Kangasala 11te Mars 1891

(Olli syntyi 24.2.1891. Kirje anopille Jomalaan)

Ä lskade Mamma!
Sedan jag nu med Guds hjelp igen sluppit upp och bö rjar å ter få krafter vill jag
lå ta mamma veta huru vi befinna oss. Dock fö rst ett hjertligt tack fö r mammas
bref som vi redan igå r emottogo, det fö rvå nade mig riktigt hur fort det nu denna
gå ng kom då det ej var mer ä n tri dagar på vä g. Bra ovanligt och ledsamt har det
varit att icke nu så som fö rr ha mamma hemma denna tid då man så fullkomligt
lugnt kunnat lä mna allt och veta att intet gå r annorlunda ä n annars. Nog har jag
ju ä fven nu få tt vara lugn och innerligt tacksam mot faster* ty nog har hon ju
gjort sitt bä sta, och nog hoppas jag också att alla varit nö jda men det har mest
oroat mig att faster ö fver ansträ nger sig så att hon sedan nä r spä nningen och
brå ket blir mindre blir alldeles sjuk, ty med sin lifliga oroliga natur må ste hon
bestä ndligt sjelf vara i rö relse och kan ej lå ta andra gö ra nå got, hvaraf fö ljden ä r
att hennes ben ä ro rysligt trö tta och domnade. Gud lå te henne orka hå lla ut. Jag
hoppas Gud gifver krafter å t mig så jag snart sjelf orkar bö rja med hushå llet. I
gå r blef gossen 2 veckor gammal och allt har hitintills gå tt utmä rkt bra Gud vare
lå f. Gossen ä r temmeligen snä ll, visst korrar han stundom nå got men man må ste
vä l litet lå ta veta att man finns till, menar lilla herrn.
Nog hade det ju kanske varit trefligare om han varit en flicka, det tycka de flesta,
men nog ä r han fö r sina fö rä ldrar lika kä r fast han ä r gosse och nog tror jag att
om man finge huru må nga af dem, bå de gossar och flickor, icke skulle de ä ndå
kunna utplå na minnet och saknaden efter vå ra små Niilo och Elvi. Nu då jag legat
ensam och icke haft annat att gö ra ä n ligga och tä nka har jag så kommit ihå g
huru de små alla sprungit ikring sä ngen fö rut, och hå llit mig sä lskap. Fru H. har
nu denna gå ng varit bra mycket hä r i nio dygn var hon mest hä r, men den nionde
natten sö ktes hon till Tavela der de nu ä fven ha en son, sedan dess har hon
naturligtvis ej kunnat vara hä r. Om nä tterna har jag nu haft Hanna Pihlman hä r,
ty jag vill ä ndå ej vara alldeles ensam fast det just icke behö fs nå got om nä tterna.
Litet funderade jag på att ha Katri men hon sofver så tungt att innan hon skulle
vakna kunde man redan gö ra hvad som helst. Wet mamma jag har varit så
egoistisk att jag denna tid bosatt mig i mammas kammare, nog hade jag gerna
varit i barnkammaren, men som sä ngarna ä ro alldeles emot kö ks vä ggen och det
i kö ket alltid och i synnerhet om morgnarna ä r ett fö rfä rligt buller skulle det
varit mycket svå rt att vara der. Till och med som frisk var det svå rt att kunna
sofva der. Nog har jag satt undan alla mammas saker, borddukar och annat så vi
ej borde fara illa med nå got hä r, må tte det lyckas så mamma icke kä nner sig
illtyckt ö fver att ha haft inqvartering hä r. Faster har varit så snä ll och badat
gossen tills vidare, hon sä ger sig vara mycket intresserad deraf då han ä r så stor
och lå ter så snä llt klä da sig. Ä nnu ha vi ej haft kristning å t honom, då han ä r frisk
tycker vi det ä r bä tre att vä nta litet tills jag få r litet mera krafter, dessutom vilja
vi vä nta till Marie då man kan hoppas att få Richards hit och ä fven Antti kan få

vara hemma, hvilken dag det nu må blifva ä r ä nnu icke alldeles bestä mt, och
namnet ha vi också icke ä nnu beslutit. Axel ä r som vanligt så upptagen att han
knapt hinner vara inne så mycket att man kunde fundera på nå got namn. Alla
dagar ha vi vä ntat Mormor och Moster Hilma hit de ha ä nnu ej helsat på vå r lilla
nykomling, mormor har nä mligen varit en hel vecka i H:fors, kom hem fö rst i
må ndags, och Liljenstrands voro resta till Evois, och då de kommo derifrå n var
Geheimerå dinnan Normén på Sorola så att moster ä fven varit hindrad att
komma hit. Josefine har varit nå gra gå nger och helsat på .
Mamma skref om att det den 12te Febr. var ett svå rt yrvä der på Å land, samma
dag yrade ä fven hä r så som ej fö rut eller sednare i vinter, dock varade yrvä dret
icke alldeles lä nge, det aftog redan till natten. Jag skulle kanske icke minnas
datumen om det icke hade varit bestä mt att vi den dagen skulle fara till
Joutsiniemi på syfö rening. Jag kokade samma dag så pa och skulle blifva hemma
men Faster, Axel och Wiivi skulle fara, då vä dret emellertid blef allt vä rre ju
lå ngre det led på dagen for ingen dit , och jag hade svå rt att få så pan ifrå n bastun
i bodan, så pan lyckades, som jag tyckte fö rträ ffligt blef både hvit och seg, men få
se hurudan den nu må blifvit då den frusit.
Barnen bekymra sig att i å r få bli utan memma till på sken och så lä r det nog gå ty
icke lä r jag bö rja brå ka med memma må tte jag blott orcka med annat
nö dvä ndigare.
Den 13de. Mitt bref har blifvit så hä r lä nge ofö rfä rdigadt, nog har jag ju alla
dagar skrifvit nå gra rader men så har det igen blifvit, nu skall jag dock idag
fö rsö ka få det på posten.
I gå r eftermiddag voro Mormor, Moster Hilma och Josefine hä r så jag kan helsa
ifrå n dem, Mormor har varit så frisk i vinter så det ä r roligt att se henne.
Gamla gubben Forsman har varit då ligt sjuk i lunginflamation, nu så som må ngen
gå ng fö rut har man trott att det skulle blifva slut då han ä r så då lig, men kanske
att det ä fven nu gå r om, de tycka att han ä r litet bä tre, och då det redan dragit ut
nä ra på två veckor hoppas man att han blir frisk. Ledsamt vore det fö r den
stackars gumman att blifva enka, nu då de skola flytta sin stuga och Emil också
bildar eget hushå ll. Ä nnu har jag ej få tt nå gon piga i stä llet fö r Riika fö r
sommarn, få nu se hurudan man skall få , nog ä r det vä l litet svå rt så hä r denna
tid.
Katri tycks vara lika trö g att skrifva bref som hennes mamma då hon ej kommer
sig till att skrifva till Mommo och Rosa som hon så lä nge tä nkt gö ra, hon har sina
lä xor fö rst om afton och så har vi haft en bok lå nad af Mormor hvilken mycket
intresseradt henne så hon ej kommer sig fö r att skrifva.
Faster helsar hjertligt och tackar fö r helsningarna. Axel och barnen sä nda ä fven
varma helsningar till mommo och alla andra i dessa helsningar fö renar sig af
hjertat mammas
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