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HUB, JVS handskrftssain1ing

Äiskade Make!

Jag hade främman och blef hindrad att skrifva. Förlåt mig, men jag
måste slarfva ty utan bref viii jag inte iemna Dig. Wi äro alla
fuilkomiigt friska Ville har äfven varit ute, han börjar att äta sä dugtigt,
och ali hans ögon tänder äro redan framme.

1 Lördag skrifver jag till Borgå, och väntar Dig i Mändag, ty om 10

Söndagen är Du väl hos Runeberg ty det är ju hans Födelsedag, och
Fredrick Tengström är anmodad att föra honom den omtalta Kannar

Farväl min egen Make Aiskade make min —

Din
Jeanette.

Den 2 Februari.
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HUB, JVS handskrftssamling

Äiskade Make!

Nu måste jag skrifva till Dig, pä det du ej mä blifva orolig, och därför
ej dröja i Borgä öfver Söndagen, Fastän ffisten säker ej kommer att
blifva som det var ämnat, ty kannan kommer ej att gifvas. Et enskiidt
bref ifrån Armfeld i Petersburg, har dessa dagar hitkommit, däri han
varnar dem, och säger, att de kunde göra Runeberg stora ledsamheter,
om de i dessa oroliga tider skulle gifva kannan. Bojien ifrån Drägsby- 30

gärd var hitrest och förargade si mycket deröfver, ty han väntade, de
Gamia Veteraner till sig, och därifrån skulle de sedan öfverraska
Runeberg, men nu trodde han att de i förargelsen ingen skulle komrna.1

1 går blefjag hett oförmodat bjuden till Kisetefs, jag gick äfven dit,
tyjag mins att vi engong förut voro dit bjudna, och inte var der, därföre
skulle det ju varit oartigt att inte gä, eiler hur tycker Du! Tengströms
kommo och affiämtade mig, och följde mig äfven hem.

Pappa stackare tycks blifva sämbre jag tror att Ingman skar opp
flsteln jag ämnar mig just dit.

Hos Fru Lindfors varjag en förmiddag, jag tyckte mycket om henne, 40

hon bad mig sä hjertligt snart komma åter ty hon har så ängsligt dä hon
inte kan röra sig.

Hvad vi ändå äro iyckliga som har vära barn sä friska, då äfven
bland vära bekanta bra fä slipper undan, jag var äfven en förmiddag
hos Sophie Louis Virtzen, och hennes yngsta mänads gamia flicka har
rosen i bröste, och qvider sä grufligt, hon är så dälig, så hon sväfvar
mellan lif och död.

Barnen helsa Dig, Hanna gär aiit i skoien. Jag måste skynda till
Pappa, Gossarna får följa med — Farvät, snart är Du hos Din

50

Jeanette.
llHelsingfors Den 4:de Februarill


