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roiigt höra Mamma lasa det för oss alla, vid middagsbordet i Lördags,
och sedan många gånger har vi hört det läsas. Måtte nu Farbror vara
framkommen och ej behöfv frysa mer utan flnna sig vai, men dock
tänka pä oss ibland. Vi tänka p1 Farbror alla dagar och fundera på
hvar Farbror nu är då jag sitter här och skrifver. Lef vai goda saknade
Farbror! och bed Gud för oss alla liksom vi aila säkert alldrig skola
giömma att bedja Gud om alit godt för F<***>bror Jag förblifver med
vördnad o<4’> tacksamhet Farbrors Lydiga

10 Lotten.
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20 Gode Farbror Snellman!

Nu vetjag, att Farbror icke drunknar i Finland, utan att Finland är ett
land som Swerige, och att Farbror är hemma i det landet, hkasom jag
är hemma i Sverige. Der blifwa nu mänga Farbrors vänner glada, när
dc få se Farbror lyckligen och vai kommen tillbaka frän sina långa
resor utomlands. Pappa har ock sagt, att icke drunknar Farbror p1
hafvet i de stora vågorna, ty fartyget segiar öfver vågorna och förer
Farbror vai ocl lyckligt fram till Farbrors hem, och Farbror Arwid
sade i Lördags, att Farbror Snellman dä redan — kunde vara hemma.

30 Kanske nu, när jag skrifwer detta till Farbror Snellman, att Farbror
Snellman också i Finland skrifwer ett ord om mig till Mamma eller
Pappa, ty Farbror kaii aldrig tro, hvad jag blef glad, när Farbror
nämnde mig i sitt bref till Pappa. Nu längtar jag att fil höra, huru
Farbror seglat öfwer dc stora vågorna pi det hafvet, som Pappa kallar
Östenjön och om det varit mycket farligt p1 det stora hafvet i det
tjocka mörkret; under de mörka aftnarn har jag knappt vågat att gå
öfver gården till Pappa. — Kommer Farbror snart från Finnland?

H ugq
40

Hugo ber mig säga Farbror att han och Iwar nu fått sig en galant

kälkbacke att roa sig uti. lwar ber så mycket hälsa Lilla Arwid afven
säger alla och ilja — Lef vaI!!!
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Stockholm 28 November

Goda Farbror Snellman!

Wi blefvo mycket glada när vi fingo bref ifrån Farbror, men deremot


