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Rakas Helmi!

Olemme jo kovasti odottaneet sinua kotiin, ja vielä enemmän kirjettä sinulta. 
Mutta kun ei kumpaakaan ole kuulunut tuli Mamma levottomaksi ja rupesi 
ajattelemaan että kai Minna nyt on taas sairaana. Hänellä kun oli niin hyvä alku 
jouluna jo influentzaan. Warmuuden saimmekin epäilykseen juuri nyt sillä 
Hjalmar sai kirjeen Väinö C:ltä tänään. Hän sanoi ett’ei tiedä vielä koska tulet 
kotiin kun Minna on kipeä. Nyt sinä et saa tulla pois sieltä ennenkun Minna 
paranee. Sano että Minnan täytyy olla kovasti varovainen sillä se on hyvin 
vaarallista mennä heti sen sairauden jälkeen ulos. Minnan täytyy olla ainakin 
kaksi viikkoa sisällä sen jälkeen kun hän on aivan terve. Täti Amanda Ignatius on
juuri parasta aikaa hyvin huonona sairaana. Hän oli ollut viikon päivät sisällä jo 
tautinsa jälkeen ja sitten hän taas sai sen ja nyt hänellä on jotakin keuhkoissa. 
Kyllä me nyt sentään tulemme hyvin toimeen vaikka sinä olet siellä. Torilla 
käynti on kaikista vaikein, mutta tunnen sen oikein kuinka se tekee hyvää 
minulle, käydä ostamassa omin päin. Muutenkin täytyy käydä jokseenkin paljon 
ulkona. Sitähän sitä nyt kehutaan niin tarpeelliseksi.
Niin kuin ehkä tiedät lähti Anna v. B. täältä tänään. Eilen olimme katselemassa 
Elinan surmaa. Tiedätkö minua se kappale ei niin erityisesti mielyttänyt sillä se 
oli niin hemsk että minua värisytti koko ajan. I.A. oli kovasti kaunis, mutta 
äärettömän paha. Hän sai suurenmoisen kukkaiskorin eräältä rouva Seumelta 
(Pietarilainen), joka on hänen kovin hyvä ystävänsä. Muuten emme olleet Annan
kanssa muualla kuin hengellisessä konsertissa. Populäriin olisimme kaikki kovin
mielellämme menneet mutta lauvantaina olimme pyydetyt Elmgrénille ja 
Tiistaina Anna ei ollenkaan päässyt ulos sillä hänellä oli niin kova yskä.
Pastori Bergroth on pannut toimeen viime vuotisten ”bibelklassien” sijasta 
ompeluseuroja, jossa neulotaan Merimieslähetyksen bazaaria varten. Viime 
kerralla (Keskiviikkona) en ollut siellä sillä täytyi mennä teaatteriin. Hän ei 
pitänytkään mitään raamatunselitystä, niin kun on tarkoitus, vaan puhui jotakin 
Merimieslähetyksen redovisningistä ja tykkäs että kun lähetys on niin köyhä 
nykyään, niin mekin voisimme tehdä jotakin sen hyväksi. Sitten siellä tullaan 
keskustelemaan jostakin raamatun paikasta. Nyt Pastori matkustaa pois niin 
ett’ei tule ennen kun 9 p:nä Helmikuuta.
Hildalta oli kirje tänään sinulle ja minulle. Hän ei kirjoittanut juuri mitään muuta
tärkeämpää kun että Estilläkin oli rupulia. Nyt hän jo kuitenkin on terve. Aina 
myöskin kirjoitti joku aika sitten ja kertoi että Otto parka yhä huononemistaan 
huononee. Hänen omat voimansa kuitenkin vielä kestävät hyvin. Sinulle on tullut
myöskin kirje Naemi Lybeckiltä ja Selma Bergman’ilta. Edellistä en tullut 
lähettäneeksi ja viime mainitun kirjeen luulin kortiksi sillä se oli niin suuri kun 



käännetty kirjoitus arkki, en voinut käsittää että hän sellaiselle arkille kirjoitti, 
jonka tähden tulin sen aukaisseeksi. Toivon ett’et tykkää pahaa vaan annat 
hätiköimiseni anteeksi.
Nyt en tiedä enään muuta kertoa kun että olemme visiteeranneet jokseenkin 
ahkeraan. Ihmisiä on täällä myöskin käynyt jokseenkin paljon. Tänään tulevat 
Lindgrénit, Elmgrénit, Täti Minna Krohn ja rouva Winter tänne. Ei sitä sillä 
tavalla tule juuri paljoakaan työskenneltyä vaikka kyllä työtä riittäisi. Olen 
saanut Jussiltakin kirjoitustyötä, jota paraasta päästä kirjoittelen.
Me kaikki voimme Jumalan kiitos hyvin hyvin. Piiatkin ovat olleet hyviä ja 
ikävöivät vaan sinua. Saa nyt nähdä mitä sanovat kun et vielä pariin viikkoon 
ehkä tule kotiin. Suokoon Jumala että Minna pian paranisi. Voikaa muuten kaikki
hyvin ja sano paljon terveisiä erittäinkin Minnalle, Axelille ja lapsille ja 
Faster’ille. Kun joskus telefoneeraat Sallylle niin tervehdi myöskin häntä ja sano 
että hän joskus taas telefoneeraisisi tänne. Sano myöskin että viime kerralla kun 
hän telefoneeras olisi minulla ollut niin paljon puhumista, mutta kun hän niin 
pian lähti pois.
Jääkää Herran haltuun toivoo kaikki täältä kautta sisaresi
Ines

Weli käski sanoa terveisiä. Aina Rancken on kihloissa Alfred Thillot’n kanssa ja 
viettää häitä ensi kuussa. Hän lähetti kihlakorttinsa tännekin ja minä lähetin 
meidän molempien puolesta kortin hänelle. Kirjoita pian Inelle.


