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Björckman, hvad hon skaii göra och icke gifva er medikamenter utan
att fråga. Säg Tante, att farbror Ingman viii, att ni för sjuk mage först
skolen intaga ett skedbiad ricinolja och 4 timmar derefter börja med
Bouchtens rödsots droppar 10 å 15 droppar hvar timme. Skuile blod
viSa sig sä bör man dricka äggvatten — 6 ägghvitor vispade i ett stop
föiut uppkokt vatten, sedan det fått kalina.

Svarta band får ni. Afvenså litet kringlor och ärtskidor, att stufva två
dagar.

Moster heisar. Heisa Maria. Varen tacksama mot henne, som är sä
10 beskedligt och oss aiia så tiiigifven. Gud vare hos Eder! Er

öme Fader.
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20 Hanna, Hinni, Janne och Wiiie!

Äiskade barn! Pappa glömde att skicka er metkrokar. Här medfölja nu
8 stycken jemte svart silke till refvar. Beden Farbror Björckman hafva
godheten viSa er, huru krokarne fästas vid refvarne. De fyra får ni taga
åt er; de andra fyra bören 1 Spara, för att hafva i beredskap, om nägon
krok förloras.

Kalle har åter varit sjuk i tandplågor, men är igen bättre. Gud läte
er vara friska. Barfota får ni springa, när det är vackert väder och
marken är torr. Bed Maria lära er att smörja era stöfior och håll dem

30 aiitid väl smorda. Rusthållarn ger väl iSter och talg som smäites
tilisamman till smörja.,

Bed Maria köpa smultron aila dagar och gå flitigt ut med henne, för
att sjelfva plocka.

Ni fär icke gå ensama att meta eller simma eller eljest till strand.
Maria kommer nog med er.

Gud vare hos er, älskade barn. Kommen ihåg att göra Pappa
stackare glädje genom ert goda uppförande.

Er öme fader.
40 Helsingfors den 24 Juu 1857.
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Till alla barnen!

50 Hannas senaste bref har jag fått. Jag skrifver nu nägra ord, för att
berätta er, att Kalle är frisk och snäll. Han har sin vagn lagad och är
mycket glad att få åka. Några kycklingar hafva vi ocksä, som han
mycket ffignar sig ät. Ofta talar han om er.

Det gläder mig, att vädret nu synes blifva vackert. Bed nu Maria
hvar enda dag gå ut med er och taga middagen med i en korg. Hon får


