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Kon låterjag siakta, och för öfrigt skalljag 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 åt sig ifrån Fästis, den skall vara mycket bra Barnen ber
hjertligt helsa Dig och Hinni, Fampa honom rätt hårt, och säg att
jag gräter när jag tänker på att han är borta ifrän Mamma första
gongen.

Förlät Alskade Make mitt slarf men jag har så brått. Huru är det
med din rygg jag har ofta med bekymmer tänkt därpå. Farväl Gud låte
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 läta drifva fast dc värsta springorna
i inre kammarn.

Om Du finner det tråkigt och eljest är ffirdig, 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 bråk sä att vi nu ett
par dagar bott i CaIles kammare. 1 nödfall fär Hanna vara ett par dagar
hos Lönnrots eller Tikkanens. Dock tror jag mig få min kammare
färdig i morgon. Vaktmästerskan fär fiytta hit och bo här, tilis Du 30

kommer, så att barnen alltid hafva tiilsyn och hanna vård om sin
klädsel.

Mcd Pappa, som var till staden, skickade jag äntligen socker,
skorpor och piäster.

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 fätt åse. Men han
trifvas också väl hemma, emedan ha här har arbetena att se pä.

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

generalen, baron, Rein adlad, flera professorer, Cygnus, Arppe,
Schauman, Palmen, Moberg, Brunr fått 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 må 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. S. Köp lingon, äppel och ägg hvad Du kan få7
Helsa Rusthällarns.


