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mcd Hinni och mig. Vaktmästerskan passar upp oss, och är så snygg
och bra, att hon nog kan ha vård om hennes kläder. ]ag är ej heller
blind.

Jag skulle be Er alla komma in nästa vecka. Men det kan icke ske,
emedan jag änni. icke fått fönsterlufterna uttagna och rigtade och
äfven andra reparationer fattas. 1 siutet af veckan derpå — d<en> 20:e
eller början af derpåföljande d<en 22:a, 23:e kan Du komma in med
barnen, när en vacker dag lofvar en god resa. Det är nog alit hopp, att
detta väder håller i tilldess. Dock bör Du, om sä är icke spara resan

10 längre, än till Måndagen den 22:dra.
Hinni är frisk och hostar icke. Vi taga mat mcd portör och mjölk

från ett tingställe, så att han nog mär väli äta och dricka. Bär finnas
i trädgården för honom nog, fastän alla stickelbär ännu icke äro
mogna.

Annu en gång. Lät bestämdt Hanna resa. Lintumäki karlen eller
Karhula äro nog pålitliga och ordentliga.

Jag kysser Dig och barnen ömt. Gud bevare Eder! Din trogne make.

J. V. S:n
20 H:fors den 5:e Sept.1

P. S. Historien om Borgström var osann. Han är frisk och sund i
Moskwa. Baron Munck är återstäld och i går hit anländ.
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30 Den 8:de Semtember,
Alskade Make!

Gud vare låf att ni ären friska, jag blef redan så orolig när det led till
Söndagen. Tack för brefvet, och penningar tjugu rubel Silver. Jag
emottog det pä kyrkbacken, af Prestgårds budet, som förde brefven till
Kyrkan.

Jag var i kyrkan uti Svenskan och tog barnen mcd mig, Rusthållarns
och Anette var äfven, Hanna lämnade jag på Kåpo, Fru Sjerkreuz var
en gång inne hos mig och bad Hanna, nu skulle hon få dröja blott så

40 länge vi dröjde i Kyrkan. Rusthållerskan hade ärende till Dahlbergs,
och Gossarna skulle få följa dit och leka mcd deras Gossar på gården,
men WiIle Gick inte ifrån mig utan följde till Kyrkan. Han var sä snell
och tyst och vaksam under hela Gudstjensten. Sedan tog jag äter
Barnen och vi for hem, och kI. var redan 1/2 fyra, ty det var svensk
skrift. Barnen har hela tiden varit friska, ingen annan hostar, utom
Lilla Gossen som ännu hostar heit lite, han har sin femte tand äter
framme.

Olivia for bort i Lördags, barnen var en par gongor ute och metade
vid stranden, och en tredje gong et stycke, mcd boten, en förmiddag

50 voro vi resta till Reula, jag köpte smör, ty här ficks inte mera, där hade
jag äfven barnen. Wärdinnan där tod sä väl emot oss, kokade kaffe och
gaf oss en så god ost och körsbär. På båt har vi inte varit, men i dag far
vi et stycke. Rusthållaren har sä mycket arbete att han inte hinner
komma mcd oss. Hanna mäste jag väl skicka efter Du så vill, nog får
hon en säker kusk, och i ordning blir hon till Fredagen.
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Kon läter jag slakta, och för öfrigt skall jag nog bjuda till att bestyra
till det bästa. Nu blir det en treflig sag att äter vara hos Dig uti hemmet,
fastän jag vist inte frucktar för redan. Rusthållaren sade att han köper
en schäs ät sig ifrån Fästis, den skall vara mycket bra Barnen ber
hjertligt helsa Dig och Hinni, Fampa honom rätt hårt, och säg att
jag gråter när jag tänker på att han är borta ifrän Mamma första
gongen.

Förlåt Alskade Make mitt slarf men jag har så brått. Huru är det
med din ryggjag har ofta med bekymmer tänkt därpå. Farväl Gud läte
eder vara friska. 10

Din Jeanette.
Vi har det alldra härligaste väder.
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H:fors den 12 Sept 1856.
Alskade Maka! 20

Jag är ledsen öfver, att vädret åter slagit om och ni der har det så kallt.
Rusthållarn kunde väl på en timme låta drifva fast de värsta Springorna
i inre kammarn.

Om Du finner det träkigt och eljest är färdig, kan Du ju redan nästa
Fredag den 19 börja resan och komma hit om Lördag, då jag hoppas
hafva allt i ordning. Här har varit mycken oro och bräk sä att vi nu ett
par dagar bott i Calles kammare. 1 nödfall får Hanna vara ett par dagar
hos Lönnrots eller Tikkanens. Dock tror jag mig fä min kammare
ffirdig i morgon. Vaktmästerskan fär fiytta hit och bo här, tills Du 30
kommer, sä att barnen alltid hafva tillsyn och hanna vård om sin
klädsel.

Med Pappa, som var till staden, skickade jag äntligen socker,
skorpor och pläster.

Hinni har varit frisk och snäll —. rätt ett beskedligt och punktligt
lydigt barn. En söndag voro vi till Stansvik. Hos Borgströms har han
äfven varit en hel lofdag. Illuminationer har han fått åse. Men han
trifvas ocksä väl hemma, emedan har här har arbetena att se på.

Backman har lemnat denna verld. Hans sjukdom var ohjelplig.
Berätta f<ör) Björckman: att Berg blifvit Finsk Grefve, Ramsay, 40

generalen, baron, Rein adlad, fiera professorer, Cygnus, Arppe,
Schauman, Palmen, Moberg, Brunr fätt ordnar. Ofriga ordnar känner
man ännu icke, men mycket deraf är i kommande; och menniskorna
blifva i mängd lyckliga — narrar.

Tengströms &c. äro infiyttade och mä väl. Josephine har jag sett i
fönstret midtemot. Helene är hiskligen stor och bred. Du blir väl helt
ledsen öfver att visa Dig utan dylik bredd. Men det hjelper väl med
tiden.

Kyss barnena kära från deras och Din ömaste
J. V. S:n 50

P. 5. Köp lingon, äppel och ägg hvad Du kan få7
Helsa Rusthällarns.


