
Kangasala den 24 Februari 1891 
 
 
 
Älskade Mamma! 
 
I dag kl. ½ 12 föddes oss en fet duktig pojke och Gudi lofvad är allt så bra det kan vara. 
Gumman Helenius säger denna vara den största af våra poikar. Jag vore naturligen ohjelplig 
med hushållet men den vänliga välmenande Faster går nu och stökar, huru länge hon nu sen 
må orka. Nu på qvällen ha de vugit gossen och säga honom väga 12 (pund?) (ca. 5,1 kg - AT). 
 
Här är annars allt sig likt, utom att det bygges allt vidare på vår backe. Stenfors bygger sig en 
ny stuga på Alfvings Minas förra plats. Unga Tavela, som sticker sig öfverallt, har af gamla 
Forsman köpt hans tomt för 200 mark och håller nu på med stenfot för en gammal stor 
byggning som skall inrymma, än kansanopisto, än sositeetihuone, bagare och handlande. 
Såsom synes ett mindre angenämt grannskap. Gamla Forsman har af vår snåla granne fått den 
vackra skogen invid vår park, så att nu kommer den att ryka, ehuru visst Mamma ansåg det 
otänkbart att sådant skulle inträffa då jag för att förebygga hvad nu inträffat var sinnad köpa 
backen af honom. Tavelas blifvande byggning skymmer för oss nu kyrkogården och om han 
såsom han säger bygger ett färgeri högre upp, så har vi kyrkbyn och kuohu förtäckt ehuruväl 
Forsman hugger ner träna som skymma. Tänker man sig dertill hvad snusk kring dessa stugor 
uppstår, så är appetiten förlorad och den fria trefnad som man njutit af här uppe. Det kommer 
nu att bero af ett lyckträff om jag kan rädda det förlorade spelet helst till någon del. 
 
Här har nu i flere dagar regnat samt deremellan varit de herrligaste vårdagar; snön har 
sjunkit mycket ihop och invid Tfors är föret slut. - Jag har ännu mycket att släpa, bl. a. virke till 
en vindmotor, som måste byggas för pumpen, ty jag har sannerligen ej råd att hålla häst och 
karl för vattensläpning från ukki. Det blir neml. för tungt att pumpa flere tinor om dagen i 
synnerhet då en tina i sender skall pumpas upp. - Fortsättning i morgon bitti. 
 
Minna säger sig må mycket bra i dag. Både hon och gossen ha sofvit godt i natt, alltså våga vi 
hoppas det bästa. 
 
Tacka Alfred hjertligt för brefvet och helsa alla der från oss. 
 
Mammas tillgifna 
 
Axel 


