
Berlin 29.IX.1895

Kära älskade Mamma
och alla andra hemmavarande. 

Af den storartade öfverskriften ser I redan att jag befinner mig i Berlin - lyckligt 
och väl, måste jag väl ändå tillägga. Jag vet ej riktigt hvarmed jag skall börja 
beskrifningen öfver min härvaro. Att lemna ångbåten med hvilken vi kommo till 
Stettin kändes aldra ledsammast ty ända dittills var det som om man varit i eget 
land. Hamnen i S., smutsig och farlig som den är, gjorde otreflig intryck. Derifrån 
gingo vi direkte till stationen der vi måste vänta en half timme ungefär förrän 
tåget till Berlin afgick. Resan räckte från ½ 2 - ½ 5 då vi voro framme härstädes. 
Efter att ha installerat oss här gingo vi ut för att äta litet middag.
Straxt då vi kommo kom man i centrum af allt larm buller och bång. Först kunde 
jag int’alls fatta allt detta utan jag tyckte att det är nu alldeles som i H:fors utom 
att det är större trafik. Men i dag morse då vi gingo ut och sågo något, igår var 
det hela tiden mörkt, ja det är omöjligt att beskrifva. Så orimligt långa gator, bäst
man tycker sig vara i slutet af gatan sträcker den sig allt ännu i versttal framåt 
och så orimligt vackra hus så alldeles obeskrifligt. Här i närheten är 
krigsakademin med stenfot af slipad marmor o.s.v. i oändlighet. Deremot tycker 
jag slotten ej alls äro något skildt. Hoteller som här finns nästan i alla hus äro så 
gentila att man int’alls kan tänka sig. T.ex. der doktor J:s tagit in äro trapporna af 
hvit marmor betäckta med schaggmattor, väggarna af kakel så högt som en 
vanligt hög panelning och hissen som en konfekt. 
Nu på eft.m. voro vi i djurgården. En rysligt stor park med alla möjliga djur i 
storartade stall, grottor, burar o.s.v. Ett stall är bl. a. bygt i indisk stil. Stor o. 
vacker. Derifrån kommo vi med ringbanan (för 10 Pf. en ½ tim. väg) som far 
öfver gator och hus. Broska o. trängsel, der ser man först att man är i en stor 
stad. Förrästen är här ett sådant kroglif som alla Berlinare lefde på hoteller o. 
krogar och ändå är det ej på långt när så. Ganska billigt äter man här också. Idag 
t.ex. en middag med 4 rätter 150, på ett fint hotell. Deremot tror jag att vi äto 
kvällsvara på ett ställe som ungefär motsvarar våra utskänkningsbolag. Alla 
menniskor dricka öl så famös viel. Jag har varit tvungen dertill en par gånger 
d.v.s. t.v. har jag ännu ej haft egen seidel men på sitt fall är man ju inte säker då 
jag ju redan druckit ett glas rödvin också.
Jag funderar på om jag skall skrifva till er att här är roligt eller ledsamt. På sätt o.
vis kan man ju säga det förra hufvudsakligast för att man har ingen bekant, utom
sällskapet der man är d.v.s. Doktor J. med fru o. Herr Hetrzberg, jag tycker rysligt
mycket om att man är här så i fred. Man vet precis att ingen befattar sig med en 
och man behöfver int’ bry sig om enda. Jag vet int’ hvarför jag alltid har en känsla
af trygghet, det är som om man int’ behöfde bry sig om nånting i hela verlden. 



Jag vet int om ni riktigt kunna förstå mig men jag kan int beskrifva det bättre 
heller. - Att vi träffade Doktor J’s var ett verkligt lyckträff. Adressen som han 
lämnade till det utlofvade kafet fingo vi aldrig men händelsevis fingo vi veta det 
genom en som gaf ut Kataloger öfver ferie kurserna. Idag morse gingo vi Otto o. 
jag till Augusta hemmet men där är mera ingen plats ledig alss der kommer jag 
då inte vara men af Syster Martha fick jag anvisning på ett hospital Charité. I 
morgon skall jag gå till Profes. Baginsky för att riskera ett försök, om der ej 
lyckas så sedan till Charité. 
Något behagligt intryck kann jag just int säga att jag fick af annat än bemälda 
Syster på hela sjukhuset. Om jag hade kommit dit tror jag nog det hade blifvit 
annorlunda. Så skall det vara öfver allt här. Af det första misslyckade taget är jag 
åtminstone tills vidare int’alls tagen. Jag hoppas att det nog ännu går bra också 
här och går det inte så måste det gå i Köpenhamn dit jag nu i alla fall har lust. För
den skull vore det bra om Pappa skulle vara så utmärkt god och försöka taga 
reda på Fru Langes adress. Det är ju ej farligt om jag får den en månad förr eller 
sednare. Ottos kurser börja i morgon.
Med bostad äro vi ej ännu rätt på det klara. Tills vidare komma vi att bo i en 
pension med hel inackordering. Der kostar det 5 Mf i dygnet men då jag ej ännu 
vet var mitt sjukhus kommer att befinna sig så har jag det ändast på dag. 
Dessutom är det bestämt för dyrt i synnerhet om jag ej får någon hygglig rum 
kamrat, hvilket jag också ville hafva för språkets skull. Otto kommer också att bo
der o. J:s bo nu redan der.
Här är så förfärligt varmt rakt som i hetaste sommarn hos oss. Derför måste jag i 
morgon skaffa mig någon sorts sommarplagg till skydd emot regn. Fru J. har 
köpt sig en någon sorts cape som kostat 25 Rm. men jag skall ha något enklare. 
Dessutom måste jag ha en paraply och så gå tala med Professor B. Mamma skall 
nu int alls oroa sig för mig det går så oväntat bra för mig, jag har ett så mycket 
bättre kurage här då ingen är som ställer för mig. Låt kära vänner Agnes v. Pf. få 
höra om detta här med Augusta hemmet om hon frågar derefter hon var så 
nyfiken att få veta allt då jag for. Till Fr. Montin skall jag snart nog sjelf också 
skrifva.
Mina blommor fick jag ej med hit och det har jag så ledsamt för. I Stettin på 
stationen skrattade de der karlarna åt att jag släpade vissnade blommor med 
mig d.v.s. de visste ej att de voro mina men det hade jag ej brytt mig om och 
hämtade dem i en korg ända hit men då tyckte otto att det kunde vara nog och i 
vägen voro de ju också. Pappret från den stora buketen räddade jag åt mig.
Om vi ändå voro alla der! Vare Gud i alla fall med oss alla alltid så hafva vi det ju 
bra. Varen älskade Pappa, Mamma, Helmi o. Verner hjertligt kyssta och hälsade 
från Eder egen 
Ines

Helmi hälsa alla vännerna och bed att de ej glömma bort mig.



§Skrif älskade vän snarast till Berlin Dorotheenstrasse No 70. Adress Fräulein 
Falckenberg.
Otto pyytää liittämään sydämelliset terveisensä.
Lasten klinikan paikasta olen kovin utelias saada sitten oitis tietoja kun te saatte.


