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Rakas Helmi!

Ei tästä minun kirjoittamisestani sinulle koskaan tahdo tulla mitään, tulee aina 
esteitä. Olin eilen päättänyt kirjoittaa teille Nybergin täällä olosta, mutta tuli yksi
vieras toisensa perään niin ettei siitä tullut mitään. Kun tämä nyt sinulle saapuu 
niin taitaa teillä jo olla kaikesta tarkemmat tiedot kun mitä minä tässä 
hovioikeuden suhteen voin antaa, sillä Asessori Käpy on paraikaa Helsingissä 
neuvottelemassa puolueemme johtomiesten kanssa miten täällä olisi 
meneteltävä ettemme jäisi kaikkien puolueitten hylkäämniksi.
Eilen aamupäivällä kävi Senaattori Nyberg hovioikeudessa johon kaikki jäsenet, 
presidentti ynnä suurin osa hovioikeuden palveluskuntaa oli kokoontunut 
neuvottelemaan hovioikeuden tulevaisuudesta. N:n sanoja en voi kerrata mutta 
hänen tarkoituksensa oli että kaikkien virkamiesten on eroaminen. Kun hänelle 
ehdoitettiin että perustamalla viides osasto (*) joka on aivan välttämätön sanoi 
hän sen ei tulevan kysymykseen ja kun sanottiin että kyllä ollaan valmiit 
luovuttamaan ehdollisesti (korvausta vastaan) niin monta paikkaa että kaikki 
laittomasti eroitetut saavat virkansa takaisin sanoi hän: ”herrarna kan ju förstå 
att det ej kan bli något broderligt samarbete”. Kaikkien on eroaminen, vanhat 
tulevat virkoihinsa ja avonaisiksi jääneet virat ovat haettavat ja ansiokkaimmat 
sitte niihin määrätään, sillä sanoi hän onhan nykyisessä hovioikeudessa 
semmoisia jotka tavallisissa oloissa eivät koskaan olisi päässeet hovioikeuden 
virkamiehiksi! Kun häneltä kysyttiin saavatko ne jotka nyt jättävät 
erohakemuksensa jonkunlaista korvausta, lakkautuspalkkaa, eläkettä tahi jotain 
muuta, sillä onhan moni jättänyt edellisen virkansa tänne tullessaan, sanoi että 
kyllä kai saavat jonkun korvauksen, mutta edellisen virkansa ovat menettäneet, 
vapaaehtoisesti siitä luopuessaan. Päivällisaikaan hän sitte telefoneerasi 
Alfredille ja selitti tuon korvausasian niin että heidän ei nyt vaan pidä 
väärinkäsittää häntä siinä suhteessa, sillä hän on ainoastaan esiintuonut omia 
mielipiteitään siinä suhteessa, asiasta kun ei ole senaatissa ollut kysymystä. 
Kysyi sitte olivatko jo mitään päättäneet, ja kun Alfred sanoi ei, kysyi eivätkö 
tänään aijo pitää siitä kokousta, johon Alfred sanoi ettei siitäkään ole mitään 
päättäneet ja kysyi mikä kiire sillä on, sanoi N. että olisi pitänyt saada vastaus 
tiistaiksi sillä tämä hovioikeuden asia on päivän polttavin kysymys, joka on niin 
pian kun mahdollista saatava ratkaistuksi. Hovioikeudessa sanoi hän myös että 
hänen mielestään tämä asia ei sovi sanomalehtipolemikaksi.
Siinä se nyt on se suuri sovinnollisuus ja Mechelinin kaunis valtaistuinpuhe! 
Hovioikeus on millä hinnalla tahansa saatava viikinkien käsiin ja kun nämä 
nykyiset kerran saadaan pois niin ei niitä sinne enää päästetä, ja sitte alkaa eri 
virastojen suursiivous. Kyllä se oli niin hullua että se meidän oma senaattimme 
jätti kaikki kagaalille.



Eivät nämä nykyiset aijo jättää ehdotonta eronhakemusta, mutta kyllä ne jollain 
tavalla koettavat valmistaa tilaa laittomasti eroitetuille. Se on niin kovin helppo 
ulkopuolella seisovalle sanoa ”ei saa väistyä, pitää pysyä paikallaan”, mutta he 
ovat niin kahden tulen välissä ja moni kovin hermostunut etteivät tiedä mitä 
tehdä.
Alfred on niin äärettömästi hermostunut että minä oikein pelkään hänen 
puolestaan. En usko että on toista niin sairasta kun hän. Välttämättä tahtoisin 
saada hänet johonkin maalle joululoman aikana että hän vähän rauhoittuisi. En 
saa häntä ulos kävelemään edes, kun pyydän niin sanoo ”en jaksa”, ja on niin 
kovin levoton, ei rauhaa missään. Suree sitä paitsi sitä että jos jää ilman virkaa 
niin minne me joudumme ja kun koetan häntä lohduttaa sanoo ettei osaa eikä 
voi tehdä työtä kun on niin kipeä. Tämä kaikki johtuu tietysti hänen 
hermostumisestaan. Alun hän tähän jo sai kolme vuotta sitte ja nyt se on vaan 
yltynyt. En luule että hovissa on toista näin sairasta. Kai täälläkin sentään kaikki 
selviytyisi jotakuinkin hyvin jos kaikki olisivat yksimielisiä, mutta löytyy 
heikkoja joukossa.
Olettekohan saaneet minkäänlaista käsitystä oloista täällä kirjeestäni en tiedä, 
mutta toivon että Kävyn Helsingissä olon kautta saatte tarkempia tietoja.
Alfred kiittää Isää kirjeestä. Lämpimät terveiset.
Julia
 

(*) olisi täällä tilaa ja työtä kaikille, sekä eroitetuille että nykyisille


