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wärde sätta nägät till min utlagning Skälf harjag nu sökt att fä ihop hvad
jag kan, och Ensamn bestyra om mina arheten. Gustava Snellman ifrån
Pudas är nu här och hjelper mig. Hon beder hiilsa Dig.

Lycka till ett Godt Nytt år Silta Janne. Gud gifve Dig hälsa till Kropp
och Skäl. tack Söta Janne för dett Du Skref till min Otto Han blef säkert
hra glad däröfver. Moster Annette med sin man och sin Lilla Wilhelm
voro här och Julade. De kom Dagen före Julafton ock reste 14:de Dag
JoI. Moster bad mig hälsa Dig mycket ifrån Henne dä jag Skrifver, dett
var juft och rohgt att fä se henne. Hon har en sä utmärkt Hygglig Man.
och lika utmärkt beskedlig Jag kan hälsa Dig i från Otto, han mår bra, 10
och kommer hit redan i medlet af Febbroari. och i början af Martii blir
säledes vårt bröLlop dagen därtili är redan utsatt till d(en> &de Martii, och
Lysningsdagen blir första Sönda,gen i [aston Men jnnan detta kan ske sä
måste jag fä min Prestbevis ifrån Helsing»ors. Jag beder Dig därföre att
med dett första taga dett af Krons och sända dett till Mig. Utom dett ger
ej Calen bevis ät mig. 1 Söndag Lyses dett för, August och Sofie vi äro alla
bjudna på Gratulatjons Calas till Munsala. Där är mäst ungdom och blir
Dans ifrän NyCarleby äro De äfven bjudna. Brölloppet Skall i stället bli
ganska litet endast föräldrar och Syskon och Dc Närmaste kommer att
bjudas hälsa alla mina bekanter Pappa och Mamma bedja hälsa till Dig 20
Lef väl Onskar af hjertat

Diii Anna
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Högtärade Broder!

34)
Länge har jag ämnat, men dels at hinder deis af tröghet har jag uppskutit
aH Lillskrifva Bror. Nu kan jag dock ickc längre utan förebråelse, hvartill
jag och redan torde vara fallen, härmed dröja. Jag anser mig sä mycket
mer skyldig härtill som jag nu snart, om Gud viIl, ärnar taga det vigtiga
steget till äktenskap med Br(or)s Syster.

Wigtigt och i hestämmande af hela, vär timmeliga välfärd är detta och
harjag sä väl tillförene som nu insedt de närmaste Anhörigas, Föräldrars
och Syskons bekymmer och omsorg dä fråga är att bortgifva ett Alskadt
Barn en huld Syster. Jag vet sjelf dä min egen Kära Syster tog detta
vigtiga steg hvilka känslor hos mig rådde och hvilket det tillhör en öm 40
Syskon kärlek. Jag vill ocksä derföre vist icke heller pä minsta säit förebrå
Bror för den Omsorg och de skäl Br(or haft att ifra för Annos väl, hälst
det skedt af kärlek och upriktig välmening och jag i Brors ställe äfven
gjort det samma. Mätte jag blott ä min sida kunna uppfylla mina (iliggan
den sä lifligt som jag det önskarl

Att jag ombytt Ställe och befattning torde icke vara B<ro>r obekant.
också är detta ctt skäl hvarföre jag är angelägen att fä denna min önskan
snart upfyld. Min Befattning och mina göromäl ger mig tillräckeligt arbe
e och är mera vidsträckt än jag tillförene förestälde mig. Föröfrig vore

jag här, rätt beläten om blott hyggligare och trefliga Folk här funnes; men 51)
äfven hän mästejag väl finna mig hälst jag intet synnerligen har att skaffa
mcd dem.

Om tiden till wärt bröllop torde B(ro)r redan genom Anno vara under
rättad att det nemkige)n blir den 8:de nästa Martii Kan Bror pä nägo
möjligtvis siita sig lös ifrån sinna göromäl och den tiden den dagen vara
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med Oss vore det innerligen kärt. Jag mickrar mig äfven med det glada

hoppet att Bro>r verkeligen kommer.
Af Carl ifrän Karelen hade jag nyligen bref. Kan också derföre hälsa

från honom. Med sitt skrala bröst har han begynt en ny cur hwaraf han

säger sig hafva erfaHt en märkelig förändring och som ungefär bestär den

att så kallade gias koppor sättes på bröstet som sedermera gnides och

ilotteras. En gumma som de första tiderna efter hans ditkomst biiNit

efterskickad föratt koppa honom, har dä hon fick se, hans bröst häpnat

deröfver och sagt det vara ihop torkat hvarföre hon genast begynt med

io den nyssnemnde curen samt att gnida och ålskilja benen. Det gropiga och

insjunkna bröstet har redan synbarligen höjt sig och han hoppas att ah

mer och mer få det jemnat. Underbart. Om han skulle hafta kommit till

Karelen föratt cureras.
Widare hinner jag nu ej denna gång men än engång ber jag Wro)r att

om möjiigt är B(ro>r hedrar vårt bröflop med sin närvaro. Kom Bästa

Broder, kom! Med sann Aklning och Vänskap [örblifver jug städse,

Hägtärade Brors!
Odmjukaste tj(enaWe

20 0. v. Essen.

Raumo & Wuojoki d:n 26 Januari 1836.
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Min Kära Son!
30

Att begynna mit bref efter vanlig formulair, skulle blifva för vidyftigt.

Jag Wördar Försynens Iedning uti det! Denna vinter hafver varit Stormig,

Din kärlek hafver Iugnat våra bekymmer; Annu är nu förenad med sin

Otto, som jag älskar såsom Christen och medborgare, Lika som Hans

Adla FamiIJe.
Wännen Sjöstedt suru medförer detta, jemte de 5 Band som Du hugnat

mig med, af kunskapens trädet, (som jag olyckeligtvis redan fått smak af:,

får jag tacka för dett sköna uiwal, som uplyft och stadgat mit begrep om

FiJosophiens niirvarande stndpunkt), kan bäst relatera uti få ord, Vår

40 ståndpunkt uti alla afseenden.
Din egen ståndpunkt, anser jag icke eller afvundsvurd; Curatorskapet

&c., hvad jag fär gratulera är at Du fått Din AdIa Wänn Nervander hem,

som kan gifva många goda Råd. Plikten fordrar viii at arbeta för mensk

ligheten, men jag fruktar at lika litet som Nato och Socrates kunde uprät

ta Grekerne eller Plotinos de Romare. lika lilet skall det högsta vetande

af alt sant och osant kunna Reformera gaina Egoister.
Menniskjan en emanation af Gudomen, (som ur-Historien och uppen

barelsen bevisar), kan icke utan Syndafall ernå Proprietas eller frihet som

väsende; Nu äro vi blinda; en Himmelsk Electriskt stråle mäste uplifva

50 oss, och denna stråle med ett ord sagt är Religionen. Fräls dig sjelf och

styrk dina Bröder: och ingen säkrare ledtråd hafver jag funnit at förstå

Guds råd; än Svedenborgs Arcana CoIestia> 3. Cap<itiet) af 1. Mos<e)bok

och Hans Nya Jerusalems hra Alla syner äro heire at förkasta.
Detta är ari utflykt lika det, i sednaste.
August är nu Lycklig; Lika så Anna. Gud den Högste gifte sin Nåd och


