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Jag giader mig at Ni engång under den kortta Sommaren får andas frisk
Iuft i naturens sköte. Jag njuter det lika mcd Eder men som en SIaf, icke
allenast af behof, men mera af gammal lnrotad vana såsom Skeppare näst
Gud. 2:ne gångor hafver jag metat, och fått några Abborar, det hafver
varit min förlustelse. Nu vorc åter anbud at gä ut en resa på England men
kan icke slita mig lös; utan väljcr häldrc at hafva Gud till Redare: berga in
skörden och enging sjelf s ut Rågcn.

Min hälsa tyckes häldre stärckas än lida af sträng Occupation men
Sentimentala dör rent af 1 förtid uti Härmä; finge jag dock några dagar
deltaga uti Edra samqväm vore det en Bruns Cur för mig. Hälsa Wörd
nadsfullt Eder Ädla omgifvelse mcd andra bekanta Wänner, men var sjelf
mcd Annu hjcrtligt hälsade af Oss Det är nog underligi at ej August skrif
ifrån Wiborg. Han måste no blifvit trägen Sjöman. Stromberg och Neu
man hälsa. Må väl och skrif snart, önskar Din trogna Fader

C. H. Snellman.
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Wiborg den 26:te Octobcr 1834.
Min Alskade Broder.

Vi hafva varit här ända sedan den 6:te dcnnes. och det lärer väl förundra
dig, att jag ej Skrifvit förut. Jag måste därföre 1 korthet säga att jag hade
ämnat öfverraska eder, dig och Annu, mcd min dit Komst. Jag skulle då
följt mcd 0. Sovelius, till GamlaCarlcby. Jag hade äfvcn bref af W
Rahm ifrån H<elsingXors. Men af orsak att jag för det 1:sta Icke har 30
Nägra Kläder mcd mig utii hviLka jag Kunde visa mig för bekanta, samt
att jag blef föreSlagcn att resa från Sordavalla. och skulle då erhällit frii
Skjuts hem, beslöt jag mig till det scdnare., Men Nu åter harjag slagit det
utur hågen, af förekomna orsaker, men till H(elsing)’fors kan jag laila fail
ej komma, af förr nämdt skäl. Nu är min Anhfillan om du min Alskade
Broder Kann och will vara så god och fournera mig mcd 100 Rub(el> Jag
har burit upp min förtjenta Månads hyra. i det närmaste, här Kunde jag
väl äfven f Penningar. men jag är Nu sä sinnad att jag förr skal gä
Hemm, än att jag Skulle bcdja eller anlita honom Därom. Nemde Summa
betalarjag i Januarii månads slut. Jag skullc hafva myckct att skrifva men 30
miit Hufvud är no sä förbryllat, och jag har äfven bråtlom, som mitt
nästan oläsliga bref torde utvisa. Hälsa Annu 1 000:dc falt. Sörjen icke för
mig. Mcd omgåendc Post väntar jag Svar ellcr Penningar. Adjcu Min
Älskadc Broder; Det önskar den som altid förblifver din Ärlige och i
Döden Tillgifne

August.
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