Kangasala den 6te Juli 1893
Min Egen Älskade Axel!
Tack för ditt kära bref med alla goda underrättelser, att du nämligen bland annat
öfvervunnit en af dina gamla antagonister. Du skref ingenting om din hosta
således hoppas jag att den är i det närmaste borta. I dag afsändes orgelpiporna
och ventiler. Helenius kunde icka fatta hvart ventilen kunnat försvinna, ty nog
sade han att den funnits. I dag afgick äfven pengarna till Gernand, i går kom hans
bref men ännu är oljan icke efter sänd. Den kostade med frakt och allt 113,60.
Skall jag skicka bud på Silman, eller månne hon kommer oombedd?
Det var en oväntad nyhet att du icke kommer hem innan du reser till Sysmä, icke
för att här är något tills vidare som skildt påkallar din närvaro, och kanske är det
ju så godt att få allt undan med ens.
Nu är du väl otålig att höra hvad intryck ditt förslag om barnens resa gjort. Wisst
tycker jag att det för dem vore roligare att spara en sådan resa tills de blefve
äldre, ty icke kan naturen ännu tilltala dem så som vid äldre år, det vore ändast
resan som nu mest skulle intressera dem, men om de till ex. finge företaga den
omtalade Nokia färden, och finge fara med ångbåt ifrån T:fors vore det ju ett
ganska stort nöje för dem, de ha ju dessutom så många omväxlande förströelser
hemma bland annat att släpa spilning som de i går gjorde.
Emellertid ville jag icke emotsätta mig din önskan, men vet ej om denna plan kan
realiseras, emedan flickorna redan foro samma dag ditt bref kom. Först reste de
till Hartola på en fröken Winters bröllop, sedan försättes resan till Kuusankoski
der de dröja några dagar och sedan först till Willmanstrand. När de fara ifrån
Kuusankoski vet jag ej, men om det blefve någon resa för barnen borde de då
fara ensam till Kuusankoski och derifrån fortsätta med Mostrarna. Nog tror jag
att Mormor lika som Farmor tycker att man icke kan skicka dem ensamma och
kanske vore det vågat. En fröken Rinkinen ifrån Nyslott som besökt
kansanopiston reser hem i måndag och Mia tyckte att med henne kunde barnen
följa men till dess får jag dem icke i ordning. Jag skickade ditt bref till Liuksiala
för att höra hvad de mena men har icke ännu fått något svar och icke träffat
någon derifrån sedan dess. Svärmor blef helt ledsen öfver hela förslaget och
ansåg det ofantligt onödigt och kanske är det också så. Sannt är det, att nu hade
sin pappa der som skulle lotsa dem och en morbror med hvilken de finge följa
och det vet man ej en annan gång om de kunde få, så jag är mycket tveksam hvad
jag skall göra men om alla äldre klokare meniskors finna det dåraktigt så låta vi
saken förfalla. De äldre två äro ganska lugna för hela resan men de två yngre är
mycket i tagen att resa. För resten har ju både Antti och i synnerhet Katri gjort
en lång resa redan för sina år och fått se en del af sitt land.

Som Du bad mig att skicka bref till den tredje till Nyslott rec, samt påst restant.
Det gjorde jag äfven, det brefvet afgick härifrån om söndagen, den andra, kanske
du ej fick det ännu den tredje efter du icke i kortet för i går nämnde något om att
det ankommit, för rästen glömde jag att skrifva ”Påste restante” på men jag
gissar att du snart nog gick efter det så det ej förorsakade påstmästarn något
huvudbry.
Om måndagen var T:fors marknaden och der sålde fogden Hurja, för sitt förra
pris 220 Mk, en Hattula bonde hade köpt den. I dess ställe köpte han en ljus brun
valack som ser ganska bra ut, men den tyckes litet halta på ena foten, nog säga
de att det är en liten tillfällig haltning men få se den är ”7mättä vetävä”och ser
ganska bra och stark ut, den kostade 180 Mk och fogd. säger att man nog får 200
om mor vill sälja den i höst men få nu se om den haltningen icke är något
obotligt. Sysmä orgeln skickades på samma gång och frakten derför steg ej till
mer än 99 Mk. Det var då för lyckligt att Sysmä boarna ändtligen slapp ifrån sin
grymma oro de befarade väl att de alls ingen orgel skulle få ty i sin nöd skref
pastorn redan slutligen till Pappa som borgesman och sade att han skrifvit 2 bref
till dig och icke fått något svar samt att orgeln icke hörs af fast den låfvades till
midsommarn. Pappa kom genast hit för att höra när den afgår för att få lugna
den upprörda presten och skref genast till honom huru saken förhöll sig. Icke lär
det enligt Kalles uppgift blifvit anvårdt någon träd spån vid Liuksiala bygnaden,
och den är för rästen så alldeles i sin början att ändast de nedre varfven äro
satta. Pappa kom hem i lördags men huru länge han får dröja vet jag icke tyckte
de sade att han bra snart måste resa.
I går skulle Julia och Alfred komma dit. Mamma var redan några dagar alldeles
frisk men sedan hade hon ett par dagar litet ondt i ryggen och i natt och i dag är
hon igen sämre, i natt fick hon icke sömn just alls. Min öfvertygelse är att
mammas försämring i natt var en följd af att hon i går bakade litet hvetebröd åt
sig. Det är i dag Katris födelsedag och hon hade beslutat att baka en krans till
Katri och ifrån detta infall fick jag henne icke fast jag nog försökte öfvertala
henne att låta bli. Hon skaffade hem mjöl åt sig för att baka till Wilh. dagen men
orkade icke då och ville nu nödvändigt baka det. Då hon nödvändigt ville kunde
jag ju icke förmyndra henne, och nu säger hon att hon gjorde det emedan hon
trodde att om hon engång skulle litet anstränga sig skulle det blifva bättre. Du
skall dock icke nämna något om att jag skrifvit derom till dig för då tycker hon
att jag skrifver om allt till dig och tycker illavara, i synnerhet som jag afrådde
henne. Jag skref det blott för att du icke skall vara orolig öfver denna lilla
försämring som vi hoppas igen efter liten hvila blir bätre. Nu på dagen är plågan
borta och endast trötthet återstår. Den lyckliga förbätringen har dessutom
inträffat att plågan numera icke är i bröstet då den återkommer, der den var så
svår, utan ändast i ryggen. Dessutom har mamma återfått sina krafter betydligt. I
morgon tänka Thulés ha kristning och mamma har tänkt om hon orkar fara dit.

Jag skall låta följa henne med trillan till Wehmais så tröttnar hon kanske icke så
mycket.
På måndags afton hoppade Antti nedifrån hästryggen så att han litet sen sträckte
sin högra arm och har nu fått gå med den lindan. Mycket sjuk är den dock icke
ehuru litet svullen, han kunde till och med i går kuska spilning med den.
Gossarna, de äldre 2, voro i går hela dagen ifrån kl. ½ 5 och körde spilning hvar
sin häst och tömde lasset på åkern också. På afton blef Martti trött och tänkte
streika men fogden sade att ”den i leken går får leken tåla”. Icke söks det någon
karl nu mera i afton utan Martti får hålla ut, och så körde de hvar sina 18 lass.
Dagen förut löstes gårdagens leka.
Klart och ganska kallt har det varit så vi nästan några nätter befarade frost men
icke lär det dock varit hitåt. Fru Rochier skref till Mia att det i Ilmola lär ha varit
en lindrig frost som något skadade potatis blasten, dock icke mycket.
Pappa kom nu just hit och säger att det icke användts någon träd spån vid
byggnaden den 15de lär han måsta resa. Nog ansågo de ditt förslag med barnen
tämmeligen tokigt.
Gud vare med dig kära Axel önskar
din egen Minna

