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Rakas Helmi!

Paljo olisi taas kerrottavaa ja juteltavaa, vahinko vaan että väli on niin pitkä. Sillä
mikä enin sydäntä painaa on kai alotettava. Täällä on nyt kaikki niin sekasin ja 
pois suunniltaan, ettei näin hullusti vielä ole ollutkaan. Sanomalehdet eilen 
aamulla tiesivät julkaista Hovista eroitettujen nimet. Päivällä ennen kl. 2. juuri 
siihen aikaan kun Hovin istunnot loppuvat oli suuri ihmisjoukko kokoontunut 
ulkopuolelle torille joka erotettujen ulos tullessa hurrasi ja lauloi maamme. 
Alfred tuli pois toista tietä välttääkseen mahdollisia mielenosoituksia. 
Toistaiseksi olemme kyllä niistä päässeet mutta eihän tiedä mitä ihmiset 
raivoissaan tekevät. Kun nyt kävi vastoin toivomusta ettei koko Hovioikeutta 
hävitetty, vaan kohta nimitettiin uusia jäseniä eroitettujen sijaan niin koetetaan 
sittenkin taas vaan uusilla keinoilla saada se hävitetyksi. Nyt bearbetataan 
nuorempia vakinaisia ja ylimääräisiä virkamiehiä eroamaan Hovista ja siten 
saattamaan koko virasto mahdottomaksi, sillä eihän se koossa pysy ainoastaan 
muutamalla jäsenellä ilman alempia virkamiehiä. Eilen pyysivätkin jo melkein 
kaikki ylimääräiset eronsa ja nuoremmat vakinaiset kuuluvat 
lääkärintodistuksellapyytävän eronsa, koska epäilevät ilman sitä heille eroa 
myönnettäväksi. Eikö se ole hirveätä kun ihmiset niin kokonaan menettävät 
järkensä etteivät enää mitään käsitä vaan kaikki häviteään. Siten kai sitte 
laillisuus säilyy ja isänmaa pelastetaan! On vielä aikomus saada alituomarit s.t.s. 
häradshöfdingarna jotka tämän hovioikeuden alle kuuluvat, jättämään virkansa 
ja siten oikein perin pohjin hävittämään tämän puolen oikeuslaitokset. 
Seurauksia ei ollenkaan ajatella! Mitä ihmeitä se sitte auttaa tai hyödyttää että 
Senaatti koettaa parastaan ja lupaa myönnytyksiä sekä että lähetystöjä menee 
Pietariin ja B:n luo vakuutuksilla ja lupauksilla kun sitte näin menetellään, 
eiväthän ne yläilmoissa enää voi mitään vakuutuksia uskoa. Alfredin 
menettelyyn keksitään tietysti huonoimmat ja itsekkäimmät motiivit, sillä ilman 
minkäänlaista korvausta ja ansaitsematonta palkintoa ei voi olla sitä 
mielipidettä kun hän. Ja onhan se totta että niin pienellä kannatuksella kun tällä 
paikkakunnalla vanhoilla fennoilla on, erittäin meidän piirissämme, niin 
tarvitaan todella suurta moraalista voimaa ja uskallusta asettuakseen 
oppositionin vastaiselle kannalle. Hovioikeudessa ei meidän tietääksemme 
nykyään ole kun 5. sanoo 5. myöntyväistä ja niistä kaksi on nuorempien 
joukkoon kuuluvia ja hekin vasta nyt ovat kantansa varmaan tunnustaneet, ne 
muut kolme ovat Presidentti, Jägerskiöld ja Alfred. Mahdollisesti löytyy 
useampiakin, jotka olisivat taipuvaisia jäämään, mutta pelkäävät kagaalia, joka 
heitä pitää kovassa kurissa. Alfred raukka suree niin äärettömästi ja on niin 
onneton ettei saa rauhaa yöllä eikä päivällä, ja eihän se ihme olekaan! En tiedä 



saatko selvää asiain käsitystä tästä kirjeestäni, sillä kaikki ajatukseni ovat niin 
sekaisin etten voi oikein niitä järjestää, ajattelin kuitenkin että on ehkä parasta 
että koetan vaikka vaillinaisesti Isälle ja teikäläisille kertoa asemasta täällä, sillä 
Alfred on nyt kuitenkin siihen kykenemätön. Olen kyllä koettanut lohduttaa 
häntä sillä että ehkä kaikki vielä jollain tavalla selviää kun päästään tämän 
pahimman ajan ohi, koska Presidentilläkin on jotenkin hyvät toiveet vielä. 
Suurena ilona ja lohdutuksena on meille Malinin tänne tulo, etteivät kaikki uudet
nimitetyt ole onnenonkioita eikä tuommoisia apokryfisiä henkilöitä. Sanotaan 
että veljekset Falck aikoinaan ovat olleet mahdottomat Viipurin hovioikeudessa 
ja sentähden sieltä eronneet. Walde Hellens voi kyllä olla hyvä mutta ei olis 
tarvinnut panna hänet niin ylös, olis asessoriksikin riittänyt.
Minä olen aina joka aamupäivä kun Alfred on Hovioikeudessa suuressa 
jännityksessä peläten jotain erinomaista tapahtuvan. Kyllä sitä nyt eletään 
semmoisessa epävarmuudessa ettei koskaan aamulla tiedä mitä illalla tapahtuu. 
Mutta varmaa loppua ja häviötä me nyt odotamme, suokoon Jumala että 
pelkomme olisi turha!
Sydämellisiä terveisiä Isälle ja kaikille siskoille Alfredilta, lapsilta ja
Julialta  


