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Gud från himlens höjd
Sänd din heiga frid
Ned 1 Hcnnes bröst:
Att ei oskuldsglädjen må
Bytas uti flärd och sken
Utan hjertats ro,

10 Att ej qualets törnen nå
Hjertats djup och tviflet se’n
Plånar ut dess tro;
Gud friin himlens höjd
Sänd din helga frid
Ned i Hennes bröst!
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Stockholm, d. 30 Juni 1843

Broder Snellman!

Jag glömde, när jag Midsommaraftonen skref Dig till, att frAga Dig,
huru långt mina saker avancerat i Fredrikshamn. Jag viIl minnas, jag
öfversände i Mars fullmagt att uttaga lagret och bad Dig anmoda din
vän, Lectorn, att dermed icke dröja. — För alI del, om Du icke redan

30 fått något bref derom, skrif till din van och bed honom leke dröja en
enda dag med lagrets uttagande och liquidens uppbärande! — Det låter
mycket ulla. Jag önskar blott, att ingen olycka redan skett.

Många kärliga helsningar från stora och små! Det blef vackrare
väder änjag trodde: Midsommardagen Ato vi middag ki. 1 och begåfvo
oss sedan till Ladugårdsgärdet: söndagen tillbragte vi uti det gröna med
våra korgar och hade rätt roligt båda dagarna, särdeles den sednare.

Om 14 dagar harefter gårjag upp till Alexandersson för att höra. om
förslaget inkommit.

40 Din Van
Zacharias Heggström
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Min faderlige Van!

50 Om min oförsigtiga uppförande — ifail det så bör kallas — ådragit mig
min Brors ovilja. så rågar detta måttet af mitt lifs bitterhet. Menjag har
icke kunnat handla annorlunda. Redan förut i det bedröfliga läge. att
nödgas välja mellan mdernesland och alIt det. som hittils vidmakthållit
mitt bättre lif. har med hvarje dag längtan efter ett hem gjort mig
tveksammare i valet — ett hem, detta ord, vid hvilket redan i äratal min


