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som dii viii men Liuft vore dett för mig ati fä se dig ännu rigtigt Lycklig.
heisa Laura rett mycket 1 från mig iag kunde äfven helsa henne från
hennes syster Fiora som iag råkte i går på stålborg. vi var dit och besåg
ner dij bisatte unga Karger. dett var bra rörande att se en så håppfuii
Yngling bortföras i grafvens Sköte. Kela stadens jnvånare tycktes trenga
sig att vid grafven ännu få se honom hvilken de trodde sig få äga som
ersettning, i steilet för hans far hviiken alla så mycket saknade. Unga
Fiickår De förnemsta, N. B. Kastade biommår på hans lik Kista äfven
fålket tycktes vara mycket rörda. Dock dett är allas vår lått vi skola

10 vandra den vegen. Ack ingen, jngen, Skonas. ner man rett betencker 0
huru litet är dä detta förgengiiga värt som så många mennissior setter sitt
hela hopp till, och när den stund nailkas som vi böre Kaila vår förlåsnings
Stund Då tyckes den vara en fasans Stund. Gifve gud att vi aila kunde
möta den mcd lungn, dii äro vi efvigt Lyckliga.

Men nej jag måste rett nu sluta. Farb<ror), Fast<er) Samt Carin bedja
hjeniigt helsa dig samt mcd begäran att du i nesta vintter besöker Uieå
borg. du var så god och nemde att dii kommer att afhemta mig. härifrån.
Jag kommer jerna till Dig min Hulda Broder, Emedan jag finner både
nyttan och nödvcndighetcn af aH vara bortta hemifrån. fåse om Pro-

20 menaden (som du nemde om) kan verka hos dig God helsa Jag tror vist
att den stercker krafterna om den ej är besvärlig.

Adju goda Alskade Janne. lefv efvigt sell och iyckiig Onskar Din,
tiHgifna syster

och Wän Annerre.

Goda Janne Skrif mcd dett första till mig fä se kansie är du redan bortte
dii fiir jag vara nöid mcd att wentta litet nogon tid på svar. Adieu.
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Gode Brodcr Snäilman!

För dina och mina synders skuid fiir Du det mördande uppdraget. att
omsätta min skuld i den satans björnhålan banken. Liit Prof. J. J. Teng
ström tekna sig som Borgen pii medföijande document, det mäsi pro
saiska i sanning. som någon arm kopist här 1 verlden fått iof att port

40 rätera. Emedan sii väl Du som Prof(essorn) förmodeligen, säsom unge
män cgnar och anstår, ären för mycket oerfarne för att leta Er fram i
dessa menniskosuukande labyrinter, skali jag, hviiken i dem är mera hus
varm, bhfva Er Ariadne, och der vägleda Er, genom medföljande rccept
pä sättet huru denna förbindelse skall författas.

När alit detta är fuliändadt, förestår Dig detsamma, som oupphörligt
uigger vår vän Stubben sä ömt om hjertat —, nemiigen att »gå till Morbror
Bergenkiinga» för att, af hans heliga hand, få denna min nya förskrifning
ät djefvulen canoniserad. Käre Broder. Kanske blir Du nu mycket ledsen
pii mig för det jag inhlandat Dig i denna melanchohska björnjagt, men

50 hvad hjeiper det! Det värsta Du i din vrede kan göra är att Du kommer hit
och siär ihjäi mig sjeif: men det vore kanske också det bästa. ty dii sluppe
jag pii en gång att oupphörligt brottas med heders legionen af mina björ
nar. och det vore i aila [aH en hederligare död än att af dem shtas i
stycken, hviiket för elier senare torde vara den mig beskärda lotten —

senast inom en vecka följa dc spjut, min arsenai då kan praestera, för aH
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åtminstone litet sAra det största af dessa odjur. För dem dA med lika siiker
hand, som Thomas Hane.

Om Du träffar vännerne Hedberg et Borg sä säg dem pä mina vägnar:
att säsom jag alltid varit särdeles böjd till vördnad för de gode egenskaper
jag, hos mina medmenniskor räkat träffa, jag ej heller nu kan neka deras
oerhörda tystlätenhet, min djupaste för- och beundran, men att det Iikväl
litet förargar mig, att jag af den förstnämnde ej fär helst en rad, angäende
omständigheter dem han väl känner.

Helsa ifrån och förlät

Din vän 10
Fredr C—s

Brådtom
Frhamn den 25 Aug. 1833
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B(äste) Broder!
20

En verkelig själafröjd inger mig tanken derpä, att jag numera bliMt ett
sådant monstrum at ordentlighet, i alla möjiiga affairer, sA det synes, som
den skulle redan öfverstiga alIt, hvad Mi, hvilka ännu laboreren mcd den
gamia Adam i slikt hänseende kunnen föreställe Er. Såsom ett lysande
prof derpä, att sagde ordentlighet blifvit sä godt som min andra natur
behöfver endast anföras. aH jag, utan aH sä noga veta när länet var för
fallet till betalning, llkväl, drifven af en slags punctlighets, inspiration, om
jag sä får uttrycka mig. ställde sä till, att dc nödiga medlen anlände den
3:dje till bestämd ort. Du behöfver säledes Hederlige Urodeil denna gång 30
endast bruka »Din svaga hand» till att å post-kont(oreø i H<elsing»ors
lyfta 290 Rub<el) ifail ej L(a)daus snikna fingrar äro än mer odödliga än
hans öfriga lekamen, ock de knipit denna omätliga skatt, för att hafva
nägot att läska sig mcd vid Stygens giödande stränder. Detta är likväl
knappast att befara. och Du kommer således i tillfälle att bära detta
gyllene skinn, säsom sköld i den Herculiska striden mot det förfärligaste
bland de odjur, som grassera på vär nordliga himmel — mot stora björ
nen. Den redliga Viburgensen Heinricius är som bäst hos mig; det är en
hjertans fröjd att tillsammans med honom hälla pä blanka förmiddagen
några droppar punsch pä det, svidande hjertat. och dymedelst giömma 40
bort, att vär öfvcr djefvel Neidhart kommer i dag, och att jag ej äger
något värdigt skal, den jag till pTöfning kunde framställa mig.

Förlät hastigheten — Helsa från
Di n

vän Fredericus.
Frhamn den 7
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Det är en afgjord sak, att endast Geniet producerar nägot €sthetiskt
skönt. Hvad Geni är? detta är vanligen lika så outredt. anses sä out
sägligt. som hvaruti sjelfva skönheten hos en konstprodukt bestär. Dock


