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Jag har ej haft några underrättelser Hemifrån sedan jag kom därifrån.
och vet soledes ej huruvida det blir at Frantzila färden eller ej, J. W.
Sn<ellma)n kommer att fä Skeppet pä hvilket han seglat, torde hända jag
far med honom. Jag skall underrätta dig om hvad jag kommer att före
taga, Nu biir det äter mörkt, så att jag ej kan blifva vfdlyftig, det huf
vudsakligaste är ju redan här, Adjeu därföre, Hälsa Ahla från dess Mor,
bror och öfHga anhöriga som må väl, äfven som från mig och Mamsefll
Sop<hie> Tjärulf. Var du min Kära Uroder ömt hälsad af din tillgifne
August.
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HUB, JVS handskriftssamling
Palo den 13:de September 1832
Älskade Janne.
Tack Goda Du för ditt Kärkomna bref
hvilket jag bekom i med-let af
Augusti
Åfven-som för Kammen och den öfHga. bctre skor varjagjust
i stor brist pä men 1 Franzila lär jag ej behöfva nöta sä mycke skor. tack
silta Janne för den lilla netta Ringen Du gaf mig den var för mig sä
Kärkommen 1 synnerhet dä jag viste att den var till En ä-minnelse af Din
promotions-dag. men bästa Janne
den före-bråelsen du gorde mig
angäende min-likgiltighet om Dig har mycket smertat mig åjag vet ej vad
anledning jag gett Dig att tro-det om du ej har tagit det sä dä jag, mera
sellan Skrihit till dig. jag kan ju tro det samma om dig. men jag tröstar
mig där mcd att Gud och-minstonet set till min upriktighet och 3tt jag
altid ömt Alskat dig sä gud för den skuld ei aldeles Iän Dig öfvärge mig.
Jag skulle nu också förr skrifvit. men ner dii lä[te sä vist Skrift’a till Pappa,
så har jag ämnat sedan Skrifva när som Pappa Skulle besvara dit Brefv
Pappa har också ei bekommit nägodt 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 Sednaste bref till Dig. vär resa
blir efter 2:ne Weckor>. Augus har ocksä van hemma 2:ne gongar han far
ej ui på Juno mer. tilan nu fölljer han med Wilhelm Snellman Som för
farttyg i-från NyCar!eby Di dröier ännu, par. 3. weckor hemma J Somrast
van Mamma och jag en tid j G(amla)C<arleby> och väntade Pappa hem.
och fick äfvän La emot honäm där. Nu har Fröknarne vanit borta hela
Sommarn i säinii hos Pastär Jnbärgs och blir där iinnu öfver hans Systers
Brölläp i slutet af September, så jag har fått vara ensamn)
Nu häller jag pä att Spela och Räkna för Pappa men fäse om jag ei
Glömmer Clavcr Spelningen j Frantzila, som ej fins nägot jnstrumente.
Hän är nu en Gnuflig Spanmåls brist men fälket fän nu Småning om af
Sina Åcrar här har äfvän frusit gräns-löst. för alla Menniskår för oss har
en del också Frusi men ändä fär vi nägodt af de andra Åkrarne jag mäste
Snant Sluta Victån och Odent Röjter resen j dag och med dem skaGl> jag
skicka min brefv Skrifv nu (fl> Goda Janne hälst till Pappa sä lengc (han)
är hemma och Sknif någän gon(g> (till> mig dä jag är j Frantzila. Gud (***>
Dig till hälsan jag häppas att Bnu<**rn har hielpt dig till nägodt bettre.
Pappa och Mamma hälsar dig hintlict van äfvän Känt hälsad af Albert
och mig Jag förblifvär altid din
tnogna Syster,
Annette.
—
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1-IUB, J VS handskriflssamling
Mattila 14:de Sept. 1832.
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Med sä god Lägenhet som nu är at med Wännerne Stromberg och Odert
Reuter fil Directe ett bref Dig tilihanda Min älskade Jannc; Jag begagnar
ännu detta kära namn och är fullkomligt öfvertygad at Du lika ofta tenckt
på mig sam jag pä Dig ehuru Gudi klagandes skriftelig Corrcspondence
uteblifvit. men häisningar med SLepps och Landt lägenheter hafver vist
icke saknats.
Du torde veta at jag i Äbo hade Last at försälja, och inköpa och dess
utom sköta skeppets arbeten utan hjelp af vanlig Styrman at sköta, och
Dirigera foicket.
Utaf Stromberg fär Du ali uplysning om vårt hälso tillstånd och det jag
nu som förut är uti beständiga Landtliga bestyr till tidsfördrif.
Annu skrifver viii om hvad vidare angär vära resor och nöijen.
Jag vet genom Wänner ngot nära hvad Du förehafver, och änskar
blott att hälsan mätte stadga sig.
Jag Iefver nu säkert nögdare uti mina åskådningar än Du uti Din Re
flection uti ett äro Wi ens nemkige)n i hoppet om bettre utsigter.
Landets tiilstånd är eländigt Ni som Lärde borde gifta uplysningar om
ordsakerne dertili eller pian till hjelp.,
Wännen Reuter och Hans beskediiga Fru äro här och hoppas at Du som
känner vårWänskap wille göra nägot at skaffa Odert, Condition sä fort som
möijeligt ty deras wilkor äro små, at soutinera honom wid Academien.
Du mäste mi vara nögd mcd dessa rader, fär jag lika mycket tilJbakas
är jag det äfven
Häisa Dina och Mina Wunner.
Din Fader
C. H. Snellman.
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NyCarieby d. 22 Sept 1832.
Min Älskade Broder.

io

Dit mycket kärkomna bref, erhölit jag i gär aftse af Ahlbäck som
passerade här, Jag var sä Iedsen att ej ais fä höra af dig förn jag far bort på
3 a4 Är igen, som vi ej lärer Kunna träffas. Om än jag blefve i huru dåliga
omständigheter som hälst aldrig skali jag falla kynt(zcii) besvärlig, man
beror ju ej af, en, Menniska, Jag och alla som känner honom äro, miss
nöjda mcd honom, han är och förblifver et:
Jag var hemrester för 2:ne Veekor sen, Annu hade nyligen fått bref
ifrån dig. Nu väntarjag att Pappa och Annu sart borde passera här, för att
resa till Frantzila. det här brefvet kan ej biiNa, Iångt, likasä litet som det
har nägra andra goda egenskaper ty jag är trött och Sömnig, Fmsen
Hungrig och Vät, brättom där-tiil, unga Z Topehus Som reser om Tis
dagen medtager detta bref. samma eller nägon dag sednare borde vi vara
Segeikiara. Jag är giad och förnöjd, i anseende till dig, min älskade Bro
der. att du är Frisk. och. Stär dig viii ut. annars. Jag hinner ej fortfara,
Adjeu min Saknade öm(me) Broder, Lev viii önskar din altid Tiligifne
egen Br(oder)
August.
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