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att gifva Mig de största förebråelser; när jag så försummatt dett; tro mig
bästa janne dett är vist jnttet af någån Glömska men då jag måste ensam
men setta breN på Pssten så tycker jag att dett är så svårt omm Mamma,
Skulle ha skrifvitt med så skulle Dett ha gåit bättre Men nu skall jag ej
försumma ett så godt tilifälle Mcd Calle Essen han lär komma hit j Mk
gån jag hoppas att få Othilia och Leontin hit tilliika Baronärna är resta till
Åravajs så kommar Di på en gong. Cajanus som far j ett sälskap med
Essen ventas efvän till friherinnans med sina Syskon vi Fär sekärt en liten
asamle här hoppas vi annks har vi haft en rett rolig jul Hälig — Sophi

io Liljebärg har variit här hela Häljen Men nu måste hon resa hemm August
har Jintet varit hemma sedan du for bårt vi har Jnqvarterning nu J Härmä
meni Mamma har SJuppitt tilan för ali vi är så bekanta mcd Magiorns di
bor hos Mattilas di har en hyglig Mamsell Som heter öman deras sleck
tinge Magiorn heter Belisertsåff vi är nu myckett härsk-ap. förlåt Goda
Janne att jag har Glömt dett förnemsta Nemligen att önska dig ett Godt
Nya år hälsan och ali hvad hiertatt kan önska. jag har nu Spelat littet och
skriftit och öfvatt mig med räckning Du var så God och låfte köpa mig ett
halft Pund lin men Du har sekert Glömt dett Jag vore vist j behofv men
jag vet att du nog behö[vcr dina penningar och nu lär du ej mer fä dett hit

20 mcd någon. jag spinner no till till Klädning ått mig Som jag snart skall
veft’a jag har ej Ennu frågact af Mamma om jag slipper till G<amla)Carle
by., Mamma hälsar till dig och Albärt Pussar brors brefv och helsar förlåt
mina o jämna radär men nu skall jag biuda till att bätra dem adiö ömma
Janne lefv välI den önskar din Egen

hulda Systär j döden
Anette,

P. S. Fröcknarna hälsar dig rett myckett J synnerhet Fröcken Hendriette,
Albärts ögon är ei ennu bra Gud vei vae som voe bra för dem, Ennu

30 måste jag be dig söta du ati du Skrifvär Snart till mig du vet ej vae dina
bref är välkomen.

Ennu goda janne jag har ei ennu fått brefwett Skickatt Nu är flickårna
Härlin här di helsar till dig s5 Myckett vi har haft reit Rolickt nu om
20:gon dagen Mamsell Wicktoria Wargelin är här di ber alla att du Skall
Hälsa från dem, Till Janne Stenbäck och sega ali de är här. adiö goda
Janne

din egen Syster
Anette
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GamlaCarleby den 5 Apr. 1831.
Älskade Broder.

Jag tackar dig hjärteligen för dit gamla och länge väntade bref, som jag
50 med Påsten, 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 med hvart
Annu skall kunna plaseras, hälsi under skriftskols tiden, ty enligt de un
derrättelser jag har, skall Karin qvarblifva öfver sommaren hos Snell
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mans, för att vara upprigtig så bör jag säga dig att jag ej varit där mer än
engång sedan de hemkommo i höstas och dä var ej Carin hemma, likväl
harjag den underrättelsen från säker hand, så mycket mera trovärdig som
Carolina nyligen retournerat från Tyskland, och Carin säledes nödvändig.

Skrift skolan öpnas i slutet af maij, någon utväg bör snart tagas. Jag har
funderat på att vända mig till fru Eschilson. men det är så besvärande för
mig, så motbjudande att tigga någon menniska. skufle det vara för någon
främmande vore ett afslag ej så förödmjukande. Men i nödfall, om ingen
annan utväg är, så må det gå. om än jag skulle göra hvad, det är mig Jika
mycket, hur det må afiöpa när jag ) gång tagit mitt beslut. och det är 10
att vänta på svar ifrån dig eller vår goda Pappa (han lärer viii Kanske
redan vara. eller och kommer han snart till H<elsing)fors med Salt Lasten)
till och med den 18:de, och om jag dess förinan således ej får några
föreskrifter så skail jag göra hvad jag k-an: hUusi skulle jag dock se om bref
vore, till den hvilken i besluten vända eder till. Jag tackar dig älskade
Janne för dina broderliga råd och undervisningar säm du Broderlikt nu
äfven som förr skänker mig. vare miit hjärtas erkänsla dig en belöning
därföre. du önskar, och jag äger ej något annat; också vill jag bjuda till att
använda dem till min fördel.

Mathematiken har jag, försökt. att lära känna, men oagtat ah mift 20
bemödande har jag dock ej, utan handräkning kunnat draga nägot fram
steg, och har heller för närvarande ingen som jag skulle kunna vända mig
till; äfven sam jag nu på 5 ä 6 månader ej har någon bestämd tid att
disponera till detta Undamål.

1 anseende till Sjö farten, ylh jag ej göra något försök innan mina 7 år
(för framtida säkerhet) äro till ända lupne. d. ii. nästa vår.

Jag skulle viii ännu hafva mycket att tillägga men tiden till brefvets
inlämnande är för handen, alla mk bra, Hemma. helsa vk goda Pappa
och Lef väl

önskar din egen August 30

N. 8. jag skall snart fort sUtta mitt afbrutna bref
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Den som begynt tentera till Candidat Examen,
jir mörk och kalI mot verlden, som spader kung mot damen;
En sådan man är icke för god att komma nära,
Han håller munnen färdig att skrika till och svära.
Han sitter ej. han stk ej, han går ej sam en annan,
Han iynkar ögonbrynen mcd håret ner i pannan.
Han vet ej af om solen stfir vester eller öster
1-Jan tänker blott på röster, på röster, röster, röster;
Men icke så’na röster som sjungas eller klingas 50
Men sådana alenast, sam ur Decanus tvingas.


