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Älskade Broder!

Tack för dina kära häisningar till mig. dem ämnade jag vai att besvara
med et litet bref men min Lilla Otto är mi Krassiig uti tandplågor, och
roparjemt pä mamma. Hjertiigt välmen snart till våra orter — ehuru du
jngenting nemner därom, hoppas Vi det likväl. Pappa är nt rest till
G<amla>Carleby. Hans stälining är nu Gudilof pä sä god fot som man Jo
kan önska och Hans dagar bra sorgfria för det närvarande. lilla Ottilia
gläder sig sä ät Brobrors hemkomst7

Lef väi nu Kära broder, och kom ihog oss snart med nogra rader.
Ait Godt önskar jag dig af Gud, lekamliga utsigter har du nog.

Diii Tiligifna Syster.
Anna Essen.
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Bästa Broder!

Med sista posten emottog jag ditt kärkomna bref, hvilket skulie hafva
varit mig ännu kärkomnare, hederhge vän, om det kommit mig
tilihanda icke alienast dagar utan mänader tidigare. Du vet, icke
alienast af vära samtai utan ock möjligen af en eller annan uppsatts,
den jag i anledning af dina skrifter haft tiilfälle att framlägga för 30

allmänheten, huru stort värde jag sätter på ditt phiiosophiska förfat
tarskap: du vet äfvenledes att vi Svenskar anse dig som vär iärare, som
philosophins pånyttfödare i Sverige och att vi derföre äro dig icke
allenast uppmärksamhet utan stor tacksamhet skyldiga. Det var denna
bäde uppmärksamhet och tacksamhet, förenad med mera än hvad man
vanligen kailar vänskapiiga Uinkesätt, som dicterade mina ord liii dig
däjag hösten 1841 räkade dig hos Martensen.

Du mins att du i bestämdaste ordalag atbäjde mitt Cörsiag att söka
den nu lediga Phdlosophfte> pr<actic professionen, till hvilken ingen
finnes mera documenterad än du. Det ärjust detta afsiag sammanlagdt 40

med den omständighet att jag hela sista sommaren då jag viswdes i
Stockholm ej fick tilifäile att munteligen tala med dig, som nu sätter
mig ur ständ att taga det steg som ditt bref tyckes antyda, ett steg som
jag annars utan betänkande skuile hafva tagit. Jag har nemiigen,
öfvertygad on att du heit och häilet siagit tankarna pi Lund ur hägen,
och ifrig att skaffa dugiiga sökande, öfvertalat tvenne personer ait
söka, som högtidiigt förklarat mig att dc itke sökte deräst du biefve
deras medsökande. Jag har på dina ord försäkrat dem om motsattsen
och det stär sä mycket mindre i min maki att Undra dessa förhälianden,
som den enes ansökan icke mera är i hans egna händer. Du ser häraf 50
att min heder fordrar att jag nu mera vis ä vis dig förhäller mig passit’,
hvilket, derom kan du vara öfvertygad, jag ej hade gjort deräst du
genast, elier ätminstone icke sä sent, gifvit mig besked.

Annu mera! den ene af dessa sökande är Eloqu<enthe’ Adj<uncten>
Genberg härstädes, en ung man, hvars framtida befordran iigger mig


