alla de äldre finska litteratörerna, slutande med kivi. Sedan sjöng
Mikko några sånger och till sist deklamerade Elli Wilhelm von Schwerin. Det var
en ganska angenäm afton. Aakula, Wiivi och Helmi S. samt Helmi Takanen, Kutus
och jag voro der Liuksialiterna voro i staden så de icke kunde närvara.

Om jordbruks eller andra arbeten borde tillsvidare inte vara något att säga eller
fråga, i morgon skall jag fortsätta mitt bref.
God morgon åter!
Krohns bok heter ”Sävelten alalta”. Zinkplåten kostar 111,15 pi. Ganska vackert
väder har det varit men inte alldeles varmt kall blåst och 10-12 grader
åtminstone om morgnarna. Min hosta är nästan borta. Eeva hiostar nog ännu
stundom, men inte kan jag ännu antaga att det är kikhosta. Nu minns jag inte
något vidare att omnämna för denna gång.
Fogden ber mig fråga dig om dikena i ”Hermanninpeltos” den delen deraf som
du bytt med Hannula skola grafvas på de gamla ställena eller om de på något sätt
komma att vändas, och i så fall huru? Eller få de vara ogräfna till du kommer.
Barnen, skildt Katri bedja hjertligt helsa dig. Gud vare med dig kära älskade vän
önskar din egen
Minna

