502

130

A. C. SNELLMAN

A. C. SNELLMAN

—

—

1. V. SNELLMAN 12%’ 1833

J. 14 SNELLMANJ2.V1833

KUR, J VS handskrifrssamling
Frantzila d. 12:te Maij 1833
Goda Alskade Janne.
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Lenge nog, hafver dc nu, pröfvat mig mcd Din långa tystnad, som låtit
mig för jäfves vintta svar uppå mina brefv. dett är väl äfven flere månader
sedan jag Skrifvit till Dig, men iag har altid vänttat på Svar. Söta Janne
om jag felat emot Dig, Sä förlät, mig det, och var öfvertygad omat det cj
är mcd villia. Du har iii altid varit min hulda Älskade Bror, hvarföre har
du nu sä Aldeles öfvergifvit din Stackars Annu nu dä iag är Aideles pä
[remmande orter, långt skild från Föräldrar Syskon och vänner. ett enda
brefv har iag haft af Mamma pä hela vinttren. men Fröknarne hafa Skrif
vit oftare samt fiere andra vänner, men af Dig Goda Janne mäste iag ännu
altid Sakna underrettelser.,
Frisk har iag varit Gud i IMv utom en svär och envis snufva som för
föligt mig i vintter mera än vanlict, ehuru jag var vintter hvarit plågad af
den. Annars är her dragiga rumm som kunnat bidraga denill, men fet är
iag som en Prestinna. Litet ledsamt har iae ocksä haft, emedan iag är sä
utan ah sellskap. ingen Flicka fins her i heTa församlingen som iag kunde
umuås mcd. Augusta Snellman är också i Gamla Carleby En ung hiine
fins här. Maaister Aspelin om Du känner honom, och han reser också nu
til Kounane för att bii Adjungt ät kyrckh(erden) Herr Snellman. han
låfvar nu ftamskaffa detta breft till Dig.
Inttet nytt kan iag beretta dig heminfrån, annat än
dett di mratt bra,
och Lambon är bortta och nu ämnar pappa igen
begnna med eget
folk. Kom utsäde är dyrt (gammalt kom kostar häm 22 Ri(ks)d(aN(er)
Ri(ks)G(äld)s. Tunnan, men det här års fäs för *17S:tån Dito, men det
sednare gror ej braf. iag vet att di äft’en där Hemma äri brist pä det och
mäste tillika köpa bröd födan till Sommarn. den Alskade Pappa som
(ännu pä sina Garnia Dagar) mäste hafva så mycket bekymmer mycket
hafver han förålldras pä sista resan. jfrän August kan iag beretta Dig att
di Lycklict framkommit till Levårna. Gud gifve att Di skulle komma hem
med lift’et därifrän.
lag hade bref af August. samma dag som iag reste hemjfrån. Och han
seglade äfvän samma Dag ifrån NyCarleby Redd. han Skrif att Du läft
skrifva Oftare till mig i Frantzila. Jag tror vist att din tid är uppiagen af,
andra jöromäl. men ändå Goda Janne. upäfra nägon stund för min skuld,
den skall ej gä förlorad. Hum lenge iag kommer aH bli här, vet iag ej mcd
sekerhet, emedan Pappa ej Sakt nägodt vist därom. nog har iag ändä lust
att fara hem i höst om det kand låta iöra sig intte just för Annat. men att
iaghar sä ledsamt i bland ner jag tencker pä södern.
Alskade janne när skall jag fä treffa Dig jag Skulle be dig komma
hemm i Sommar men hvad har iag för en nytta af det när jag ej fär treffa
Dig. Jnga nyheter vet iag att beretta Dig. Annat än, Mi Janne Rahm är
Död, och att Thilda Kyntzell är Gifi. mcd en. Handelsman Böhmer frän
sårdavala Fru Axell Böckellmans bror. Jag hade Bjudning till Brölläppet
men dett var ingen möilighet för mig ati komma dii, Ehuru roligt dett och
Skulle ha varit. Farbror och Faster Måntgumrij ber hälsa dig mycket. nu
mäste iag Sluta mitt brefv. du har dessutom redan kansie tröttnat att liisa.
Skrifv nu, Söta Janne mcd dett första till mig, och läl mig ej mera Oup
hörligt Sakna bref af dig. hälsa Fru Lind mycket. var SkälN Ommast
hälsad af Din,
trogna Syster,
Anneire
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