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GamlaCarleby den 20 Maij 1830.

Älskade Broder vår Syster Säver hon är Iycklig och Iugn ty hon är hos sin
fader, Iycklig emedan hon slapp värden och dess Skger, samt veder
mödor, iugn emedan hon ännu var oskyldig och ren samt Älskade sin
Fader.

10 Du föriåter väl mig min broder om smärtans första utbrått aftvingade
mig en klagan som ej var öfverensstämmande mcd förnuftet, ty nu ärjag
nöjd med Guds Skickelsc efier jag hafver funnit aH han altid gör det sam

bäsI är.
Och det vore aH missunna hennes lycka om man kiagade, Ack vad hon

har haft för Piågor Kära Broder vii kunna aidrig föreställa oss dem, men
ej ett enda klagoljud har unsluppit henne, blått engäng lärer hon sagt ät
en hustru från Ack hurjag Plågas i bröstet men jag viii «““) S>äga ät
föräldrarne de äro ändå, sä bedröfvade för min skuid, ända till dagen före
det hon dog hade hon suttit uppe utii sängen, men hon var sä kraftlös och

20 utmattad att hon ej kunde röra sig, äfven hade venstra sidan börjat taga
skada därutaf, att hon stendig mäste ligga på den, dä Marie legat utii
mammas Famn hade hon haft lindrigast. hennes sista ord dä hennes lem
mar började kaina var, söta mamma Värm mina händer. de äro sä kaila

Min smärta Aiskade Broder Janne är nu förvandlad utii en stilla sorg
blandad mcd ljufva hugkomster af vär barn dom, du lärer väl minnas den
backen diir vi fordom lekte, på denna backe började jag aH uppresa en
liten minnesvärd af vär Alskade Marii. men jag hant ej under miit vistan
de där hemma Fullkomna den, Anna skall läta laga den färdig, i Måndags
tidigt om morgonen var Pappa Mamma Anna Albert Faster Ahla och jag

3o där och Planterade en Pil varuppä vi alla arbetade. endast du min Alska
de Broder feites och jag vet säkert att det skulle hafva varit ett lika kärt
arbete för dig som för oss. Marias anlete var redan mycket för ändrat på
de 2:ne Veckorna som hon varit död före min ankomst, men dett var var
ännu mycket igänkänneligt för en broder.

Lefväl Älskade broder Janne, Jag hoppas du vet att bättre emottaga
sorgen, och Försynens Skickelse, Änn din yngre broder, ditt bref till Pap
pa ligger ännu här och vän<tar). Pappa kommer hit om Lördagen var
Hälsad af vår(a> «ör>äldrar och syster Anna alla mä väl, var äfven (kä)rt
hälsad af Din Broder, som Älskar dig sä ömt, och längiar att den tid snart

4o mätte Inträffa dä jag skall blifva tryckt till ditt Alskande Broders Bröst, af
hjärtat din egen Broder

August.
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Alskade Broder, jag har Läsit dit bref till vår Kära Fader och det har på
nytt upprifvit säret i mitt hjärta, och huru 111tt är det ej aH göra, Odets
dolck har inträngt dit djupt, det Läkes ej så snart; ty jag trodde att du
Alskade janne, skulle hafva inträngt djupare i kännedomen af denna
werldens intet. ett mccl åtföljdt af beständiga Sorger Vedermödor Oval &


