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Uleåbårg D:n 22:ra December. 1832.
Alskade janne

Ofta harjag tengt pä alI skrifva till Dig Ehuru dett ej förr blifwit wärkstedt
men nu, kan jag ej mera försumma min skyldighet, förlät Goda Janne att
dett dragit sä lenge ut, jag har ocksä vänttat brefaf Dig hvillket skulle varitt
Obeskriflict välkomen dä jag har varit sä Ensamn i höst, ocksä där hemma
har di varit så tysta sä att jag ej bekommit en Enda rad af dem. Och vore sä
aldeles i Okunnighet om huru di märom ej Carin Pipponjus varit så god och
Skrifvit till mig. Pappa har Warit nyligen Rester till G(amla)C<arleby och
dä hade alla der hemma Warit vid häilsan. Bina Pipponjus är nu hos oss till
sellskap ät Albert. hon skall trifvas brafv.,

Dett är nu redan pä tredje män sedan jag kom till Frantzila. Jnttet har
jag haft altför ledsam där, men Albert har jag mycket Saknat, och nu först
vet jag vad dett vilI sega att fä några rader af sina Föräldrar Syskon och
vänner. skulle Jag hälst fä brefv ofta sä vore jag brafv nöjd Farbror och
Faster Montgomery har nu ocksä varit sä goda emot mig sä man ej altid 20
bchöfver höra förebräelser och fär äfven lära sig i hushållet. Du mins ju
huru litet jag fick befatta mig mcd dylikt, hemma,

Mamma var nog nöid mcd att jag for. och kansie jag ej mindre, lickväl
kåstade dett så grullict pfi mig att lemna hemmet, och ännu är Dett ej
bestemt när jag Skall resa hem, kansie blir jag öfvär Sommarn. Faslict
Ensamn är jag där. ingen Flicka fins 1 hela Kapeflet af bettre, sedan
Mamsellerna Luurin fiyttat bort. Magistern pä Prestgärden (Aspelin) är
den Enda som man nu i bland kan prata och Skratla mcd han är mycket
muntter och rolig. som du ser sä är jag nu 1 Uleåborg, och är jnne hos
Pipponiuses. Jag har nu, fått treffa Mormor ännu en Gong hvilket var 30
mycket rolict för mig och Mostrarne BIom har jag också trcffat Jnga
andra bekantta har jag här An Flickårna Närfvander och Josephina Ca
lamnjus frän N<y)Carleby; Faster Piponjus är sä Ledsen att hon ej fick
Penningar åt Hindrick af Sählbärg från Utajärfvi. Ehuru han redan låft
men när det blefw sä fattigt är så kunde han ej skaffa dem, men Faster
häppas nu att Du är god och hjelpper honom att få läna sig nägon Stcnds
tils Elias fär ut sin Lön. Dålict är det nu mcd deras afäirer som du redan
lär veta. i Märgon bitti s(kalDJag resa hem och Gustafva Snellman «rän
Pudas följer mcd mig till Frantzila och blir där öfvär Jul hälgen sä att jag
ej bIir aldeles cnsamn. Carin Skref att Wilhelm och August paserat Sun- 4o
det men gud vet när Man fär framkomst bref frän Levärno Dit dc ämnar
sig friska hade di dä varit och Gud den allgode gifve dem lycka och
framgong uppä deras resa och hjelppe Dem hem; Detta brefv bekommer
Du sekert jcke fören Eftcr Jul, och jag fär dä önska Dig ett Godt nytt Är,
samt alI Gledje och framgång Detta äret är nu Snart slut och vi begynner
nu Snart på ett annat År vars slut vi eJ ännu veta Endast Gud vet hvilka
förändHngar som till dcss kunna möta oss. Adiö Aiskade Janne lefv väl
och &öm e Din Trogna och Upricktiga Syster och Wän

Annette.
5’)

P. 5. Faster och Farbror Montgomcn bad mig hälsa Dig. Samt Fasoer>
och Farb<ror) Piponius äfvän Gustafa Snellman frän Pudas. Skrifv Snart
Goda Janne till mig och Addressera Breftet på Uleäb(o)rg. dctt gä sä
sellan bud till Brahestad. Farväl Söta Janne ännu. mäste jag be dia Skrif
Snart till din Annu.


