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sitter Pappa ensam på håtelet, det vore ändå för rnycket sorgligt, dä
Pappaju har fiera bekanta familjer der. Ledsamt är det ialla fail mycket
ledsamt. Kalle kan glädja Pappa med ett godt betyg det var hans
julklapp ät Pappa och det var visst också det bästa han kunde gifva, då
det är sä vackert som hans.

Jag har uträttat alit, som Pappa bedt mig om också har ingen i dag
mera någonting att göra. Ät Lagerstams kunde jag ej ge det Pappa bad
mig om; ty de foro bort andra dagen. 1 dag genast på eft<erm<iddag> gä
Ville Kalle och jag med mat till några fattiga, de taga kälken med sig.
Fru Claöson kommer ej i morgon p middag men vi tänkte be fru Berg, 10

och andra dagen Fru Claeson och hennes dotter., Gossarna och jag
helsa Pappa sä hjertligt och längta till nyårsafton dä vi få välkomna och
omfamna vär älskade efterlängtade Fader.

Hvad det ändä är ledsamt det är ej, som det vore jul. Pappas egen

Hanna.
Bröderna tycka alla detsamma

Julafton kl. 2.
20
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Senator Born
Helsingfors.

Åt Banken tillstånd att mottaga deposition. Termin för 4 miljoner kan
Senaten förlänga. Kalla Törnqvist. 30

Snellman.
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Älskade Barn!
40

Huru har ni stackars barn tillbragt er Jul! — Det gör Pappa stort
bekymmer att veta er vara sä allena. Men tyvärr vet jag ännu icke, när
jag får resa härifrån. Jag hoppas dock att det skall kunna ske i denna
vecka.

Annu väntar jag bref från er i afton och äfven med posten som i
morgon afgår från Helsingfors. Men sedan ni erhållit detta bref är ej
värdt att mera skrifva, emedan brefvet då ej mera hinner mig här.

Gud låte er vara friska. Och framför alit, kom ihåg att förlikas och
att vara beskediiga mot tjenstefolket. On, Magistern är bortrest. böra
ocksä Hinni och Janne säga till ät Fru Clason, när de gå ut och hvart 50

de gä. Bäst är att vara hemma.
Helsa fru Claeson ödmjukast från Pappa och säg att jag beder Henne

hafva godheten att dröja till min hemkomst, sarnt hafva tålamod med
er. Uppför er sä, att hon icke biir missnöjd.

Jag är Gud vare lof frisk — lider endast af litet snufva. Men mycket
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är bekymmersamt, och dagarne derföre långa och tunga.
Må Gud bevara oss alla för ett snart äterseende. Eder

kärleksfulle Fader
J. V. S:n

S:t Pbrg d. 26 Dcc. 1864.
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Kära, kära Barn!

Mitt bekymmer för Er blir alit större, ju längre jag nödgas dröja. Först
i nästa vecka får jag resa — hvilken dag kan jag ännu ej säga. När det
sker skall jag telegrafera.

Stäli sä till kära Hanna, att vi kunna fira vär Julafton till Tretton
20 dagen.

Jag tänker, att ni varit bortbjudna öfver till nyårsafton eller att
Lagi’s varit goda och kommit till Er.

Helsa Tengströms — alla och framför Pappas varmaste och ödmju
kaste tacksägelser för den godhet, dc bevisat er7

Kom öfverens, Hanna och stora gossarne, huru ni skall tillbringa era
dagar och fråga Fru Clason om råd. Det är bra, om Hanna icke är
mycket ute om aftnarne, sä länge Pappa är borta. När jag kommer
hem, får Du taga Din skada igen.

Helsa Fru C1ason förbindligt och bed Henne hafva godheten icke
30 tröttna. Varen uppmärksama och lydiga, sä att Hon icke finner det

tungt att vara hos er.
Gud gifve, att jag finge höra endast godt om er. Tänk på den Sorg,

det skulle göra Pappa, att vid hen<kom’sten fä höra, att ni uppfört er
illa. Kom ihäg Hinni, hvad som förut gjort sä mycket ondt i Ditt lif
stackars barn. Var också beskedlig mot Ville — och strid icke. Ville skaLl
komma ihäg, att Du är den yngre och icke pocka på alit möjligt, som
Du ofta gör. Visa dig tacksam för, att Du nu sluppit i dansskolan.
Sörjen alla för, att lilla Kalle stackare, som bäst skulle behöfva *egen*
moders omvårdnad, icke må i saknad deraf förbittras och förderfvas.

40 Pappa är glad öfver hans betyg. Tack skall du hafva Pappas egen lilla
gosse. Lät Kalle fä bjuda litet fremmande — en eller två snälla gossar7

Hanna skall icke kommendera, utan säsom jag sagt pä förhand
öfverlägga mcd stora gossarne och tala vackert mcd och öfvertala Ville
och Kalle. Skulle sä olyckligt vara, att nägon af er insjuknar, så bör ni
telegrafera till Pappa. Hanna går till Statsrädet Thiln och ber honom
hafva godheten skrifva telegrammet och afsända det. — När jag
besinnar rätt, sä är det bäst, att jag i all händelse Onsdagen den 4
Januari fär ett telegram, huru det stär till mcd er. Winberg skall gä
varsamt ut och nyttja ylletröja.

50 Jag är frisk. Må Gud i sin näd bevara oss alla. Försumma ej kyrkan.

Er kärleksfulla Fader
J. V. S:n

d. 30 Dcc. 1864.


