Mä ntsä lä den 31 Juli 1872
Kä ra Mamma!
Hvarfö re så orolig fö r oss? Jag har skrifvit ett bref hvarje vecka men Gud hvet
hvart de tagit vä gen då de ej kommit till Eder. Gesä llerna reste i Må ndags
morgon till Hfors och skulle komma tillbaka om aftonen, men der sö ka de upp
Jansson, som varit tu veckor med ens på vift, komma i slang med honom och
drö ja hela må ndagen, dito tisdagen, i dag f.m. kom Salin, han hade rest ut med
tisdags afton tå get, men hade redan om må ndagen om aftonen tappat bort
Leander, han lä rer dock hafva funnits till, då han i dag med morgontå get kom
derifrå n med en rosenrasande krapula. Ä r lyckan god så lä ra de nu slippa resa i
morgon bittida. - Wi (Richard och undert.) hafva hela denna vecka hå llit på med
mekanik justering samt intonation och stä mning, och tyckes det som skulle det
komma att lå ta bra uti denna kyrka.
Jemte Mammas bref i dag (dat. den 25.) erhö ll jag dender lö jliga Rindells bref.
Nog har jag redan lå ngt fö re detta skrifvit till honom, men samma ö de som
drabbat Edra bref, hafva vä l ä fven blifvit dess lott, - samt dertill ett frå n
Heimberger i Hfors deri han sä ger sig i morgon sä nda hit fö rgyllningen. Helenius
ä r må lare, men det gå r ä nnu nå got ovant fö r honom. Då jag sist var i Hfors
frå gade jag på tennet och man sade det skulle kosta då 42 Fmk Ltd, men sades
stiga dugtigt, detta var hos Stockman, i engelska magasinet ville de hafva 49
mark. Af denna anledning ä r jag sinnad resa den vä gen hem så fort vi ha fä rdigt
hä r samt kö pa upp det behof som å tgå r och hvilket kommer att kosta nä rmare
3000 mark efter 42 m. lispundet ä fven fö r att betala Heimbergers fö rgyllning
må ste jag dit fö re. Har ni nå got att uppkö pas derifrå n så varen goda och skrifven
med fö rsta, ty på stgå ngen ä r ej att lita på . Nu må ste jag gå lä gga mig fö r att i
morgon bittida orka upp. Nä r Mamma nä sta gå ng skrifver så hoppas jag brefvet
ej ä r så sorgset, ty det har gjort att arbetet ej har villat gå rä tt bra i dag e.m.
Godnatt nu mina ä lskade (Richard slumrar redan) och varen alls ej bekymrade
fö r det arbete som skall blifva fä rdigt genom
Eder egen
Bror Axel

