
478 A. C. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN 9VI 1831

sömmen jag håller på och syren Kledning ått mig som jag vefvde där
hemma Fw Andärs Kämmer helsar dig så mykett Efven Faster och Far
bror Kyntzell och Gratulerar dig till din hederliga Exsamen Adieu Omma
Janne lefv väl och Giöm ej din Egen Kärleksfulla syster

Ann u
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GamlaCarleby d. 13 Junii 1831.

Jag inväntade just dagens post förat skrifva till dig. Nemiigen jag skuile
skrifvit ocm också bref ifrån dig ute blifvit, men hade nu det nöjet att emot
taga det. Jag har nog länge väntat därpå och förundrat mig öfver hvad som
kunnat förorsaka dröjsmålet, 1 dit bref finnerjag gätan upplöst.

Då jag skref sednast bieN jag tvungen att afbryta af göromål som ej kun
de uppskjutas, det blef därföre såddant du funnit det, neml(igen utan ordi

20 nairi slut.
Närjagväntat den tid jag uti mitt bref nämnde så återstod migej annat än

aH böija höra mig om någåt gvarter för Annu. lyckan var mig därvid särde
les, gynnande, jag kom redan tidigt i våras vid ett samtal med Farbror An
ders Kyntzell att nemna om Annus Sk(Hf>t Sk(o)ls gång och nu ärbjöd han
sig sjelf att Logiera henne. Jag kunde ej annat än tacksamt emottaga en dy
tlk bjudning i så brydsamma omständigheter, ehuru det var Iedsamt att falla
honom besvärlig, i anseende till det stora fönåd af folk som fins i huset.

Annu är säledes mi här, och skriftskolan fullbordades 1 går. Jag har ej
kunnat träffa henne sedan 1 Thordags då hon besökte mig, hindrad af en

w olycklig stöt i knäet som jag redan 1 Tisdags erhöll, och hvilken ännu hotar
att några dagar hAlla mig innom-vägg.

Dett hade ej allenast intet haft att betyda om Annus Skrifskols gån blifvit
uppskjuten ett Ar, utan fast mer enligt din yttran varit Mycket gagnelig, och
hade också gjort det om ej Annu i vintras vid min vistelse där hemma nämt
därom såsom med dig öfver ens kommit, och hvaraf jag tog mig anledning
att bestyra om värckställigheten däraf.

Ett bref som Carin erhöll i Från sina föräldrar för 10 dagar sen gaf anled
ning till Hennes hemresa som hon i tisdags företog. Ledighet vore nu hos
göran, men Händelsen inträffade sedan han afrest, och med Frun,timmer

4o kan jag minst afhandla ngot. Jag befarar dock att denna ledighet snart biir
besatt, och får därföre bedja dig Skrifteligen utvärka någon tids vistelse där
för Annu, i falI att du ej talt med Fru kjemmer för henne, eller annan finner
dig vid det. skulle du ej kunna förmå dig till afhandlandet härom, så måste
väljag beqväma mig därtili, sA snart jag inhämtat dina tankar.

Här har väl vadt prat om Helsingforsska oroligheterna, men åtmindsto
net harjag ej hört några Enskiltas namn dän’id nämnas, jag bör likväl till
ägga att jag är den sämst underrättade af någon ty jag har ej umgåts med no
gån på långliga tider, tidningar får man gudnås> aldrig läsa härigåln. Jag var
viii äfven hos ahla, men (***>, jag sökte börja ett samtal i det ämnet, antog

50 han (> sä buttermin ait jag gärna aifiröt. det ärmed största mödajag kun
nat (oagtat ali brådska och slarfveri hålla min fot hängande neråt tills nu,
och mäste derföre upphöra, skrif snart till mig någon rad till din egne som
altid med kärleksfull tillgifvenhet förblifvr din egen

Broder August.
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Mcd följer eit bref i från Annu, Slå bårt ur hågen det förslaget att få Annu
till *Castj*, jag tycker att det ej någonsin hade vari(t) värt att tänka därpå i
den belägenhit vi Q’>.
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GCarleby Redd. d. 3 Aug 1831. io
Älskade Janne

Jag hinner ej säga mer än att jag far till sjöss mcd Pappa. resan blir först
till London och vidare Af hjärtat önsLar jag dig lycka till dina företagan
den. Adjeu må väl altid, Gud vare mcd oss önskar din egen ömma Broder

August.
(Annu är åter i Härmä.)

20
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H:fors d. 12 Oct. 1831.
B<äste) Bror!

Dina 2 bref harjag emottagit. <***)öm har skickat 25 Rub.(eD. Hans bref,
som jag i går erhöll medsänder jag ej, ty (in)nehöll intet vidare än att
Han var frisk och bor 1 Wirmo. Commissionerne fårjag väl lof att uträtta, 30
ty dc andre ville ej åtaga sig dem. För att utfå M(anu>scr<i)pt måste jag ha
address på nyckeln till bureauen, ty den sitter väl inga lunda i låset?
Nat(ions> Bibl(ioteket> harjag fiyttat till mig. Salen står till Nations tjenst;
men i kammarn innanföre kommer Forsman att bo. Trenne bref mcd
följa. Jag har ej träffat J. M. af Tengström; men tror dock ej att han villha
björnen Iefvande; Död möjeligen, om skinnet är vackert och priset ej
högt, hvilket Du bordt och ännu bör utsätta, ty naturligtvis kan Han ej
bjuda nägot sjelf.

Vidare är till säga: att alIt som står pä tidn(ingen) om Warschau är
sannt o. s. v. Att Polen faller, men faller mcd ära. är mer än troligt. 40
Troligtvis är alh nu vid pass slut. Romarino och Rozyschki äro dHfne till
Österrike Rybinski återstår således ensam, samt dc 2 fästningarne. Mod
lin skulle troligtwis kunna hålla sig ett år; men slås och förintas armen
först, sä ger väl sig fästningen sjelfmant. Det har varit buller i Paris, i
anlednong) af Warsch(au)s eröfring. Cas. Perier lär ha blifvit nägot miss
handlad pä gatan; men dermed slutades Pöbelns dater. Men säkert är att
Honom förestod i Kammaren en svårare strid, sä att det är osäkert, huru
vida han kan hålla sig. Krigsmolnen tyckas alIt mer och mer skocka sig.

Mellan Kung och Folk råder 1 Sverge stor spänning. Vid PHns Nico
kaus> Aug<usøs dop var Gardet uppstäldt i 6 leder och Kanoner fram- 50
dragne pä borggården. Men Du vet att jag intet förtroende har till Svens
karne. Nog larma dc, men ingen kärna är det i dem. Dc äro en klingande
malm, en Ijudande bjellra.

Tuus
1. J. Ner.,


