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Den 4:de åter i målningsgalleriet på Louvern.
Den 5:te i kyrkan och i Palais Royal. Detta paiats är ett bland Paris

största märkvärdigheter. Det är byggdt så här i en iång fyrkant: såsom
om ett palats vore bygdt långsåt gatorna från Skolans hörn till
Aspelunds och från Te1ns till motsvarande hörn, der Aschans bor,
samt på den tvärgatan mellan Gymnas<iu)m och Aspelunds en mur med
portar och tvärt öfver torget andra ändan af palatset. Sjelfva byggna
den har dock två gators bredd, och gården är sä stor som de
mellanliggande qvarteren tilisamman. Vid Zittinska tvärgatan är åter
en tvärbyggnad med portar, och ungefär vid Pappas hörn ett med 10

glastak betäckt gallen tvärtöfver gården. Sä uppstå tre borggårdar, af
hvilka den inner-
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Kuopio den 5. September
Min Alskade Make! 20

God afton min egen Gubbe, Gud vare hos dig. Nu är jag i vårt lilla
hem, och får helsa dig häriftån, om jag ändå kunde säga dig, att alit är
sig iikt, men tyvärr, biommorna som jag trodde mig kunna giädja dig
med, äro ej under min frånvaro väl skötta, ty fiere af dc mindre håiia
på att vissna, äfven kryddgården stod fuil med ogräs, och fiere andra
syssior äfven pä hälft, alit detdär gjorde mig ängsiig, ty jag gladde mig
öfver, att få se alit i sin ordning, dä jag dröjde hela sju veckor borta.
Fortepianot är igenlåst, ehuru min lust är så stor, att få öfva mig några
stycken är det nu omöjligt, jag förebrår mig sjelf vara orsaken dertili, 30

ty dä jag reste till Idensalmi försummade jag att läsa igen det, och
borttaga nyckeln och då Röhring en tid derefter var här borttog han
nyckeln, och nu är han rest till Petersburg. han tog säkert för afgjort att
jag gerad skuile komma till Kusilax, men det var nödvändigt för mig
att först komma hem för min smä hushåils bestyr. Vår resa frän
tdensalmi gick utmärkt bra, vi neste om fredagen ki. 9 f. m. och voro
ki. 8. på aftonen i staden. Jag reste hela vägen i vagn, jag var riktigt
förlägen att läta Farbror Frosterus åka i min schäss, men det var
omöjiigt att öfvertala honom från att afstä den platsen ät mig. Huru
skali jag nångång i veriden kunna visa mig sä tacksarn för ali denna 40

godhet, och isynnerhet för den hjertliga uppricktighet hvarmed jag
biifvit bemött. Hanna var under hela resan mycket snell, och äfven nu
är hon iika giad och treflig, skulle du se den lilla Engeln huru hon mcd
livar dag utvecklar sig, och blir allt förståndigare. och alla smä
framsteg gör mig sä innerligt glad. Men alit fårjag hålla innom mig,jag
har int min egen Make att visa dem för, och det biir sä tungt att ensam
giädjas, dä jag vet att du har ledsamt, och ofta längtar att trycka den
lilla Engeln till ditt bröst. men tiden kommer, och då skall du i dubbelt
mtt njuta af hennes tillvaro. Calie är mycket nöjd att gä i skolen, han
berättar för mig huru roligt det är att ieka mcd kamraterna. Meiiander 50

sade att han hittils ej haft sä mycket att läsa, men att tian nu nogare
börjar se efter hans läsning, nu tror jag att du fär vara obekymrad.
Meilander bjuder nog till, sä godt han kan, att se efter honom.,

1 ailmänhet är det ynkeligt mcd skolen. Biommen, som reste hit, fick
föromande, att sköta sin tjänst i Heinola och mäste begifva sig dit, utan
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att få någon i sitt ställe. Rongain läser på första klassen, utom Latin
som Hinritzius lär. Schilten ämnar på en par veckor resa till Borgå och
helsa pä sin Fru, som han lämnade dit. Och då får Mellander ensam
sköta bäde din och hans tjenst.

1 afton är det dans hos Vikens. jag var hos Pappa på middag, och
derifrån gick jag till Flickorna Karsten, som jag styrde ut med
blommor i häret. Rosa blir en ricktig skönhet. Flickorna ville äfven
öfvertala mig, men jag har ej det minsta lust, att hoppa der, då mina
tankar ändå äro hos dig min Alskade Make, och jag nu åter är i tillffille

10 att språka med dig, som för mig ej kan gämföras med nägot nöje. med
dig är det heit annat, du har sä mycket att tänka på, sä att du ej hinner
ensamt sysselsätta dig med tanken pä oss, och det är din lycka.

Emma träffade jag, det var ricktigt roligt, hon är lika söt som förrut.
Jag var med lilla Hanna hos henne, och barnen hos Guvernörens tyckte
så mycket om Hanna, och smekte och kysste henne, sä att hon blef lite
förlägen och otålig. Stora och lilla Emma har i Hilsingfors, sytt Hanna
en liten Tarlatans klädning. och en liter schäfer hatt, som äro utmärkt
söta, och de afskickade dem i din väckost korg, jemte et litet bref från
Emma. Nu, när du träffar stora Emma så helsa och tacka henne

20 hjertligt frän mig, säg att jag sjelf skulle tacka, henne, men att jag
omöjligt täcks skrifva, äfven mäste du tacka hennes syster Malla, för
den lilla nätta mössan som hon virkat, Om det biir af som du skref, sä
får jag ju i vär sjelf tacka dem, det skall blifva roligt för mig, att få
träffa alla dessa utmärkt goda menniskor.

Redan i mitt sista bref glömde jag att omtala, att Erke Biskop
Merartin är död, nu är det redan en gammal nyhet.

Jag ämnar efter några dagar resa till Maninga, jag har redan sä länge
blifvit dit väntad. och sedan reser jag till Kuslax, ty vi hafva ännu sä
varmt och vackert. Var ej orolig för oss, du tror ej huru bra jag sköter

30 om Hanna, en mor kan ej vara ömmare, än jag bjuder till att vara. Jag
börjar och vänta dig i början af October, Kom min älskade om det är
möjligt, jag längtar så grufligt efter dig, isynnerhet här hemma är det sä
tomt. SkaII Mellander fiytta bort förren du kommer skrif deroin Make
min, vist vore det bra, för att rummen skulle blifva i ordning, men det
blir lite hemskt, att inte hafva nägon kari, kanske tjufvarna skulle våga
sig in. Nu måstejag sluta, men ännu i vecke skrifverjag. Gud vare hos
dig min älskade ljufva Make, jag ber för dig, Glöm ej din trogna

Jeanette.1
40

Pappa ber så mycket helsa dig. Vi äro alla friska Gud låte äfven dig
vara det.

Calle er helsa sin Farbror och låfvar att vara en snell Gosse.
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50 Kusilax Den 12 September
Min egen Alskade Make!

Tack ljufva min för ditt långa långa bref alltid skall jag vara tacksam,
Gud välsigne dig, din vilostund uppofrade du, för att göra din Make
den stora, innerligt stora glädjen, med dina ömma och goda ord, som


