
Fredrika Wilhelmina oli ka�yma� ssa�  Tammisaaressa tapaamassa sisaruksiaan ja 
Richardia joka oli tuolloin siella�  Reaalikoulun laulunopettajana
 

Rauhama�ki den 18 Sept 1883

Min goda a� lskade Moder!
Emedan vi icke i morgon muntligen kunna gratulera va" r ka� ra moder, sa"  fa" r jag 
pa"  detta sa� tt af fullaste hjerta o� nska Mamma allt godt, hvaribland fra�mst Guds 
rika va� lsignelse till sja� l och kropp; ma" tte vi a�nnu fa"  hafva Mamma bland oss 
ma"nga fredrika dag, och gifve Gud att vi sa"  kunde uppfylla va" ra barnsliga pligter 
emot en ho� gt a� lskad och a� lskande Moder, att hon ma" tte finna sig lycklig och no� jd
med oss. 
Endast pa"  detta sa� tt kunna nu Minna och jag framsta� lla va" r hjertliga lycko� nskan!
Mammas bref ha vi i sinom tid bekommit och fo� r detta va" r hjertliga tack.
Det har ju passat alldeles fo� rtra� ffligt fo� r Mammas utflygt att va�dret varit det 
herrligaste man kunnat o� nska. Himmelens bla" a hvalf, med den klart framilande 
solen och Kirkkoja� rvis lugna, spegelblanka yta hafva tjusat o� gonen och 
vederqvickt sinnet sa" , att jag midt i all bra"dska ej kunnat motsta"  frestelsen att 
om morgnarna vandra i de daggperlande lundarna med bo� ssa i hand.
Wi fingo i so� ndags om morgonen da"  vi med Alfred och hans hundar voro till 
Wexio�  a�ngarna, tvenne feta harar. Till middagen gingo vi till Parvula, dit a� fven 
Minna med alla barnen kommo.
Med mina maskiner har det nu hunnit sa"  la"ngt att vi i ga" r fingo profva 
a"ngmaskinens ga"ng, och denna tycks vara ganska jemn och ljudlo� s. De andra 
maskinerna ha a�nnu icke kommit hit ehuru de redan den 24 Aug. afsa�ndes ifra"n 
Sachsen.
Potatisskaften a� r all skuren nu ty den blef alldeles svart, hafren a� r likasa"  skuren 
ehuru den a�nnu var delvis gro� n, men man kunde dock ej la" ta den sta"  la�ngre tid 
der, ty snart kunna vi hafva frost.
Na"got annat af intresse har jag just ej att fo� rta� lja. Barnen ma"  va� l och fro� jda sig 
mycket a" t det vackra va�dret som mo� jliggo� r deras lek pa"  ga" rden.
Naturligtvis skall Richard fa"  deras fotografikort, sedan de nu blifva fa� rdiga.
Nu endast va" ra hjertligaste ha� lsningar till Richard, Morbro� der och Mostrar, samt
till Mamma ett hja� rtligt ”va� lkommen a" ter hem” ifra"n

Mammas egen
Axel

 


