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Gamlacarleby den 6:te Aug 1832.
Alskade Broder.

Jag gläder mig hjertligen åt din lycka, för 3 veckor sen är jag hem kom
men, Jag var till Härmä på några dagar, och kan såleds hälsa dig. Pappa
tänker föra Annu till frantzila, (han blir hemma i vinter) Jag tycker det
vara det alra otjenligaste ställe i världen, dock bättre än hemma, men
hvad vill jag göra, det är beslutet. Jag skref i Äbo där vi Lossade ett bref
för att skicka det till dig, några förhinder förorsakade att det följde mcd

20 hit. Jag har mycket brottom för momangen och måste vara kort. Jag tror
mig M Emploj nästa sommar från Åbo, får snart veta vist. Juno Accorde
rades folk till i dag. Jag lätt i förhoppn(ing> att en Captøn> Backlund som
är snell Navigateur och annars Reel man liskulle fä skeppet.II förhyra
mig, fråga är om han hinner hem i tid, annas skiljer jag mig vid skeppit
som kommer att göra 2 h 3 ks resa under en dälig Capten, Söderman. Jag
gör dä en sommar tour och blir hemma i vinter för att lära navigation. Jag
önskar dig Ait godt och är i Lif och död din ömme Broder

August.
P. S. tid, och Pennknif harjag ej.

30
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OamlaCarleby den 17 Aug. 1832
Min Kära Broder.

När jag sednast skref till dig hade jag sä brottom, Sä att jag tror att
40 brådskan jemte Brist pä dugiligit bläck och Penn knif gjorde brefvet oläs

ligit.
Jag nemde dä om att jag ej viste precis cm jag komme att ätfölja Juno

eller ej, och att det skulle bero pä hvad det blefve för skeppare, men —

jag hant ej afbida det, ty för att befria mig ifrån J. K(yntzelDs Ei aktig
heter, och ifrån den obehagliga känsian att vara slaf, under en tyran, (som
sjelf vore värdigare att vara det än någon annan) i synnerhet när jag ej blef
ärbjuden nägot bättre än hvad jag pä hvarje annat ställe kan erhälla; men
i det stället fick kännas vid bäde orättvisa och skammlöshet. Jag tror mig
dessutom vara duglig ät andra, dett vill säga bättre Människor än Kynt

50 zelD., Jag anhöll därföre att fä Skillnad ifrån Skeppet, hvilket äfren utan
stora invändningar bifölls, Jag hyrde mig dä kammare och Mat med annat
nödigt hos Fru Ahla, hvarest jag ännu vistas, och emedan jag ej ännu
hunnit sä vida att besluta om jag blir hemma eller far ut pä vintern. innan
jag fär svar i frän Åbo, som i gär bordt vara här, harjag gått hos Magister
Arenius och läst Euclides.
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Jag har ej haft några underriittelser Hemifrån sedan jag kom däHfrån,
och vet soledes ej huruvida det bIir af Frantzila färden eller ej, J. W.
Sn(ellma>n kommer att fä Skeppet pä hvilket han segiat, torde hända jag
far med honom. Jag skall underrätia dig om hvad jag kommer att före
taga, Nu blir det äter mörkt, sä att jag ei kan blifva vidlyftig, det huf
vudsakligaste är ju redan här, Adjeu därföre, Kälsa Ahla från dess Mor,
bror och öfriga anhöriga som mä väl, äfven som från mig och M<amse)ll
Sop<hie) Tjänilf. Var du min Kära Broder ömt hälsad af din tlllgifne

August. io
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Palo den 13:de September 1832
Alskade Janne.

Tack Goda Du för ditt Kärkomna bref — hvilket jag bekom i med-let af 21)
Augusti — Äfven-som för Kammen och dett öfriga. betre skor varjagjust
i stor brist pä men i Franzila lär jag ej behöfva nöta sä mycke skor. tack
söta Janne för den lilla netta Ringen Du gaf mig den var för mig så
Kärkommen i synnerhet dä jag viste att den var till En å-minnelse af Din
promotions-dag. men bästa Janne — den före-bräelsen du gorde mig
angående min-likgiltighet om Dig har mycket smertat mig ä jag vet ej vad
antedning jag gett Dig aH tro-det on dii ej har tagit det sä dä jag, mera
sellan Skrifvii till dig. jag kan ju tro det samma om dig. men jag tröstar
mig där med att Gud och-minstonet set till min upriktighet och att jag
altid ömt Älskat dig sä gud för den skuld cj aldeles lätt Dig öfvärge mig. Jo
Jag skulle nu också förr skrifvit. men ner du läfte sä vist Skrifva till Pappa.
så har jag ämnat sedan Skrifva när som Pappa Skulle besvara dit Brefv
Pappa har ocksä ei bekommit någodt Bref af dig han blir nu hemma j
vinter sedan han gort En liten resa med mig till Ueåborg jag kommer nu
att bli der som jag redan omnemde j mitt Scdnaste bref till Dig. vär resa
blir efter 2:ne Wec(kor). Augus har också van hemma 2:ne gongan han far
ej ut pä Juno mer. utan nu fölljer han med Wilhelm Snellman Som för
farttyg i-frän NyCarleby Di dröier ännu, par, 3. weckor hemma J Somrast
var Mamma och jag en tid j G(amla)C(arleby) och väntade Pappa hem.
och fick äfvän ta emot honäm där. Nu har Fröknarne varit borta hela 3i)
Sommarn i säinii hos Pastär Jnbärgs och blir där ännu öfver hans Systers
Bröllåp i slutet af September, sä jag har fätt vara ensamn:

Nu häller jag pä att Spela och Räkna för Pappa men fäse om jag ej
Glömmer Claver Spelningen j Frantzila, som ej fins nägot jnstrumente.

Här är nu en Gruflig Spanmäls brist men fälket får nu Smäning om af
Sina Åcrar här har äfvän frusit gräns-löst. för alla Menniskär för oss har
en del ocksä Frusi men ändä fär vi någodt af de andra Äkrarne jag mäste
Snart Stuta Victår och Odert Röjter reser j dag och med dem ska(l() jag
skicka mitt breft’ Skrifv nu (***) Goda Janne hälst till Pappa sä lenge (han)
är hemma och Skrif nägän gon® (till) mig dä jag ärj Frantzila. Gud (“ 5°
Dig till hälsan jac häppas att Bru(**rn har hielpt dig till någodt bettre.

Pappa och Mamma hälsar dig hirtlict var UMin Kärt hälsad af Albert
och mig Jag förblifvär altid din —

trogna Syster,
Annette.


