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tjenst, till hvilket *förnyande* hjärtat altid vore så benägit, endast annat
vore därefter, däremot ej, ati endast en nödvändighet fordrades för att ej
tillbaka stöta en öm Broders, med välmenande Kärlek framsträcta hand,
till det öfverståndna grattulerar af hjärtat, och Lyckönska till det före
stående, sedan det nu, emot min förmodan, är sånära slut därmed, hvad
— skall det sedan blifva. Till nämnande af Pengåtkomst trodde jag mig
hafva skäl, huruvida det kan göra mig mistänkt, eller ej, kan jag ej he
dömma. det var bra de behöfvdes, och äfven därföre det var onödigt. den
förra anvisningen angäende min framtid är den enda, låfvande om fram
tida bergning, som för, mig är öppen, och måste försökas, Handlande blir 10
jag aldrig, om jag änn kunde, När ingen annan föd krok / vore / är / öfvrig
kanske jag blefve Landtmätare, Mathematiken är en Vettenskap jag altid
Sedan jag fick veta var den behöfves haft hist före att litra. dock finner jag
det ganska svårt att litra, utan att, först munteligen hafta blifvit hjelpt
tillväga, ty utan att förut veta, hvad, Mathematik är, och betyder huru
och på vad vis den kan vara mig nyttig, huru den bör anvundas, etc. är
enligt hvad jag försökt ej så Iän, att jag är så dum aH jag ej kan litra, med
och hvad en annan vanlig, menniska, tror jag ej heller, Brefvet till Caroli
na offrade jag samma afton jag feck dit bref, Inga tidningar pä en månad,
har jag direckte hemifrån, dock hörde jag att Annu skulle hafva varit på 20
NyCarleby Marknad och att hälso tillståndet där varit godt. Carolina lärer
jemte Jöran. komma hem om par veckor,

AfPappa har inga underrättelser varit sedan han seglade från London,
dock torde snart ärhållas nemKigen> från H&es ell<er> Marseille, för öfrigt
kan jag ej tillägga något vidare änn att jag ej kan klandra min närvarande
belägenhet härstädes, och har altså beslutit att tills vidare fortsätta detta,
om ingen annars oförusedd händelse Lycka eller Tvärtom, möjligtvis in
träffar, och om Gud ville hjelpa mig ti1 SaMa Höst, då aft’agta hurudanna
vilkår min Liene och Husbonde vili erbjuda, hvad egenteligen skulle haf
va Iust före, N. B. cm jag ägde tiligängar, är onödigt nu säga, jag gör det w
ej, cm dii änn beder därom, ty du skulle ändä finna mig löjlig, och cm
aldrig, vill Gud kan denna min åstundan äfven ännu uppfyllas. emedlertid
innesluterjag mig med en öm Broders tilgifvenhet och kärlek i min älska
de Jannes Hulda Broders famn. Lef väl

önskar din egen
August

P. S. jag är sä sömnig ki. är 1/2 1

Emedan jag af mellankommande förhinder ej Thorsdags ej fick mit bref
afsändt, fär jag härmed underrätta att Carolina och Carin kommit hem 40
från sin Resa, Jöran är ännu mii Ny Carleby, hvarest Skeppet ligger, jag
ej träffat nägon, och vet altsä ej om Carin tänker qvar blifva eller ej.
Adjeu, skdf i bland kära Broder om möjlig ber

Aug.
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50
Palo den 12:te januari 1831

Sacnade Janne;

Tusenende tack Min bästa du för dett kärkomna brefv, som jag bekomm
af dig med Baron; förlät mitt dröjsmål bässta janne du Skulle hafva orsak
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att gifva Mig dc största förebräelser; när jag sä försummatt dett; tro mig

bästa Janne den är vist jntlet af nägän Glömska men då jag mäste ensam

men setta brefv pä Pässtcn sä tyckcrjag att den är sä svårt omm Mamma,

Skulle ha skrifvitt mcd sä skullc Dett ha gått bättre Men nu skall jag ej

försumma ett sä godt tillfäile Mcd Calle Essen han lär komma hit j Mär

gånjag hoppas att fä Othilia och Leontin hit tiillika Baronärna är resta till

Äravajs sä kommar Di pä en gong, Cajanus som far j eli sälskap med

Essen ventas efvän till friherinnans mcd sina Syskon vi Fär sclcärt en litcn

asamle här lioppas vi annärs har vi haft en rctt rolig jul Kälig — Sophi

10 Liljebärg har varit här hela Häljen Men nu mäste hon resa hemm August

har Jintet vaHt hemma sedan du for hän vi har Jnqvarterning nu J Härmä

men, Mamma har Sluppitt utan för att vi är sä bekanta mcd Magiorns di

bor hos Mattilas di har en hyglig Mamsell Som heter äman deras sleck

tinge Magiorn heter Belisertsåff vi är nu myckett härskap. förlåt Goda

janne att jag har Glömt dett förnemsta Ncmligen att önska dig ctt Godt

Nytt är hälsan och ah hvad hienati kan önska. jag har mi Spelat littet och

skrifvit och öfvatt mig mcd räckning Du var sä God och läftc köpa mig eU

halft Pund lin men Du har sckert Glömt dett Jag vore visi j behofv mcn

jag vet att du nog behöfvcr dina penningar och nu lär du ei mer få dett hit

20 mcd nägon. jag spinner nu ulI till Klädning ått mig Som jag snart skall

veftajag har ej Ennu frägatt af Mamma om jag slipper till G(amla)Carle

hy., Mamma hälsar till dig och AIbärt Pussar brors brefv och helsar föriät

mina o jämna radär men nu skall jag biuda till att bätra dem adiö ömma

Janne lefv väli dett önskar din Egen
hulda Systär j döden

Anette,

P. 5. Fröcknarna hälsar dig rett myckett J synnerhet Fröcken Hendriette,

Albärts ögon är cj ennu hra Gud vet vae som voe bra för dem, Ennu

3o mäsle ja be dig söta du att dii Skrifvär Snart till mig dii vet ej vae dina

bref är välkomen,

Ennu goda janne jag har ej ennu fätt brefwctt Skickatt Nu är flickårna

Hädin här di helsar till dig sä Myckett vi har haft rett Rolickt nu om

20:gon dagen Mamsefl Wicktoria Wargclin är här di ber alla att du Skall

Hälsa frän dem, Till Janne Stenbäck och sega att dc är liär. adiö goda

janne
din egen Syster

Anette
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GamlaCarleby den 5 Apr. 1831.

Alskade Broder.

Jag tackar dig hjärteligen för dit gamia och länge väntade bref, som jag

50 mcd Pästen, i tisdas 8 dar sedan erhölt. Mcd största glädje finner jag

däraf, din lyckligt aflupna Examen, hvartill jag nu äfven är i tillfälle att

hjärligast lyckönska dig. Jag var likväl förut därom underrättad af Stud(e

randen W. Gronov. Nu är jag för närvarande i hufvud bråk mcd hvart

Annu skall kunna piaseras, hälst under skriftskols tiden, ty enligt de un

derrättelser jag har, skall Karin qvarblifva öfver sommaren hos Snell


