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Älskade Janne!

Som du nu ser ilm vi hit lyckligt anlände i ahon, utan nägra Särdeles
märckwärdigheter. Jntlet körde vi hän ty KI. var redan 8:ta pä afton då vi
anliinde hit, wår frukåst åt wi först KI. 11, pä en Bondgård som jag ej mins
namnet uppå, men som är pä halfva wägen emedlan andra och tredje

10 Gärst gifvargården, i från wårt nattquartter. vi fick där söt mjölk och
smör, ät en god fruckost middag och tog oss en pris Snus, under dett
Hästen pustade, och åt en kaka bröd., Sedan harjag i afton Sen’ierat The
för tvenne Unga Henar, Essen och Mag. Borg. Han bjöd oss till sin Bmd,
men jag som sä obekant wille ej gä dit, Med möda fick jag C. Essen ut pä
wisit. emedlertid hade jag Nycke(n ur, och satt här i kammarn och funde
rade i min Enslighet. det käns ändä nu sä tom i hjerttat efter den alltid
svära Skils mässan; Du kom wäl Lyckligt hem i dag? och som jag håppas,
sä har Du ochså framfört min hjertliga hälsning till alla men i synnerhet
till Min Älskade Tante Bergbom. Nu har jag sett den Utom Ordetligt

20 wackra Tawast åsen. Skada blätt att dett just dä war ett hällregn detta Iän
vi ej förhindra oss att beskäda detta hänliga, men Regnet jorde alt pä
Längre häil mera duncket, sA att jag ej kunde se sä långt mitt långsyntta
öga elljest kunnat. C. Essen har hela dagn i dag längtadt efter Regn, men
bara det mulnat, sä tog han kapprocken pä sig och Straxst klarnade den
åter men slutligen fick vi dett så i ymnighet. så att dett förhindrade vär
resa, som vi eljest för en stund sedan beslöt att fortsätta i afton hälldre än
att Ligga Här pä gästgifrar Gärden. i affse rasspadejag dessa rader nästan
i mörkret och Du mäste förläta mig att de äro sä sneda.

i dag tyckes dett igenn wara ett friskt och wackert wäder och jag gläder
30 mig ät aH i dag fä beskäda dett wackra Kangasala. fä se om vii märgon

Ahon hinner till Kourtane, då vore vi Mändags afton Hemma. 1 frän
Härmä Skall Du fä en fullständigare bref af mig. Lef emedlertid wäl
Goda Janne.

Din kärleksfulla
Syster Annis.

Söta Janne! war nu ej Mycket trög aH skrifva hem, till oss. Hälsa kärt alla
alla bekantta, on dett gär ann så hälsa Ehrström? Ennu en gäng Adjeu
Söta Janne. Din Annu.

40
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Magnifice Herr Rector!
sä ock

50 Amplissimum Consistorium Academicum!

Hos Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium fär jag ödmju
kast anhälla, aH blifva hugnad med venia docendi uti Philosophi’n, vid,
Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland; biläggande, säsom stöd för
min ödmjuka begäran, en af mig utgifven, den 17:de innevarande Junii


