Helsingissä 2.3.1918
Rakas oma Ollini!
Kiitos kirjeestä si jonka juuri nyt saimme. Olen kovin iloinen siitä , kun
olemme olleet levottomia sinunkin puolestasi. Jumalan kiitos että voit
hyvin ja olet saanut elä ä rauhassa kaiken kauhun keskellä . Kyllä nä mä
ajat ovat niin perin surullisia ja kauheita ettei oikeen tahdo jaksaa
kestä ä kun yhä kuuluu kauhun ilkivallan tö itä . Lukemattomat ovat ne
uhrit joita hirmuvalta tä ä llä pä in on vienyt. Ihan syyttö miä ihmisiä
maamme parhaimmistosta. Niin monen monet etevimmistä
insinö ö reitä ja maanviljeliö istä y.m. Tä mmö isen vä kivallan uhriksi on
muiden muassa arkkitehti Penttilä joutunut. Mies joka ei koskaan
tehnyt muuta kuin hyvä ä . Samoin on kä ynyt insinö ö ri Stenbeckin ja
monen monta lä hipitä jien parhaat maanviljeliä t, monta pappiakin on
murhattu. Lopen kirkkoherra ja yks kirkkoherra Kalpa ainakin
varmasti.
Lopella kuuluu tapahtuneen 7 murhaa Wihdissä ainakin yhtä monta ei
niitä kaikkia voi laskeakaan.
Strandbergin 2 vanhempaa poikaa on myö s tapettu toinen kaatunut
jossakin kahakassa Loviisan tienoilla, toinen joutui Wihdissä vangiksi
4 muun kanssa jotka kaikki ammuttiin. Niistä oli 3 veljestä Thomé ja
yks jonka nimeä en muista. Kyllä on paljon paljon surua ja murhetta ja
koska koska tä stä tulee loppu. Sen tietä ä ainoastaan Jumala. Hä n voi
tehdä siittä piankin lopun jos niin on Hä nen tahtonsa. Rukoilkaamme
että niin tapahtuisi ja antakoon Jumala nä iden vakavien aikojen tulla
meille kaikille herä tykseksi. Jeesu sanoi ”Ellette tee parannusta niin te
kaikki samoin hukutte”, mutta kyllä Hä nellä vielä kin on armon ja
rakkauden ajatuksia meitä kohtaan kyllä Hä n vielä kin seisoo ovella ja
kolkuttaa pä ä stä kseen sydä mmiemme hallitsiaksi.
En muista mitä K-salasta sinulle kerroin. Wiimeiset tiedot sieltä nyt on
että kaikki vieraat ovat poissa. Liuksialan Tavelan ja Lihasulan ovat
hyvin tyhjentä neet. Martti ei ole maininnut kuinka paljon meiltä on
viety. Postiyhteys K-salaan on katkaistu mutta joitakuita korttia ovat
lä hettä neet T:reelle ne olemme saaneet. Katri ei ole pariin viikkoon
saanut mitä ä n tietoja tä ä ltä . Nyt koetimme Sally C-n kautta saada joku
tervehdys hä nelle. Terveitä muuten ovat.

Kirkkonummella vangittuja valkokaartilaisia on tä nne tuotu yli 600.
Ne sä ilytetä ä n ruotsalaisessa realikoulussa ja tä nä ä n oli
”Tiedonantolehdessä ” niistä luettelo. Minä en tuntenut heistä muita
kun Aarre Merikannon. Tuntuu olevan kovin paljon ruotsalaisen
noblessin poikia. Tulee kysyneeksi itseltä ä n oliko tarpeellista ja
viisasta että ollenkaan ryhdyttiin taisteluun tä ä llä pä in erinä ä n pä ä
armeijoista kun tiedettiin että toisella puolella oli sentä ä n enemmistö .
Pitivä t vihollisen liian vä hä pä tö isenä . Minusta olisi ollut parempi kun
ei voitu yhtyä , että olisivat odottaneet sopivampaa tilaisuutta. Nyt on
kai kaikki tä ä llä pä in tapahtunut vastustus murrettu. Kauhean paljon
verta vuodatettu ja vaan rohkaistu vihollisen mieli. Isä nmaalista
innostusta nä mä nuoret ovat osoittaneet ja henkensä uhranneet
maansa edestä ja siitä heitä kunnioitamme. Oli hyvin surullista kun
eilen niin monta yhdessä haudattiin.
Liisalta olen saanut sekä kirjeen että kortin. Siellä oli ainakin silloin
levollista. Liisa parka on niin yksin siellä . Olisikohan hä nen parempi
tulla tä nne, tulisi ehkä elä mä mme hiukan halvemmaksi tosin kyllä
tä ä llä on jotakuinkin niukasti ruokaa saatavissa mutta kyllä meillä
vielä on vä hä n sä ä stö jä . Kuinkahan sinä saat ruokaa. Jos tä nne tulet
niin tä ytyy tulla pä ivä n aikana, sillä tä ä llä on ankara kielto ettei saa
liikkua ulkona kl: 9 jä lkeen. Joka tavataan ulkona kl. 9 jä lkeen viedä ä n
putkaan ja saa maksaa suuret lunnaat, ei kuulemma oteta huomioon
junien tuloakaan. Erittä in on nuorten miesten vaarallista liikkua
ulkona. Muuten ei moni ole kotonaan tavattavissa.
Siiri oli kirjoittanut kortin Hildalle, maininnut muutosta, sanonut että
voivat hyvin ja että siellä on verrattain rauhallista. Tampereella myö s
kuuluu olevan rauhallista, sieltä pä in ei ole kuulunut murhista. Jumala
suokoon että siellä olisi sä ä stytty edes siittä . Helmi ja Arto ovat yhä
vielä tä ä llä eikä siellä juuri taitais hauskaa ollakaan vaikkei siellä
suurempaa tuhoa ole tehty ehkä onkin hyvä että isä ntä vä ki ovat pois.
Suokoon Jumala että tä mä kova aika saisi niin herä ttä ä meitä että
huomaisimme omat syntimme, että mekin olemme rikkoneet ja olleet
Jumalattomat ja ansainneet kuritusta, että saisimme tuntea Jumalan
rakkauden ja pitkä mielisyyden meitä kohtaan, siten voisimme
myö skin saada anteeksi antava mieli vihollisiamme kohtaan.
Ja kun ajattelee suurta osaa nä istä ihmisistä niin tä ytyy huomata että
ne ovat niin kauheasti harhaan johdettu, heille valehdellaan aina ja

joka hetki niin etteivä t he tiedä mitä tekevä t, tietysti lukuun ottamatta
niitä suuren suuria huligaani joukkoja joita on kasvatettu lapsuudesta
saakka roistoiksi ja pahantekiö iksi. Tä ytyy aina yhtyä Jesuksen
rukoukseen ”Herra anna heille anteeksi eivä t tiedä mitä tekevä t.”
Jumalan haltuun ja siunaukseen suljen sinut rakkahin Ollini. Herra
meitä kaikkia kansaa ja maata armahtakoon ja varjelkoon. Hä nen
huomaan suljeudumme. Sydä mmelliset terveiset meiltä kaikilta kautta
oman ä itisi.
J.K. En muistanut sanoa että W on saanut enimmä t ä ä net Ilmajoen
vaalissa. Ovat joutuneet vaaliakin toimittamaan siellä . W sai yli 9,000
ä ä ntä Hytö nen yli 7,000 Lauronen ainoastaan 150 ja Stå lhammar 15
nä in se kansan mielipide voi muuttua. Saa nä hdä vielä kö nyt
valitetaan.

