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I CAR IT A STROM 

''Mimmi'' - prastfru i Jomala 1886-1902 
Glimtar ur en brevsamling 

Den 1 maj 1886 tilltradde prasten Karl Alfred Ludvig Tallqvist, i sitt trettio- 
attonde ar, kyrkoherdeambetet inom Jomala forsamling och stannade dar i 18 ar. 
Dessf'orinnan hade han verkat som prast i Bjorneborg, Abo, Ekenas och Tam- 
merfors, i Ekenas aven som lektor i religion och svenska spraket vid seminariet. 
Han atfoljdes till Aland av sin farnilj, hustru Edla Wilhelmina (Mimmi) fran 
Kangasala, dotter till orgelbyggaren Anders Thule, samt 7 minderariga barn. 

Det ar om Mimmi jag vill beratta, min energiska farmor, vardagskvinnan i 
slutet av 1800-talet. Bilden jag frammanar ar tecknad ur de 150 bevarade brev 
hon fran sitt aktenskaps f'orsta ar, 1875 i Abo, skrev till sin "kara mor" Wilhel- 
mina Thule pa Rauhamaki gard i Kangasala fram till dennas dod ar 1899. 

Sommaren stod i sitt flor. Alands sommar med sina roda saxos klippor, sina 
vildrosenbuskar och blodnavor, sina havtornssnar, bjorkskogar och hassellundar. 
Sjofagelkutter och naktergalssang som tjusar. Till detta rike kom hon, tavast- 
landskan.. och dar skulle hon leva och do utan att nagonsin glornma Hattulas 
hoga asar och Roines strander. Men denna verksamma manniska forunnades 
icke mycken tid till aterblickar. En stor, standigt vaxande familj med vaxlande 
bekymmer upptog dagarna fran arla morgonstund till sena kvallskvisten och 
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breven till Kangasala skrev hon ofta redan langt innan soluppgangen. Det var 
ett efterlangtat avbrott i vardagen och ett behov av kontakt med de egna pa 
fastlandet. 

Forbattringar pa prastgarden, overinseende av mjolkkarnmaren, den Stora 
tradgarden, syltning och saftning upptog Mimmis forsta host: "Har ar sa rysligt 
mycket som ar uti det skick att det just haller ihop", skriver hon i det forsta 
brevet fran Jomala, den 12 juli 1886. I medlet av november okas familjen med 
ett gossebarn, det nionde barnet och mormor Wilhelmina tillskyndar, stannar 
over vintern pa prastgarden till stor hjalp och gladje. 

Hosten 1887, i ett den 27 september daterat brev, berattar hon om omfattande 
reparationer pa prastgarden: "Wi hafva har nu ett forfarligt brak och oreda ty 
vi hafva i 4 veckor haft Murare och annu lar det atga omkring 4 veckor innan 
han blir klar, det har blifvit ny hall och spis i koket och barnkammaren och blifvi 
anyo murar, nu haller han pa att uppsatta ny kakelugn i · sangkammaren och 
anu skal bada salskakelugnarna rifvas ned och foras upp anyo, det ar en for 
farligt langsam murare vi hafva, han haller pa med en kakelugn en vecka att 
fora up. Wi koka i bagarstugan och ata i stugan det ar ett fasligt springande och 
nu sedan det blifvit blasigt och kallt ar det ruskigt att ha sa har otrevligt". 

Samtidigt arbetar tva broder Soderberg med fahusinredningen, en flicka syr 
klader at barnen. Och till denna villervalla vantas annu en hemlararinna for 
flickorna Fanny, Hilma, Rosa och Bertha, froken Bertha Soderberg som ge 
nomgatt fruntimmerskolan i Abo. 

Dag lagges till dag, veckor blir manader och allt gar i av arbete utstakade 
Iaror. Mimmi ordnar for husfolket; skoter om den omfangsrika tradgarden med 
bredning av godsel, saljer mejeri och tradgardsprodukter, bestaller halmflator 
for barnens sommarhattar, ordnar om slakten med saltning och palvning, pota 
tismjolstorkning, storbak. Det blir ordning och reda pa prastgarden. Julen korn 
mer med sitt valsignade avbrott i den tunga vardagen. Barnen gladjas over sma  
julklappar som tidskriften Starnbergs "Barnens Trollslanda", kragar och strum 
por och Mimmi ar alltid lika olycklig over att hon for egen del ar sa "trog" att 
komma med gengavor, Det blir ocksa tid for visiter. Mimmi och Alfred har en 
middagsbjudning och for att kopa sa litet som mojligt, komponeras menyn enligt 
parollen "Man tager vad man haver". Sa har sag den ut: 

"Forst saftsoppa med ett skedblad sylt uti och skorpor till. Ugnstekt gadda 
med potater, f'arstek med brynt kal, hvita morotter och gula boner och till efter 
ratt tarter och Blammangske som var god ty jag kokade litet mandel i gradda 
som jag sedan let kalna och rorde i bland snomosen". For barnens julgladje 
ordnades en fest i Mariehamn i anledning av Topelius Iodelsedag. Till den for 
Mimmi, Bertha Soderberg och de aldre barnen. 

Man  atergick till vardagen, med envetenhet och energi tog Mimmi itu med 
sina sysslor, overanstrangde sig, fick missfall, lag sysslolos och plagades av att 
inte vara till nytta. Det tog nagra veckor och i slutet av maj var hon pa benen 
igen och skriver: 
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"Wi hafva nu haft tvalsgele sapkokning och nu som bast ett stort byke hvar 
med personer haller pa med 3dje dagen och det racker val bra val annu i 
mandag". 

Det var i den gamla goda tiden, som vi sa garna kallar den, vi som i vart bad 
rum eller tvattstuga knapper pa nagra knappar, valjer program 90  60  40 
grader och nagra timmar senare radar in i skap och hyllor ett Iardigt torkat och 
manglat resultat. 

Omattlig energi och stort intresse lade Mimmi ned pa mjolkhushallningen, 
Hon salde mjolk och smor till Badhusets kok och var man om att produkterna 
skulle vara av hog kvalitet. I augusti 1888 var det jordbruksutstallning i Marie 
hamn dar aven prastgarden skulle deltaga, men till Mimmis nesa var deras smor 
ej tillrackligt bra. Da tillkallade hon konsulenten, lanedejan froken Salvin, dis 
kuterade tillverkningen och fick foljande recept: 

"Mjolken afkyles och sedan uppvarrnes graddan till vissa grader och syra 
isattes och sedan vid karningen sattes is i karnan och karnas ej sasorn forr uti 
klump utan da smoret ar som fiskrom upptages det med sihl skoljes 2 ganger 
uti vatten samt halles pa smorbordet der det med kafvel arbetas 6 ganger fore 
saltningen och 8 ganger efter och sedan star det i 2 timmar hvarefter det arbetas 

 12 ganger och ar fardigt att saljas", 
Ja, var sa god, ni som kanske inte gillar Flora. Det gar an att prova metoden. 
I ett bevarat brev till brodern, Richard Thule, skrev hon om sitt intresse for 

kemi. Idag hade hon blivit en duktig kemist. I manga brev behandlar hon kvali 
teten pa smor, ost och mjolk, hon Jagger stor vikt vid godslingen av tradgarden 
som aven den under hennes overinseende blev en god inkomstkalla. Pa target i 
Mariehamn saldes rotfrukter och bar fran prastgarden, Men Mimmi hade aldrig 
tillfalle till skolgang. Brodern Bror Axel foljde i sin fars fotspar, blev orgelbyg 
gare. Brodern Richard politier radman, Mimmi levde i tiden, kvinnans plats var 
vid harden och sa vaxte hon upp pa Rauhamaki som derrgoda dottern vid Wil 
helminas sida, musikalisk, ekonomisk och sykunnig. Breven talar om en klar 
tankegang och ett praktiskt sinnelag men aven om en livskvalitet av stora matt. 
Var hade hantverkardottern inhamtat detta? Narmaste grannar till Rauhamaki 
var Liuksiala gard och Haga gard. Vid tiden for Mimmis uppvaxtar umgicks fa 
miljerna Meurman, Thule och Tallqvist. Jolanda Meurman var Mimmis gud 
mor, Agathon Meurmans hustru Aline var Karl Alfreds syster och Agathon och 
Alines <lotter Minna skulle inga aktenskap med Mimmis bror Bror Axel. Den 
kulturella atrnosfaren i Kangasala maste ha paverkat min kloka farmor och 
skulle gora henne framsynt av nastan modernt matt. Sa skrev hon om sina flic 
kors framtid: "  fa nu se igen huru det skall gamed deras lasning i nasta ar, 
jag vore sa glad om de finge sa mycket kunskap att de dermed kunde fortjena 
sitt dagliga brod". 

Hosten 1895 lamnar Hilma och Rosa prastgarden i Jornala for att utbilda sig 
till folkskolelararinnor vid Seminariet i Ekenas, Sa skulle den ena efter den 
andra av flickorna larnna hemmet for att efter tidens matt fa en gedigen ut 
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bildning: folkskolelararinnor, sjukskoterskor, kontorister. 
Beklammande ofta namndes i breven barndodligheten. Slakt och vanner miste 

sin a sma och man anar rnaktlosheten som tidens kvinnor kande infer den. A ven 
Mimmi och Alfred drabbades; innan prastf'amiljen flyttade till Aland dog liten 
Hildur ett ar gamma! och 1889 Ioddes Uno Torsten Hjalmar, han dog 1890 och 
ligger begraven pa Jomala kyrkogard tillsammans med mor och syster Fanny, 
aldsta dottern som hela sitt liv var ett sjukligt barn. Men i november 1891 val 
signades prastf'amiljen i dubbelt matt, da foddes tvillingsflickorna Elna och Elvi 
och den 22 november skrev Mimmi: 

"Underligt ar det ju att det skulle blifva 2 pa en gang aldeles som om talet ej 
skule hinna blifva fullt det forutan" och fortsatter: 

"Enligt Herrens ord i gamla titler skule det vara en gava och ett stort for 
troende som bevisades foraldrar som fingo barn och manga valsignade loften 
foljde med barnen, den nyare modernare tiden som endast uti meniskans () 
ser en naturlig foljd af naturliga drifter har givit fortroende som Herren visar 
nara pa namn af skam   ". I dag minns rara faster Elna vilken klok upp 
fostrarinna Mimmi var: "Vi fick ofta, sa sma vi voro, hjalpa till med dagliga 
sysslor", och den 5 februari 1892 skrev mor Mimmi till mormor Wilhelmina: 

"Det ar dock sa roligt att hafva kunnat skota dem sjelf sasom jag nu gjort 
med tillhjelp av mina egna, de storre piorna. Alla vilja de efter sin forrnaga 
hjelpa, sa hjelper mig Bertha (12 ar) och Helga (8 ar) att bada. Den ena gifver 
sjoljkannan och den andra lakanet, sedan skolja de i badvattnet smalindorna 
och mjolkhandukar och allt gar det med lek. Under det de gora detta, latsas att 
de an bada nagon liten, an aro de bykgummor, och sa fora de ut badbunken. 
Detta ar for dem ett stort noje, Ibland halla de dock pa med andra lekar, och 
da ar det ej alltid sa roligt att avbryta dem". Vilken psykolog! 

Tvillingarna voro bara 11 ar gamla nar Mimmi baddades till vila i alandsk 
jord. Tre ar dessf'orinnan upphorde brevskrivningen. Wilhelmina Thule dog i 
mars 1899 och jag kan bara ana mig till den saknad och vilsenhet Mimmi kande 
nar "kara mor" ej mera lyssnade till hjarteslagen fran prastgarden i Jomala. 

Om Wilhelmina, den hjalpsamma, trostande och goda modern, vannen som 
standigt hade omsorg om Mimmi och hennes stora familj skulle jag bra garna 
vilja veta mycket mera, men tyvarr aro hennes brev till dottern icke bevarade. 
Sa stora vara anmodrar voro i sin anspraksloshet, vilket dagsverk mangen ut 
Forde i det tysta, vilket mod och vilken karvhet. Vilka hjartan av guld baddades 
ner i fortidiga gravar. Odmjuk star jag framfor Mimmis gravvard nar sommarens 
fagring ar som skonast och onskar henne sallhet pa Guds grona angar. 

Foraldrar: 
Karl Alfred Ludvig Tallqvist och Edla Wilhelmina (Mimmi) f. Thule 

Barn: 
Fanny Wilhelmina 
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