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par dagar väntar jag nytt bref ty jag viii ej tro, att Du Iåter någon
vecka förgä utan att sända mig några rader.

Jag har haft sjuka läppar från resan, hvaraf jag en veckas tid varit
hindrad att gå ut. Derföre kanjag icke heller tänka på att i dag resa till
Peranders bröllopp. Afven eljest skulle jag göra mig samvete af att roa
mig, då så mycken omsorg ligger för mig7

Gud gifve Dig och barnen helsa och stilla glädje. Mitt hjerta och
mina tankar äro hos Er. Kyss dem båda och påminn dem någongång
om Pappa. Du skref intet ord, om Hanna kommit ihåg mig.

Jag skickar Er tvä landtflor, grönt för Dina ögons skuid. Skulle jag 10

kunnat gä ut, hadejag gerna sökt Dig något tyg till hatt. Med Kellgren
skall jag bestyra derom.

Farväl älskade maka min! Sn<art får Du bref äter från Din

saknande trogne Make
J. V. S:n

H:fors d. 18 Juu 1849.
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Idensalmi den 20:de Julii
Alskade Make!

Nu skyndar jag mig att skrifva dig några rader, efter jag har sä godt
tiIWäIIe, med Alexandra Soidan som nu först res till staden.

Jag har mcd otålighet väntat bref från dig, men ännu ej fått et enda,
sedan du kom till Helsingfors, men jag har hoppats att Herman 30

Kellgren skulle medföra bref, Josephine skref till mig och sade däri, att
de väntade honom om Onsdagen, men derföre kan jag ej ändå fä
brefvet förrenn i Tisdag mcd Postellion.

Vi äro alla ricktigt friska, Hanna var väl en par dagar lite grälig, mer
orsaken dertill var de nedra oxeltänderna, som nu först sprack ut, sjuk
har hon ej varit utan sprungit ute hela dagen, men hon var blott lite
grälig, jag mäste skrifva om det fiere gängor att du mä förstå mig och
ej tro att det förhållit sig annorlunda än sä. Lilla Gossen är äfven frisk
men har gruflig klia i tandköttet. jag tror att tänderna snart skall
synnas: 40

Vi hafva redan varit tre veckor skilda, men kanske mcd Guds hjelp
att vi snart fä råkas om allt gott bra, ty jag vet ju ingenting förrenn jag
får bref. Helsa nu Calle hjertligt från oss alla. Farväl nu Gud välsigne
dig det önskar och ber din

Jeanette

Farbror och Tant bedja hjertligt helsa dig, dc äro utmärkt söta som
alltid.
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