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Victis Den 11. Juni.
Aiskade Make!

Heit oförmodt yppades det åter ett tilimlte att få et bref till Dig. Viktis
Kantorn var här, och reser i morgon till Helsingfors. Barnen äro alla
som förut, de äldres hosta tycks ändå börja att ge Sig, men lilla Gossen
hostar nästan som då du reste. Barnen har så roligt när vädret nu är 10

rätt vackert, Gossen har ännu ej Varit ifrån rummen. 1 Söndags följde
Vi Ida till Dhalbergs Hanna och Jag. August var som kusk, och Anett
blef där, ifrån Kyrkan, och följde sedan med oss. Ida blef vänligt och
godt emottagen, där tycks vara bra trångt, blott tre rum och kök.
Dhalberg sade att hon i Lördag får komma hem, och sedan äter
komma om Måndags morgon.,

Björkmans väntas i dag, och jag väntar med otålighet på bref ifrån
Dig. Gud give att du vore frisk, det är ofta sä oroligt, när man sä sällan
fär höra om Dig, nu är det snart en vecka.

Trädgården är alldeles i ordning, utom socker ärter som jag har 20

lämnat rum förr, Du skickar väl sådana. Bra lite spenat är det, en par
lod skulle vi behöfva till, fastän jag sådde bra glest, blef det ändå ej
mera än lite öfver en bänk, ty de äro sä tunga. äfven lite DilI frö.
Gräslök fins alis inte mera, den har blifvit opplöjd, och alldeles
förstörd. Det vore bra roligt att kunna gifva medicin åt sjuka till
Ex<empeb Engelskt salt, mixtura Simplex Fiäder och Camomill the,
Camferts leniment. om du tycker så skicka. Huru många droppar får
man gifva utaf, Elexsir Sarfi, jag skulle gifva Gamla Värdinnan utaf
dem, om jag blott viste huru många jag törs gifva.

Hanna har alls inte haft känningar af frossan, och mjölk har hon 30

hela tiden ätit tillochmed lite surmjölk, hvad tycker Du därom.
Cenin har hon ej vidare fått sedan i Lördags morgon, mä det är Värdt

att hon vidare fär?,
En ryslig otur förföljer oss, Gustafva har redan i staden känt ömhet

i fingret, och allt sedan har hon haft värk uti högra hands lång finger,
vi trodde att det skulle blifva vanlig bulnad, men när det räcker sä
länge, sä hväm vet hvad det kan blifva därutaf, Linfrös gröt har hon
därpä. 1 dag då Cantorn var här, bad Rusthällaren henne visa det åt
honom, ty de säga att han ofta brukar läka sådant, han skar lite opp
det, och klar blod kom ut, och intet vara. Jag har sä svårt, ty jag vet inte 40

nägot räd, ty skävtals har hon stor plåga därå. Cantor bad henne alit
fortfarande hålla baddning på, men sätta en linne lapp emällan att
gröten inte kommer emot såret. Om du nu vore god och tala med
Ingman, och om det skulle behöfvas medicin sä skicka till Cantorn, ty
han måste redan vara här i Lördag kanske redan förr. Gustafva lär
hafva mera svårt huil efter et ben förut värkt bort ifrån et finger, och
det ser helt ofärdigt ut.1

Hvad det ändä är trefligt att bo på et sädant godt ställe, mången
gång vore jag alldeles tröstlös, dä Du är borta, men nu gär tiden sakta
och lugnt framät, blott jag Vet att Du är frisk. Nägon borde du bedja 50

att emällanåt vatna Malenas graf, sä att blommorna inte alldeles skulle
vissna, Lilla Maria påminner mig sä ofta om henne, hennes väsende är
ocksä sä mildt och godt.

1 handkammaren borde fönstret kritas eller nägot hängas före,
kanske malen inte sä lätt skulle komma. Träsors uli garn kan tagas
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därifrån, ty det kommer säkert mal däruti. Hälsa Pappa och Olivia och
säg om Ida. Skicka denna lilla lapp till Amalia Perander. Mamsellerna
Grönros måste få fyra och en halfrubel, för Evelinas hatt, om du skulle
vara sä god och gifva penningarna åt Olivia, ty hon har räckningen.

Farväl älskade Make, mätte du snart fä komma hit och Iefva i lugn,
Gud låte inga sorger och härda prof hemsöka oss.

Din egen Maka
Jeanette.

Barnen ber helsa hjertligt.
10 Var god och skicka mig lack och papper.
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Älskade maka!

Du var snäll, som skref mig ett så långt bref. Tack derför!
20 Låt Hanna icke äta surmjölk ännu på en vecka. Måtte hon icke i

morgon frysa — då är fjerde veckan. Väl vore, om Du hittat på att gifva
henne kinin i afton eller tidigt i morgon. Känner hon sig ruskig, sä gif
ett pulver och åter ett efter två timmar. Fryser hon, sä gif två pulver på
engång, när febem håller pä att sluta, och ett pulver till efter 2 timmar.
Sedan ett pulver hvar dag, tills jag kommer.

Gamla gumman bör fä kinin åtminstone en vecka dagiigen. Kosta
Rusthållarns pulver verkiigen 25 kopek> stycket, sä kan hon taga etI
halft sådant p<e>r dag. Elixir> Scharfii hjelper henne ej.

För Gustafva finnes ingen annan hjelp, än linfrö gröten. Ar det
30 rigtigtfulslag, mäste en knifsudd stickas in ända till benet —. och sedan

gröt på. Du kan skicka heirne till D:r Hjelt, om det blir mycket illa.
Papper m. m. får Du vänta på, tills jag kommer. Litet medikamenter

skickar jag. Af Scharfens elixir kan Du ge åt frosspatienter. Deraf
mäste tagas en thesked hvar morgon. Millefolii th, mycket starkt, en
kopp kan vara lika godt.

Gud vare hos Eder! Din kärleksfulle, trogne Make
Snellman

d. 12 Juni 1856.

40
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Wiktis den 15 Juni.

Älskade Make!

Ännu hinner jag skrifva et bref till Dig mcd posten som går af i onsdag.
50 Ida far i morgon klockan sex till Dhalberg, och dröjer där till onsdagen,

och då är läsningen slut, han har redan bestämt hvika som siipper fram,
och Johanne dagen är deras högtidsdag.

Björkman reSte i dag, jag hade sä gärna skrifvit med honom, men jag
viste inte att han skulle resa sä Snart, föränn klockan sju då jag var pä
väg till Kyrka. Jag for uti finskan mcd Rusthållarns, och hade ricktigt


