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utii Guds hand ske hans vilje, han styrer väl alting till det bästa, du säger
Kära broder att du först beslöt blifva Präst s&som det Lättaste att hinna
och makligt att vara, men att begtiret efter Ura som dii kallar en Ädlare
böjelse vaknade mcd åren, du gaf den du Alskade och som förut var dig
så kär sina ord tilibaka, Ar det Just sagt att man ej kim kisa mer änn som
behöfves för att blifva Präst, Ar det en Naturiig följd att lefva blått för att
ilta dricka Sofva och Predika en gång hvar söndag, sedan man blifvit Prest
står det ej i hvars och ens egen förmåga och vilja att Lefva annorlunda och
hvem är bettre i TilIfälle att Tjena sina medmenniskor en en slik man.
hvad har du vunnit nu för Ära och hvad skall du göra med den, hvar dett
nog att dii gaf den sitt Löfte tillbaka blef hon ej ah narrad Jorde du någott
för hennes intresses skuld, sved ej hennes hjärta eller kommer det ej i
beräkning; du begärde hennes hjärta hon skänkte dig dett du bortkastar
det i afsigt att vinna Ära och var är hon nu. Jag fär säga dig att hon är
olyckiig nu redan hon har sagt mig dett hon ankiagar dig därföre min
Aiskade Janne, du har ej handiat rigtigt; Egen Aiskade Broder; Råd mig
Jag emottager mcd tacksam dina broderliga råd men alldrig att göra det
jag ej kan Siuta aH Aiska,, Häisa Aila Mamma och Annu hän din Egen
Om m a

broder August, 20

1’. S. skali jag Läsa Navigation i vinler och begära Epioj ä finska Sjö
Ekipaschet. handels(man) kan man ej ändå blii, jag har *IuSt*, om
kHng litet
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30
GamlaCarleby d. 5 Sopi. 1830.

Kära Broder

Kärkomna brefvet af d(en) 27 p(osterio)to bekom jag i Måndags den 29;
Just som jag var färdig att sätta af 1 från stranden kom Klockaren dit, han
sade att han skulle hafva skickn(ingar) fr<ån> Pappa, hvarpå jag (ehuru
bråttom jag hade) gick upp att bestyra om aflämnandet, och straxt bort,
som jag sedan kom utii båten bröt jag först breven och Uiste. Om bord pä
Skeppet Skrefjag åt Mamma och skickade upp till staden Men Klockarn
hade ingenting ännu uttagit såleds ej änn Rest, Om Morgon sökte jag herr 30
Donner innan jag for ut men träffade honom ej, såleds medföljdc intet
svar, och När jag for om Tisdags morgon återkom jag ej förn torsdags
afton, Om Fredags märgon gick att äter söka Herr Donner som olyck
ligtvis däredan var bärtrester afton förut, där om viste jag ej ens att han
skulle resa, brefvet åter Till Carolina Snellman lärer nog fä lång väntan,
ty hon är, som jag viii påminna mig redan hafva sagt stadder på utrikes
sjöresa mcd Jöran, för att ej nu Kära broder förstora mitt Brott aldeles för
dina ögon mäste jag först nämna att Lacket hvarmed brefvena voro för
seglade var mycket dåligt och Brefvet från Mamma var uppe när jag fick
det — samma öde hade det till Herr Donner, Nästan gissande till inne 50
hället däraf och när han ändä var borta öppnade jag det, och beder nu på
det hjärteligaste om tillgift därföre, ochså Kan jag försäkra Dig om att ej
fåfäng Nyfikenhet förledt mig där till. Största skälet där till som jag tog
mig, var den ljufva tanken att fast ringeligen med dessa få Pappers lappar
som kanSke kunna vara en Älskad Broder till någon Nytta, utan att sUtta
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mig utii minsta förlägenhet, ty sälänge jag är lycklig nog att bibehålla den

Påstjag nu inne har, behöfverjag ej sörja för nägot, ty mat, Kläder äften 1
bland litet Papper Droppar af sig själft, och hvad behöfver jag medan jag
ännu är ung sörja för Morgon dagen, kommer dag sä kommer Md, där
före hoppas och beder jag att du älskade janne, att du om emottager
*denna* lilla summan om ej för annat för en hrors skuld, och det utan
invändningar som skulle såra mig, tviflar du på deras rigtiga åtkomst sä
kan jag blått du ber mig där om framte Nöijaktiga bevis, också är det föga
mindre sårande än afvisandet af en af Hjärtat gifven broder Iig, g&fra, och

io hjelper ingenting annat mot den öfverdrifna Granlagenhet som jag såväl

känner, sä förmodar jag att länet af en Bror ej är lika antagligt som af en

främmande, dock ett förbehåll, att detta Lån ej bör återbetalas, förr än

du kan det utan att därigenom behöfva göra ett Nytt, eller dä jag möj

ligtvis kan behöfva det, dä jag äfven i sagde fail ej skall underlåta at bedja

där om, detta bref medföljer Stud(eranden) Fogellhoim som reser i mär

gon bittida. det är sä Ledsamt att veta dig hafva varit sä nära och ej fätt

efier en redan så long Skilsmässa ej få räka en Kär och huld Broder utan

denna skilnad skall äter förlängas på lång obestämd tid Kanske för altid;

men ännu ett ord om mig; skall jag tänka på att blifva någo(n>ting här 1

20 världen sä tycker jag man vid 20 är redan i den Profesion jag innehar bör
tänka utstaka åtmindstonet Nägon PIan därtill, och när det ej nuförtiden

mera gär ann att blifta Handeisman tuan att förut äga sina 20 Tusende På

fickan till hvilkas summan skrapande 1 dessa dyra tider en mennisko ålder

ej är till räklig (neml<igen> ärliga) som enskildt man tycks det ej löna

mödan äfven som det ej är öfterens stämmande med mitt humeur, sjö
mans ständet är det nuförtiden mest lönande, det viA ej Pappa, intet kun
jag just säga att jag heller har nägon synnerlig längtan dit., Men det är ej

Mycket jag har aH välja Pä (Gud nåds) Räd mig nu kära Broder dit råd är

mig af nöden utii dessa dyra tider kan hvar och en fä sig Myror utii hufvud

34) och jag 1 synnerhet mcd mitt stackars hjärta har blifvit nog hän ansatt,

ingenting annat af vigt har jag aH tillägga men beder aH du ej mätte

ledsnas däröfver att jag olofligt Ulsit brefvet, tillägandes att det i hörnet

omtalte ej är nogon nyhet hvarken för mig eller någon annan här, det

medföljer nu, Till siut färjag tillägga en äm Broders hjärteliga önskningar

till god och lycklig framgång i alIt, jemte kärliga häisningar till hem

mavarande syskon & Mor. Skrif vid tillfälle, och Lef altid väl önskar af

Hjärtat din egen
August

40 P. S. Jag kan ej underrätta dig om hvartät Pappa tagit vägen med visshet,

men skall ej underläta det sä snart underrättelse ärhålles,
Detta och nästa är har jag mcd visshet om Gud viIl qvarblifva pä ort

och ställe.
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Huldaste Brodcr

Jag fär Hämedelst det nöjet underrätta dg om dit brefs af d(en> 12:te

dennes, ingäng: under d(en) 23:dje s<am>ma, hvarföre jag af hjärtat tackar

dig. Det är din Broder fägnesamt höra aH han Kunnat göra die en liten


