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HUB, JVS hanäskrftssamling

Kära Hinni.

Jag har mycket tänkt på Din vistelseort i sommar och stannat i den
åsigt, att Du må dröja i Kristina åtminstone till midsommartiden, då
öfriga barnen fiyttat ut på landet.

10 Till Häradsh<öfdin>g Forsström skrifverjag, för att fråga honom om
råd och få veta, huru benägen han är, att behälla Dig qvar för hösttingen.

Jag saknar underrättelse, om Du fått kläder och pengar, (mk 40) som
jag sände med budet, hvilket hemsände pelsen.

En vacker sommarkostym harjag beställt. Svart väs, får Du äfven.
Men Du måste passa på nägon säker bonde, som reser hit, och som kan
föra kläderna till Dig.

Du borde väl kunna göra reda för det förnämsta af Dina utgifter.
Emellertid skail jag skicka Dig förstärkning till iiqviderande af logis.

Måtte jag så höra, att Ditt beteende varit sådant, att Forsström
20 kunnat vara riöjd dermed. Din handstil synes mig lika stel och oöfvad

som förut, utan ali lutning och parallelism i strecken.
Bed Häradsh<öfdin>g Forsström att få hvarje vecka komma till hans

granskning en juridisl uppsats, försök till afhandling af ett juridiskt
ämne, ömsevis på Svenska och Finska. Du har då något bestämdt att
syssla med.

Janne väntas pä Danskarby med Robert Castrn, för att repetera
Grekiska. Ville håller pä att sluta sina tentamina och torde kanske få
betyg till Studentexamen. Kalle stackare börjar blifva nog loj och trött
och förlorar till min sorg sitt glada barndomsfriska lynne. Med ledsnad

30 ser jag ocksä, att Ni alla hafva så litet behof af att skrifva till
hvarandra.

Med käriek är jag Din
öme Fader
J. V. 5:n

H:fors den 27. April 1870.
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40 Privat sainling

Jag hade väl för afsigt att granskande genomgä härjemte följande
manuskript, förrän jag lemnar det ifrän mig. Men det kan ske, sedan
jag fått mottaga nödiga vinningar.

Natalia har väl godheten teckna för dubiösa ställen deribland
sådane, som icke göra godt intryck.

Det är svårt att skrifva en lefnadsteckning rentaf utan materialer
dertiil.

Särskildt fär jag bedja om upplysning angående1 Demidoffska och
50 andra prisbelöningar.

Haf godheten lemna manuskriptet efter genomläsandet till Borg.

Medd vänskap
J. V. S:n

d 5 Maj 70


