
Kangasala den 4de Maj 1891 (kirje Fredrika-anopille Jomalaan)                          

Ä� lskade Mamma!
Fo� rla� t att jag ej kommit mig att skrifva tidigare ehuru jag nog alla dagar a�mnat 
och ni va� l med ota� lighet skulle vilja veta hvad svar Thyra Forsman gifvit. Ma� tte 
detta bref komma fram innan mamma rest, ty med gla�dje va�nta vi och hoppas att
snart fa�  va� r ka� ra mamma hem. Sa�  underligt a� r det att det som sma� rtar den ena a� r
gla�dje fo� r den andra, ty nog vet jag den ka� ra Mimmi finner det mycket 
pa�kostande att mista mamma och visst nog a� r det va� l a� fven fo� r mamma ledsamt 
att la�mna dem alla, men nog jubileras det ha� r, vid tanken pa�  att kanske inom tva�  
veckor ha den ka� ra mommo hemma. Fa�  se om mommo kommer att ha� lla af lilla 
Olli sa�  mycket som af de andra da�  mommo ej varit med da�  han kom i verlden och
han dessutom a� r litet skrikig af sig, men annars a� r han en duktig pojke, fast just 
icke na�gon sko� nhet. Nog kan man sa�ga om honom som Hilda sade om Martti da�  
han var liten ”Tavallisen soma poika”. Faster* och Wiivi tycka att han a� r sa�  
ma� rkva� rdigt fo� rsta�ndig. Wiivi fo� rsa�krar att han ka�nner sin mamma utma� rkt va� l, 
och hvad allt hon finner fo� r vishet hos honom. Nog tror jag dock att han ej a� r 
fo� rsta�ndigare a�n andra vid hans a� lder. Icke tror jag heller han sa�  noga vet hvem 
som a� r mamma.
Men afa� rarna fo� rst! Jag tycker att Thyra Forsman a� r en bra ”fix” flicka och 
fo� rso� ker sig pa�  allt mo� jligt, a� r intreserad och fallen fo� r handarbete och dessutom
fa� r hon barnet sa�  va� l att trifva men madam Forsman tycker att hon a� r sa�  sjuklig 
att hon ej kan fara sa�  la�ng va�g och hon fa� r sa�  ledsamt o.m.d., sa�  hon ej vill la� ta 
henne komma. Jag har fo� rso� kt pa�  allt sa� tt fo� rklara huru helsosamt ba�de till kropp
och sja� l det vore fo� r henne, samt huru nyttigt fo� r hela hennes framtid det vore, 
samt att de borde vara mycket tacksamma att Mimmi vill taga henne, men nej, 
fabriken a� r ba� tre, och sa�  har jag ta�nkt ”sa�ger gumman att hon skulle bo� rja sy 
med Mina”, som nu gift med en oduglig man och a� r borta ifra�n Tranbergs, de 
skulle flytta till staden. Det beho� fver icke tilla� ggas att Mina ingenting fo� rtjenar i 
staden. Om nu mamma skulle fa�  dem o� fvertygade da�  mamma kommer. Nog la� ss 
Thyra sjelf ha lust, men icke a� r det att lita derpa� . Hit kom fo� r ett par veckor 
sedan en far och bjo� d ut sin doter till barnflicka och da�  flickan sa�g sna� ll ut och jag
ej fick en a� ldre menniska som det i va� ras var fra� ga om beslo� t jag att taga henne, 
da�  hade jag ej a�nnu fo� rso� kt Thyra, och trodde att hon var sa�  sjuklig som modern 
hade sagt. Flickan skulle komma fo� rsta Maj, fo� rr ville jag ej ha henne ty da�  vi haft 
bakningar tyckte jag mig ej va�ga lemna barnet a� t en obekant innan jag mera 
hinner vara inne, utan skulle fa�  till en ma�nad en gammal menniska som 
emellertid ej kom. Denna tid har Thyra till min bela� tenhet sko� tt Olli. Nu har vi 
redan den 4de Maj och a�nnu har flickan icke kommit och kommer troligen icke 
alls. Emellertid hade Thyra ma�nga ga�nger sagt a� t barnen och a� fven a� t mig att om 
den andra icke kommer sa�  nog blir hon ha� r hela sommarn, men i dag da�  jag 
fra� gade henne derom  sa�  - nej, icke la� ter mamma henne vara ha� r, hon har sa�  



sjukt bro� st, och hon fo� rtjenar mycket mera pa�  fabriken, och Mina vill ha henne 
med sig till staden. De a� ro sa�  orimligt ofo� rsta�ndiga och den modern ska�mmer 
bort dem sa�  rysligt. Det a� r roligt na�gra veckor men hvem skulle binda sig fo� r en 
hel sommar. Nu ma� ste jag bo� rja ho� ra a� t igen, och detta a� r sa�  orimligt tra�kigt da�  
man ej har na�gon besta�md, ena dagen kommer Thyra men den andra har hon 
o� fverstigliga hinder och blir borta.
Faster reste den 9de Maj till Saarela och var der na�got o� fver 2 veckor. Tante 
Betty har mycket illa stra�kt sin fot sa�  hon ej kan ro� ra sig utan tillhjelp af sin 
krycka och mycket litet a� fven sa� . Faster hade sva� rt att la�mna henne men ma� ste 
sedan komma fo� r att flytta till Parvula. Hon flyttade med allone (?) i lo� rdags, 
mycket tro� tt var hon fa�  se om hon orkar med sitt Parvula, fast icke har hon ju sa�  
alldeles mycket att go� ra der. I medlet af denna ma�nad fa� r hon Sofie Granqvist till 
sig. Wet mamma att sedan Sa� rkka� s fa� tt afsked ha de flyttat hit till Riku, sa�  att 
Kangasala fick  dem i alla fall pa�  sin la� tt, bo� nderna ma�  nu hjelpa dem efter de 
no� dva�ndigt ville ha honom. Pastor Era�nen har fa� tt ett 2000 Mk rese stipendium 
och skall i ho� st resa utrikes han ta�nker dro� ja borta o� fver ett halft a� r. Det a� r 
minsann ej roligt fo� r hans familj, men nyttigt kan det nog vara fo� r honom.
Äxel a� r f.n. i Ekena� s der orgeln sta�ms. En del skulle o� nskat fa�  en grundlig 
renovering af orgeln men Sunvall i spetsen fo� r ett parti satte sig deremot och nu 
sta�ms den a�ndast. Äxel var fo� rst i H:fors reparerade gamla kyrkans orgel. I 
onsdag la� r han sedan komma hem men dro� jer ej la�nge utan far snarligen till 
Wesanto. Sedan la� r det fortsa� ttningsvis ra� cka resor hela sommarn in pa�  ho� sten. 
Fa�  se om mamma skall bli illtyckt att se na� r mamma kommer ett ho� gt ”Eifeltorn” 
pa�  va� r ga� rd. Da�  det varit sa�  tungt och sva� rt fa�  upp vatten beslo� t Äxel sig fo� r att 
skaffa en vindmotor som hemtar upp vattnet och med detsamma drifver ett par 
qvarnstenar. Nog a� r det ju en stor kostnad sa�  det riktigt bekymrat mig, men da�  
de nu hela vintern ma� stat med ha� st hemta vatten ifra�n sjo� n sa�  tycker Äxel att det
blir det allra dyraste. Sjelfva qvarn som a� r mycket ho� g a� r redan fa� rdig men 
inredningen saknas a�nnu. I dessa dagar skall tra�dga� rdsma� starn komma fo� r att 
plantera det som blef ogjort i ho� stas. Gud la� te honom go� ra det sa�  att det lyckas, 
ty det blir ej sa�  billigt det heller. Jag hoppades han skulle komma och sa�  
driftanken ocksa�  men nog ma� ste jag redan i dag sa�  den efter han ej kommit. Den 
lagades redan fo� r na� ra 2 veckor sedan men spillningen ville ej bo� rja brinna sa�  
det dragit sa�  ha� r la�ngt ut det a� r bra sent redan med den. Nog la� r den nu vara 
varm. 
I slutet af denna vecka kommer Nae�mi Lybeck som varit i H:fors hit pa�  na�gra 
dagar. Hjalmar kommer da�  a� fven hem eller till oss kommer han va� l tills Helmi i 
slutet af ma�naden kommer fo� r att sa�  tra�dga� rden.
I thorsdags blef Äntti litet sjuk, sa�  jag oroade mig fo� r att det skulle blifva na�gon 
alfvarsam sjukdom och bad dem skicka hem honom, han hade feber, ondt i 
huvudet och halsen sjuk, lyckligtvis var det a�ndast en o� fverga�ende katharr, i dag 
for han a� ter till skolan, litet modstulen och tro� tt var han, men icke kunde jag la� ta 



honom la�ngre fo� rsumma skolan da�  han icke var sjuk mera, ma� tte han icke blifva 
va� rre. Stackars lilla Bertha som haft en sa�  fo� rfa� rligt sva� r sjukdom, Ottilia 
Silfverstolpe skref att deras Eva hade rysliga sva� ra pla� gor, det ledsammaste med 
den sjukdomen a� r dessutom att som man tror den vara o� fver kan den alldeles 
plo� tsligt komma pa�  nytt. Samma sjukdom la� r det varit som Joutsiniemi 
va� rdinnan har legat i ifra�n midsommarn a�nda till Jul, ma� tte den stackars Bertha 
blifvit fullkomligt bra redan. 
Äck huru ma�nga slags sjukdomar vi blifvit pro� fvade med under detta a� r, och den 
pigan till, det a� r minsann ej roligt att sa�  ha� r om va� ren fa�  undvara en ty icke ha de 
va� l till o� fverlopp af dem. Snart a� r post timmen inne, jag ma� ste sluta fo� r att ej 
fo� rsumma den. Hilda telefonerade jag till i dag, hon helsar mycket och tackar fo� r 
mammas bref hvilket hon emottagit.
Hjertliga helsningar ifra�n barnen. Katri skref ett slarfvigt bref till mamma, 
hvilket Äntti kritiserade och skrattade a� t sa�  jag vet ej om hon ref so� nder det, om 
jag hittar det skall det fa�  fo� lja med om mamma sedan fa� r reda pa�  va� ra kra�kfo� tter 
den enas och den andras. Katri a� r sjelf i skolan. 
Gud vare med eder alla. Mamma helsar hjertligt Älfred, Mimmi och barnen ifra�n 
mammas tillgifna doter Minna

En hjertlig gratulation till Rosa, vi komma icke iha�g namnsdagarna ha� r och sa�  
fo� rsummade Katri att skrifva och gratulera fast Rosa var sa�  sna� ll och skickade ett
kort a� t henne.

* Faster = Paulina Friberg, yksi Ägathonin siskoista


