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HUB, JVS handskrifrssamllng

Härmä d. 6 October 1835.
Goda Alskade Jannefl

Fast Du ej Skälf skrifver, sä häppasjag dock att Du cj har någodt däremot
att fä bref icke har jag heller wägat jöra nägon slutsats af Din tyst
lätenhet, dä jag ändä tror att Du är den samma Hulda, Omma, Broder jo
som Du altid varit. Min enda slutsats är darföre den: att Du ochså är den
samma tröga skrifvare som förr. men Söta Janne lät oss nu ej mera länge
wäntta förjäfves utan skynda Dig nu att giäda oss med några rader, efter
Pappa tilloch mcd i sin länga wänttan pä Ditt bref, (som Du redan mcd
mig gaf Honom löfte om) nu Skrifter till Dig. Jenom Tante Bergbom och
äfven Carl Essen, som Skrifvit till mig, har jag ändä hört att Du varit
frisk.,

af Tante hörde jag äfven att Du dä Hon Skref var på Danskarby och
gladde mig därät att Du hälst litet tittat ut ifrän Din Winds Kammare i
sommar. Hela Julii och Augusti gick för mig sä snart, sä jag ei begriper 20
vart den tiden llydde men jag var sä mycket borta ty jag var pt Bruket i
par weckor och hjelpte Faster litet med sömm. Sedan var jag en wecka
hos Herlins. äter då jag hemkom var Otto ofta här och dess emellan hade
jag brättomt mcd sömm som jag hade åt Carl och Otto som bägge reste
bort. Pä min Malax resa hade jag bra trelligt Jag stod äfven Fadder ddr åt
Svahs lilla FlicLa Sedan åtcrkom jag mcd Faster Reutter, och Hemresan
var väl mera tom. Min enda och största glädje har nu varit att få bref af
mina Wänner. för Ofrigt Sitter jag nu pä Palo i min enslighet ... och
därmed är jag ändä rätt nöid. Om ibland nägon saknad uppstådt, hos mig
efter mina Wänner, sä kan jag ändä wist icke säga att jag haft hvad man 30
Kallar ledsamt. Dä mina tankar (som ofta nog händer) är i Helsingfors,
tyckerjag hela denna tid jag där tillhringade nu vara endast en Dröm, uti
hvilken Jag ännu ofta Drömmer mig. Af Tante häppas jag äLer snart på
bref emedan Hon läft underretta mig om när Hennes Bröllop blir — och
jag förmodar att dett jntte mera är längt därtill. Du skall vara God Bästa
Janne! och framföra mina hjertliga Häisningar till min Alskade Tante
Bergbom sami De öfriga Wännerne. hälsa mycket Marle Lindfors till
hvilken jag sä ofta önskat fä skrifva men dä jag wänttat sä länge pä den
dröliga Logren, som Iåfte resa och aldrig biir färdig, sä har jag sä länge
kommit att uppskuta därmed, snart skall dett dock nu ske. Otto hade jag 40
nyligen bref utaf. Han mär bra och frägar i alla bref: om jag ej redan haft
bref af Dig. Carl Essen är väl ej mer i Helsingfors.,

Här är ah redan sä Höstlikt och hebådar Wintrens ankomst. Härtils
har vi haft en Wacker höst men nu börjar dett regna och slaska, är kait
och ruskigt, sä att jag är helt Stel om Fingrarna i dag.

August räkte jag i Wasa wid min äterkomst ifrän Malax. Jag mäste resa
ut till Brendö för att fä räka Honom ty Han fick ej kommajnn till Staden,
och dä vi for till Malax passade dett sä jila, att som vi kom jnn till Wasa,
for August därifrån jnnan Otto hant gä till Honom. och under dett jag var
i Malax var Han mcd Sofi hit och skulle treffa mig. 1 Wintter blir Han 50
Hemma och kanske redan Jul tiden firar Han sitt Bröllåp. wärt biir ende
ra i wär eller sommar. dett var redan bestemt till sommarn och dett skulle
jag hälst önska, men Otto tyckes tro sig i sommar fä så mycket arbete att
Han har svärt att kunna bli Ledig. iag har så mycket wäfvar att tänka pä
och sätter nu först den första i Ärdning som är en Parkums wäf af en 40
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aknar> nog fär jag wärme af den diher Kaila höst dagarne om bara mitt
brösl vilile bii friskt. jag har i 3 weckon tid haft en så förfärligt svr snua
som lagt sig på bröstec och bråkat mig sä ... att jag ir aideles ifrån
humeuret och kan ochminstonet ej wara rätt Glad. Min snua har och altid
haft dett mcd sig, att den förtar humeuret och jör mig högst, Otreflig.
Några små Hus curer har jag nytjat men denna gång har deti varit för
jäfves och den har bara lagt sig ait wärre pä bröstet och läter som MaHs
Hosta. Jag skufle och länge sedan satt Spansk Fiuga, pä armen om ej ditt
förbud altid afhållit mig. sista fotvatnet har nu jort en liten lindring kan

jo ske är dett och eljest nu på bätringen, fast deti ej märks sä Snart Pappa
sad, att jag nödvändigt skall läta öppna Lung Ådern pä Armen första
klara Dag — och jag häppas nu mcd Guds hjelp au dett hiir bätre., Albert
harjag sökt hafva att läsa och Skrifta. Gud vet hur dett biir med Honom.
Han kan ännu ej börja liisa utantilil, ty Han är alideles utan ali tancke
förmäga. jag trötnar ibland sä iysligt att prentta med Honom. Söta Janne
Ursäkta mifl Kludd Du kan nog haft’a Svårt att få reda därpå. Skrif nu
snart till Din Tillgifna Syster

Anna,

20 Du vet ej att jag Spelar smått Oitar och har Jnstrument Skälf.,

d. 9:de October

Jag mäste ännu till lägga några rader, ty i går fick jag Tante Bergboms
bref, hvamti Hon underrettade mig att Du Skrift’it till mig. tack Goda
Janne därföre men brefvet har jag jnte bekommit, har Du Skrickat dett
med Posten så är dett underiigt. Jag häppas emedlertid att dett någångäng
framkommer, och dett jör mig redan sä Glad att höra dett Du Skrifvit.
både Carl Essen och Tante tala om Din Toweri! den lärer wäl nu vara ett

30 slags Sälskap, men jag tycker att den mäste hafra, ledsamt, om den skall
sitta hemma hela dagarna dä Du är borta. kanske den ändä redan är sä
stor att den löper med i Skohlen. Carl Essen sad att Du är sä svart skjuk
om den sä man knapt får röra Den. Tante skulle jag järna nu besvara men
hinner ej Pappa reser pä Stund. hälsa Henne hjertligt mcd första stads
bud skrifver jag. Jag hörde ock af Tante att Du ämnar bo qvar i Dina
trefliga Rum. att Lindforsens är borta var en stor supris för mig. Tante
sad aH Fredrique Runeberg skrifvit till mig. har du ännu hennes bref hos
Dig. Adjeu Gud vare hos Dig. Din

Annu

40
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HUR, JVS handskriftssamling

Wasa den 21:sta November 1835.
Huldaste Broder;

Harmed fär jag för det första iljärteligen tacka Dig för Dii Broderliga

50 bref af den 25:te Maij, som jag i Som(ras) eller i sistledne Augustii mänad
erhöll, men under Den korta Hemma varelsen ej hant besvara. Sederme
ra har vi gjordt en resa till Newcastle, samt återkom hit för 14 Dagar
Sedan.

Såiunda serjag mig beklagligen åter efter en 5 Mänaders tjenstetid äter
i syslolöshet, följagteligen äfven utan förtjenst, och äfren utan nägon


