Kangasala den 27de Juli 1893
Min Egen Älskade Axel!
Tack för ditt kära bref, det är ju roligt att få dig hem förr än man ens kunde
hoppas. Troligen hinner jag icke heller skrifva mer än detta bref till dig, hoppas
också att intet viktigt inträffar som tarfvar snabbare underrättelser.
Lönnqvist började litet här med arbetet, har några karlar här för att timra ihop
taflor, eller väggar hvad de må kallas, så vi fick lof att igen i går skicka en häst till
staden efter dref, då det ej hämtades den dag de voro i staden. Jag tyckte du sade
att det skulle tagas först då asfallt lacket skulle hemtas. Emellertid hemtades
hvardera då man engång var till staden. Men en ledsam omständighet nämnde
Lönnqvist och det är att att det gamla fähuset är nästan alldeles igenomruttet,
sparrar och allt ”on yhtä hottoa”. Han tyckte nästan att man borde sätta
tegelstenspelare för att snarligen göra hela väggarna af sten men månne icke
taket rutnar lika fort och då måste det väl byggas alldeles nytt. Kanske det nya
håller sig längre om du låter bygga ett skilt spelnings rum så den icke är inne och
röter, dessutom blev det väl bätre ventilation i det nya hvilket pckså bidrager att
hålla rotan borta.
Icke lönar det sig just att föra halm till staden då de ej betalade mer än 12 pi per
ny ?? (lika med 10 kl.) för två lass fingo de 7,92 pi.
I går morgon fick vi ett skönt välgörande regn, man hoppades så att det skulle
regna åtminstone hela dagen men redan kl. 10 var det härligt solsken igen så de
kunde fortsätta med hö slottern, icke ser det ut som det nu heller igen skulle fås
regn på långa tider.
Jo den storartade concerten har ju varit sen du for, det var ganska trefligt att
höra Westerlund spela sin fiol hvilken han rörde med synnerlig skicklighet, men
jag är visst icke den som kan bedöma hvarken honom eller henne, på mig anslog
hennes sång icke rätt, nog kan det väl också hända att det som concertsal
betraktad lilla rummet bidrog att sången icke klingade rätt väl, i synnerhet då
hon sjöng en grann fransk aria, de mindre folkvisorna voro mycket behagligare.
Om tisdagen for som du vet Lybeck och Ilmanens. I nästa söndag hålles stor
middag på Tavela, skriftliga bjudningar kommo redan i går, men nu sedan
fröken är gift, har det slagits så om att i stället för att det förr samlades mest
bara ungdom nu all ungdom är utesluten och ändast ålderdomen eller gift folk
bjuden. Ja nu kan jag omöjligen icke påminna mig något som vore värdt att
skrifva.
Gud vare med dig älskade kära egen vän
Helsningar ifrån alla egna genom
din egen Minna
Kommer du ihåg Anttis knif som du sade att du låfvat hemta derifrån.

