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Käraste Broder!

Dig och de Dina tillönskar jag af hjertat fortfarande trefnad på nya
året, såsom jag hoppas, att Eder intet nedslående träffat, sedan
sednaste meddelande oss emellan. Min hustru lilla förenar sina väl
önskningar med mina. 10

Af min Svärfar hör jag, att Du sjelf varit vid fortfarande god helsa.
Han beder mig tacka för brefvet och angående den erbjudna Acres
svara: att ym mcd detta namn här säljes till 6 R<ubel B<an)co per
kanna, att således sagde parti bör vara sä extra godt, att hvar man kan
finna skinaden eller säljas till nägot lägre pris än härvarande. 1 sådant
fali fali kan här åtgång vinnas, genom delning menar han, och beder
Dig skicka vinet till markna’n.

Om Aftonbladet får jag fortfarande bedja. Jag hvarken erinrar mig
priset eller, huru mycket för förledna år är betaldt. Jag tror att någon
återstod af remissen till dc komissioner, Din hustru rara hade godheten 20

uträtta, gick i afräkning för 1836. Var nu god och sänd mcd Ravander
en lapp liten mcd underrättelser om Eder och om denna afffir, så fårjag
mcd honom sända pengarne.

Min Jeannette och Hanna äro G<ud> Vare> L<of friska tultor. Calle
hoppas jag mcd Guds hjelp vili arta sig bra nog. Han går nu i H<ögre
Elementarskolan och häller under ferien på mcd Italienska dubbla
bokhålleriet för, den bekanta Bromander. som väl i Februari torde
helsa pä i Uleåborg. Sjelf trifves jag godt i mitt lilla hem, som fått
dubbelt värde sedan min sednaste resa. Denna gick också lyckligt
genom Tyskland och Beigien till Paris, hvarifrån öfver Havre till 30

London, Sheffield och HulI — allt Dina gamla bekanta, dem jag fann
temiigen ruskiga. Mcd Engeiskan hjelpte jag mig temligen godt.

Roligt vore att få se Dig mcd Gumma här till vår stora marknad; om
ej <***> marknadsresan afskräckt Dig från förnyandet. Helsa Brodren
Georg och Carolina kärt. Ofriga bekanta äfvenså om någon kommer
ihåg mig.

Broderligen tillgifvet
J. V. S:n

Kuopio d. 4 Januari 1848.
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Kuopio den 6 Januari 1848.
Min Vördade Farbror!

Jag tackar hjertligast för sednaste kärkomna bref. Af dess innehåll har
jag begagnat något för min Nekrolog, i förhoppning, att det af Farbror 50

godkännes, då jag öfverhufvud icke afsett en panegyrik, utan en för
läsaren upplysande framställning. Likasä bör jag uttrycka min fägnad
öfver porträttets mottagande. Det är likt och barnsligt vackert. Afven
det har gifvit mig anledning att korrigera min framställniiig. Ett
exemplar har jag lemnat till Kellgren, ett annat till Musikus Lagi, som


