
Kangasala den 22 Sept. 1890

Rakas sisar!

Tuhansia kiitoksia kirjeestäsi! Ikävä että sulla on ikävä siellä ja että kaipaat 
maalla oloa. Se todellakaan ei ole kummallista sillä tämä syksy onkin ollut niin 
ihmeen kaunis ja olo täällä on hyvin hauskaa. Kaikki on niin sanomattoman 
viehättävää että minä pitkät hetket istun sänkykamarin ikkunalla ihaellen 
kauniita seutuja. Woi voi kyllä se on ihanaa.
Paljon olen ollut yhdessä Sallyn kanssa vieläkin, ei kuitenkaan niin paljon kun 
alussa. Tänään tuli Mia R. (*) sinne ja Aksel lähti niin että en nyt taas mene 
pitkään aikaan sinne yöksi jäämään. Muualla en ole ollut paitsi tänään 
Hakoisissa, jossa Mormor (**) oli oikein hyvällä tuulella. Musteri ja Josefiina 
(***) olivat myöskin siellä. Tänään olimme Sallyn kanssa Liuksialassakin. 
Tulimme ensin pappilasta aamulla ja menimme Liuksialaan meidän hevosella. 
Olin käskenyt Kallen tulla ottaan mua. Mutta hän oli lähtenyt pehtorin kanssa 
Pälkäneen markkinoille. Pehtorilla oli asioita siellä. 
Tultuamme Liuksialaan haimme ensin garderobista langan ja annoimme ulos 
kahvia. Sitten lähdimme Ohtolaan viemään sen Taavalle ja hän sanoi että se ei 
ole liian pientä vaan aivan hyvää. Riittää se ei taida vaan saahan sitä sitten 
enemmän. Siellä oli sitten yksi mies, joka kaupitteli lintuja, 2 pyytä ja yksi teeri. 
Minä ostin ne ja toin ne sitten Minnalle Liuksialan tuliaisia. 
Palattuamme kotiin, joimme ensin aika kupillisen kahvia ja sitten menimme 
puutarhaan katsomaan mitä siellä olisi. Kurkkuja tiesin hyvin ett’ei pitänyt 
löytymän sillä Erl. kertoi seuraavana sunnuntaina kun te lähditte lauvantaina 
että kurkut jo silloin olivat korjatut. Eipä kauvaa odotettukaan! Niitä oli 
kuitenkin kasvanut uusia niin että sain kivivadillisen, jotka nyt keskiviikkona 
menen panemaan sisään. Mutta keltaisia ja vihriäisiä pöönyjä oli oikein 
jokseenkin paljon niin että noukimme ne ja toimme myöskin tänne. 
Kummallista kyllä ei siellä ollut juuri mitään huomattavaa epäjärjestystä. Kukat 
olivat kaikki paikoillaan. Pähkinöitä noukimme kosolti niinkauvan kun aika 
myöden antoi. Niitä jäikin sinne vielä kovin paljon jonka tähden käskin Erl. 
noukkimaan minulle.
Kriikunoita täällä kaupitellaan aika lailla vaan eivät ne tahdo oikein hyvin mennä
kaupaksi. Noin kolmen markan edestä olemme myyneet. Ne maksavat 5 penniä 
kortteli. Alussa otimme 10 penniä vaan sanotaan että se on äärettömän paljon. 
Kaupungissa kuuluu saatavan 60 penniä kappa. Minnan omenat menevät sitä 
vastoin hyvin.
Fredriikan (#) päivänä oli täällä jokseenkin paljon vieraita. Mormori, Täti Krook,
Jos. Nilsson olivat aamupäivällä. Iltapäivällä olivat kaikki muut, joilla oli aikaa 
tulla. Minä näin ensimmäistä kertaa Thulen salin ”vid eldsljus”, se oli niin kovin 
hauska ja kodikas.



Tänään Aksel lähti niin kuin jo sanoin. Hän meni Hämeenlinnan markkinoille 
hevoskauppoja tekemään. Jos hän vaan ostaisi senlaisen hevosen että ihmiset 
voisi sillä ajaa. Keskiviikkona hän palaa sieltä Magnus C:n (##) kanssa, joka meni
sinne jo Lauvantaina heidän orittansa myymään. Jos hän saisi sen myydyksi olisi 
hyvin hauskaa. Täti Johannakin sanoi siitä ”så sku jag slippa ett bra stort 
bekymmer”.
Joko te pian saatte siellä kaikki järjestykseen? Se mahtaa olla ihanaa olla 
rauhassa siivoamisilta. Mamman kirjakaappi on myöskin valmis, apropos. 
Etkö sinä ole sen enempää sitten nähnyt meidän kumppaniamme sittenkun 
silloin Annan luona. Oliko Anna suuttunut kun emme koko kesänä kirjoittaneet? 
Entä Aini? Pyydä Maggia kirjoittamaan mulle edes muutamia riviä sinun 
kirjeessäs. Minua haluttaa niin kuulla jotain omakätistä häneltä. Pyydä nyt että 
hän uhraisi muutamia minuuttia edes. Käykö hän huushålli koulua? Menetkö 
Hemfrid’iin jonka näin anonseeraavan teeiltamaa.
Ne tulevat olemaan suurena huvina ensi talvena meille, toivon ainakin niin. 
Onko Maila kaupungissa, jos on niin tervehdi häntä sydämellisesti minulta. 
Myöskin kaikkia muita tuttavia ja ystäviä samaten.
Kaikki lapset pyytävät sanoa paljon terveisiä sinulle ja Katri lupaa pian kirjoittaa
sinulle ja samaten Eino. Martti käskee myöskin sanoa paljon terveisiä. 
Tietysti olette jo saaneet kirjeen Hildalta. Minna on myös saanut mutta 
resenseera se kuitenkin hyvin tarkasti.
Kirjoita myöskin Jussin osoite sillä aion kirjoittaa hänelle pian. Kyllä kai tämä nyt
jo riittää niin että ei muuta kun tuhansia lämpimiä ja sydämmellisiä terveisiä 
sekä rakkaille vanhemmillemme ja siskoillemme lähettää täältä kaikki kautta 
sisaresi
Ines

J.K. Kirjoita oikein pian ja paljon. Sano Jalmarille näin. Sally ber fråga hvarföre du
är förargad på hennes (Kortit ovat sen utvisanneet)
Sama.

* Mia Rancken  ** Alinen äiti eli Antoinette Tallqvist, os. Stjernvall  *** Musteri 
lienee Hilma Liljenstrand, Josefiina Richard Thulén anoppi Josefina Nilsson 
# Fredrika Wilhelmina Thulé, os. Sanngren, Bror Axelin äiti, ## Colérus


