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Christinaestad den 17:de Mars 1840.
Huida Broder!

Ditt efterlängtade Brefv. beIommo wi för 4:ra dagar Sodan. och linna om
ei annat fägnandc, att du Iefver, och är frisk. Jag hinner nu endast i (5 ord
meddela dig att äfven wi för momangen ilm i åtnjutande af Samma för
måner samt underrätta dig om dc förändringar som föregått 1 wåra sä wäl 10
o som Ekonomiska förhälianden.

Du trodde att jag wintraL 1 Kiel, men jag kom den 24 December till
marsund 1 Åland. och den 29 Januarii till N<y)c(arle>by. P5 resan Hemät
besökte jag denna Stad, och förbant mig att för H:r Sundman & Holmudd
emottaga ett 200 Lästers Skepp som nu bygges, Koppar fast & Bottnat.
den 26:te Feb(ruari) (***) Hustru <) Uarn hit. Sophie stackares <***)ce.
rat, utan fortfar p5 ena <“) förestär inom 3:ne Weckor. (‘) man och
hcnnes ““ Q”’) mä henne att göra <***)

Pappa träffade (***> sträfvandc som förr, (***) dig om sättet. Amalia
(***> frisk. — Är du Red(***) weta det. Ömt (‘) från oss alla! 20

D(***) <***)

//P. S. Calle siiger, Häisa Janne frän fasken.//

237 5. A. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN 17.1111840
HUB, JVS handskriftssamling 30

Söta janne — tack för ditt bref som vi sä länge ventat efter, vadföre du ej
för skrifvitt kan jag ej vetta. den är ju roligt höra dett du mär hra dett har
jag hört redan 1 Nycarleby af Backman.

vad tycker du att nu är vi Christina for. Jag tycker dett är sä roligt att
Bo sä nära Amalia och tenker Gud lätte vi finge vara friska och August
min Goda August fä leva skulle vi varu sä lyckliga, att vi kommer att
trifvas här trorjag nog. min hosta ärej semre heldre littet bettre. nu några
ord Söta Janne, du seger att du ej ville skrifva för att tro ditt bref komma i
andra händer när sä mänga först Iest deti och jag fick dett till sist <“ kari 40
jag sega ännu att är ju lycklig (***) Gud hielpe minnisian och lätta
Goda janne giöm åss ej (***>*fine* sä skall vi skrifva till <*) *nii* mä veli
och glöm åss ej.

Sophie<***) just mmc
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den 14 ap. 1840.

Fär undertecknad utan ati här använda många ord fråga om Herr Magis
tor Snellman skulle viilja uppfylla sitt sä aimabeit gifna löfte? och om det


