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te partie man kan taga, då man plägar ihfiul sig och andra genom den
correspondensen. Helsa Hustru och barn; fränder och vänner från

Din
J. J. Nenander

P. S. Tacka Laureil hjcrtligt för Hans besvär mcd inlagan., Gör Dig un
derrättad af Prof. Hällström. om Consist(orium> viIl honorera Det lilla
instrument uppköp jag gjort och hvarpå jag lemnat räkning i ett bref till
Ilmoni (hvilken Fogelberg ber helsa.) — Gär Cons(isrorium> in derpå,

10 hvarom jag ej borde tvifla, sä bed Borgström genast uttaga pengarne. Jag
vill stä pä ren fot mcd Consistorium. Också vore det obilligt hegärdt att
jag skulle stä i ucläggning tilis instrumenterne framkommo: det är nog att
jag afsändt dem till Havre. — Skulle det behöfvas nägon ändring i brefvet
till Gr(eve) Rehbinder. sä skrifver Fredr<ik>. hvars styl liknar min, om
brefvet. — Hvad eir års förlängningen angär, sä tar jag emot den enllgt
den principen, att man skall taga alIt hvad tagas kan här i verlden; men
jag vet derföre ej än om jag dröjer sä länge borta. Kommer jag hem
tidigare sä är dervid ju intet förloradt. 1 alIt falI har jag ej mycken glädje
hemma att förlora om, jag dröjer huru länge som helst borta. Försök om

20 Dina, en fremmandes, ord kunna verka pä Agathe mera än mina. Före
ställ Henne huru litet hon följt mina varningar dä jag for att 1:o Lemna sin
olycksaliga svartsjuka 2:o Lefva i dräglig frid mcd min slägt 3:o att ej tala
mcd hund och katt om sin mans elakhet och tyrannie. Sker ej Undring
hän, sä kommer jag så scnt hem som möjligt. Ja, Gud hjelpe oss begge,
Henne och mig; men nog ser vk framtid bra mörk ut. Jag rysen för den
stund jag skall komma hem, nu di jag vant mig vid den säflheien aH ej
dagligen höra käx och tjat.

Detta bref visar Du naturligtvis ät ingen. Du har tappat det, fönlagt det
— hvad Du vilI. — — Nästa bref. som Du skrifver med första addresserar

30 Du till Rorenz (alla cura di Signor Louis Wolff.) Meddela denna addresse
ät dc andre, som vilja skrifta• Härifrän reserjag den 1 Julii till Neapel och
är i Florenz den 1 Aug(usti). Cm möjligt är vilI jag vara den 18 Sept(em
her) i Stuttgard och reser derifrån genom Schweitz till Venedig. sä till
Miinchen och derifrån till Wien. — Åt Sjöstcdt köpte jag inga höcker af
det skM ali Han inga pengar medskickade och jag sjelf räkade ha högst
knappt om mynt dä jag fick Fredriks bref
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HUB, JVS handskrifrssamling

NyCarleby d. 21. Julii 1834.
Min Kära Son!

Dit sednaste bref med Remiss af 50 Rub(el) bekom jag i sinom tid, men
afhämtade först penningarne af Wännen Stromberg middsommar veckan
dä jag af fiera bestyr blef hindrad at gifva tacksägelse mcd Posten.

Alla Krono Rester blefvo upskjutne till hösten och jag hafver Rublarne
beredskap.

Jag är nu till Staden at fä mina Tings Protocoller och annat Nödvän
digt. och skrifver detta hos Stromberg i hast, ty jag mäste äter hem i
afton.

Mamma fick bref i går sent ifrän Annu och är nog ledsen at ej fä fägna
henne med href denna gäng; ty jag reste kI. 5 i morgon.,
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Jag gläder mig at Ni engång under den kortta Sommaren fär andas frisk
Iuft 1 naturens sköte. Jag njuter det lika mcd Eder men som en Slaf, icke
allenast af behof, men mera af gammal Inrotad vana såsom Skeppare näst
Gud. 2:ne gångor hafver jag metat, och fått några Abborar, det hafver
varit min förlustelse. Nu vore äter anbud at gä ut en rcsa pä England men
kan icke siita mig lös; utan väljer häldre at hafva Gud till Redare; berga in
skörden och engång sjelf sä ut Rägen.

Min hälsa tyckes häldre stärckas än lida af sträng Occupation meri
Sentimentala dör rent af i förtid ui Närmä; finge jag dock några dagar
deltaga uti Edra samqväm vore det en Bruns Cur för mig. Hälsa Wörd
nadsfullt Eder ÄdIa omgifvelse mcd andra bekanta Wänner, men var sjclf
mcd Annu hjertligt hälsade af Oss Det är nog underligt at ej August skrif
ifrån Wiborg. Han mäste mi blifvit trägen Sjöman. Stromberg och Neu
man hälsa. Mä väl och skHf snart. änskar Din trogna Fader

C. H. Snellman.
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HUR, JVS handskriftssani!ing

Wihorg den 26:te Ocioher 1834.
Min Älskade Broder.

Wi hafva varit här Linda sedan den 6:te dennes, och det lärer väl förundra
dig, att jag ci Skrifvit förut. Jag mäste därföre i korthet säga att jag hade
ämnat öfverraska eder, dig och Annu. mcd min dii Komst. Jag skulle dä
följt mcd 0. Sovelius, till G(amla)Carleby. Jag hade äfven bref af W
Rahm ifrän H(elsingXors. Men af orsak att jag för det 1 ;sta Icke har 3t)
Några Kiäder mcd mig mii hvilka jag Kunde visa mig för bekanta, samt
ari jag blef föreSlagen att resa från Sordavalla, och skulle dä erhällit frii
Skjuts hem, beslöt jag mig till det sednare., Men Nu åter harjag slagit det
utur hågen, af förekomna orsaker, men till H(elsing»ors kan jag ialla fali
ej komma. af förr nämdt skäl, Nu är min Anhällan otti dii min Aiskade
Broder Kann och will vara så god och fournera mig mcd 100 Rub(el) kg
har burit upp min förtjcnta Mänads hyra, i det närmaste. här Kunde jag
viil äfven fä Penningar, men jag är Nu sä sinnud att jag förr ska( gä
Hemm, än att jag Skulle bcdja eller anlita honom Därom. Nemde Summa
betalarjag i Januarii månads slut. Jag skulle hafva mycket att skrifva men 40
mitt Hufvud är nu så förbryllat, och jag har äfven bråttom, som miii
nästan oläsliga bref torde utvisa, Hälsa Annu 1 000:de falt. Sörjen icke för
mig. Mcd omgåcnde Post väniar jag Svar eller Penningar. Adjeu Min
Ålskade Broder; Det önskar den som altid förblifver din Arlige och i
Döden Tillgifne

August.
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