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Oödnings Fabriqueur.
Min Egen Janne: Jag måstc sluteligen uppenbara Dig 2:ne hemligheter

mcd att Otto Essen, bådc munteligen 1 vinter, och nu sednast skrifte
ligen begärat Annu till sin Egendom: det andra at jag med svåHghet kan
betala Urskylderne sodan en strå Röfverska plundrat mig på 40 Rubel.
det första betyder at hon och Du skola komma hem till middsommar: och
det andra at Du mcd Posten hjelper mig mcd. 50 Rubel; ehuru jag förstår
aH Du är härdt ansatt., Baron Stromberg är nu skiljd ifrån Postvercket;
men bor dock fritt i Staden. 1 siutet af veckan mäste vi resa till Kimobruk,

in sedanjag gjordt min Stads resa: här är fuli före, och vinter ännu. Hälsa nu
Kärt Annu och dess AdIa omgifvclse ifrån Din trogna Far

C. H. Snellman.

P. S. Mamma ämnade skrifva till Annu i gär men blef förhindrad: snart
slcall ilon uppfylla sin hjertats änskan, sodan vi varit till Kimo. Nu hälsar
hon blott Kärlcksfullt till Eder.
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HUR, JVS handskrifrssainlhzg

Wasa den 19:de Maij 1835
Huldaste Broder.

Ditt efterlängtade Bref af den 12:te Aprill emottog jag mcd glädje redan
den 19:de. ehuru jag intet afseendc hade orsak att Glädjas åt innehället.
— hvad som egenteligen är onaken där till, är att Du sä mycket kan
misstaga Dig, 1 Anseende till min Caractaire. utan att jag dock vill söka

30 orsaken därtill i nägot annat; än, dett man ej känner kan man ej Hgtigt
bedömma, men Ditt bre[s innehäll var mig sä oväntat, sä att jag ei kunde
afhålla mig ifrån tärar, — min cgenkärlck Kunde ei förlika sig därmed.

Efter Du nämt i Ditt bref om giftas brådska, Kan jag ej underlåta ait
mcd några Ord, underrätta Dig om sakernas ställning i detta afseende,
nemligen att jag har största böjelse till delta steg, och emot mig stär (: i
synnerhet min Vacklande Hälsa) min oförmögenhet därtill för momang
en, som är h1rt, ty det skäl som skulle fordra en snar wärkställighet och
fullbordan är Docktor Fontells Utlälande till mig 1 Höstas pä en, resa till
G(amla)C<arle)by, att Den sjuklighet hvarmed Sophie varit bcsvärad Te-

40 dan i längrc tid, och altid tilltagande endast därigenom Kunde Häfvas
samt borde päskyndas till förekommande af obotlighct — Goda Brodcr,
säg sjelf om det vorc glädjande i mitt ställe? sjelfva sjukdomens art Kän
ner jag ej, ellcr symptomer, hon har sjelf flere gängcr besökt Fontell.

Hvad Annu bcträffar, börjag säga, att jag mcd säkcrhct crfarit, att hon
ej gjort något afgärande steg eller gifvit anlcdning därtill, äfven sä Ogrun
dad är Din Misstanke om Mammas mcdvärkan. Hvad Fru Reuter be
träffar har jag väl ej Kunna utforska henne pcrsonligcn, Jag har dock fiere
öfvcrtygandc skäl och bevis därpå, att äfvcn detta är misstag; och att dit
bedömmande om ungdomslågor i allmänhct — tror jag är ej inträffande

50 pä alla.
Att Essens tillgängar äro smä, liksom mångcn annans no förtiden, vet

jag beklagiigen nog, äfvcn som att Han är nog illa till att sä godt som ro af
en enda, men fä excmpcl rinnas där en arbetsam och redhg karl lidit brist,
pä det nödvändiga — förhölle sig saken annorlunda sä skullc, j(ag (*>

mig därom, (4) Otto begärt och erhällit Pa<ppas samtycke, engång och
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(***>r mitt tycke ett g(iDvit Iöfte ej kan mcd Heder ryggas utan orsak.
tycker jag det, vara inda mls löst aH förhala, samt att Annu hemma
kunde nyttigare använda tiden; Men på Palo är det svårt. Jag önskar
henne ej dit, men hos Herlins vore det Passligt, och der blir hon gärna
emottagen. Men Det till hör Dig an arangiera i denna sak, härmed harjag
endast velat upplysa Dig om sanna förhållandet. Det är svårt att insee
hvad som kan vara bäst i en framtid, och af Hjänat önskade jag An
nastackar det bästa, Hvilket jag äfven vet vara Dit, syftemål.

J<ag var för 2:ne Veckor sedan Hemrest, och har nu en vecka legat i
väntan på Fartygets inkomst ifrån skärgården där den varit i Vinter Q’) io
N. 8. jag kommer att Segia på en Brigg (***) Commercie Rådet Grön
berg, resan blir till Crånstad för att Lasta, och gå till England.

Jag törs ej besvära dig mcd några rader dit. Den som manquerar pä en
Dag är ej sämre än den som gör det på ett är, men Heldre än jag skulle
emottagit Dit postskriptum skulle jag tagit penningarne på annan hand,
men äfven därföre har jag en tröst innom mig. Och nu måste ondskan
Kufvas mdet stå, Ty det är ju min liroder. —

Adjeu Aiskade Broder. några tårar som du aftvingat mig, gör Dig s
mycket Kärare för mig, Lew vaI! Om Gud så viil, för altid Hans nåd mcd
oss. Din tilligifne Broder 20

August

164 INTYG AV ÖSTERROTTNJSKA AVDELNINGENS
KURA TOR 12.171 1835
HUA, Centralförvalrningens arkiv

Att Studeranden af Österbottniska Afdelningen, Carl Leonhard Cajanus,
enligt i Afdelningens matrikel gjord anteckning, är född den 22:dra Au
gusti 1812, intygar pfi hegäran. Helsingfors den L2:te Junii. 1835. 30

Joh. Vilh. Snellman
Osterb<ottniska) Afd(elningen)s

Tjenstförr(iiltande) Curator.
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HUB, JVS handskriftssamllng

40
Kära Eroder!

Nu ä’ vii Tavastehus, p Gästgifvar-gården. Affärerna i Rect(or) Borgs
hus äro sådana, att vi för ingen del kunde dit inbjudas. Derför Iigga vi här
öfter natten; Anno i Kammarn N:o 3 och jag i N:o 6. Baron skickade jag
bud på gcnast och gjorde med honom en kort visit hos Gabbus. 1 morgon,
om vädret är aLdrig så litet gynnande, fortsätta vi resan heit tidigt. Be
skrifningen öNer dc 9 mil vii dag tillryggalagt öfverlemnar jag åt Anno,
som är mindre sömmig än Jag. Jag för min del kryper nu gärna till kojs,
och förbehåller mig att skrifra mera frän NyCarleby. 50

Mcd uppriklig tillgiftenhet
Din Vän

C. v. Essen
19/6 35.


