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Det sk<ulle <***, varit interessant fil göra hans närmar<e bekantskap:
men hvad tror Du vårt hus k<unnab erbjuda honom af interesse? — Ack.
kära Br<oder, du har varit så god och funnit der något godt; men det
är din egen kärlek, som uppsökt och framkallat det! — Vi äro nöjda mcd
att hafva åtminstone en van. som icke funnit oss alldeles förkastliga. —

Jag Iängtar fil se, hvad Du har att skrifva om, när Du kommer till
Kuopio.

Oud mcd oss!

10 Din Van
Zacharias Hteggström

P. 5. Gud vet, hvad det skulle kunna göra till saken, om de anmärkta
skrif- eller tryckfelen ändrades! Jag tycker, det är en af dessa små
brister i bestämdhet, som i populära skrifter äro sä snart sagdt omöjliga
att undvika. Dock, om Du anser saken af den vigt, nog skall jag låta
trycka ett blad med de1 2 rattelserna. — Men i det fallet skulle jag gema
se, att Du satte upp ett helt register p1 Tryckfelen, stora och små, som
kunde inrymmas p1 ett blad och vore beledsagade mcd någon liten

20 ursäkt från din sida i afseende p1 tidens korthet o. s. v.
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30 Goda Farbror Snellman.

Tack goda Farbror för det kärkomna brefvet och [2 skillingen men
förlät mig att jag ej p1 sä lange skrifvit till Farbror.

Mina lexor och examina hafva beständigt hindrat mig. Fastän jag ej
skrifvit till Farbror, kan jag nästan försäkra att ingen dag gått förbi,
utan att jag tänkt p1 Farbror, om Farbror1 ännu skulle vara qvar i
Helsingfors, eller skulle rest till Cuopio, eller om Farbror skulle gjort
oss den surprisen att helt oförmodat komma till Stockholm efter sitt
löfte. Nu har Thilda Thalin rest till Gelle. 1 Fredags åtte dagar sedan

40 fick Fia ett bref från Elise Lagercrantz hvilket var mycket kärkommet
emedan Fia, Nanna och jag blefvo bjudna till Barkaby. Der voro vi ätte
dagar och roade oss mycket men mot siutet längtade vi hem. 1 Lördags
eftermiddag foro vi hem mcd 1/2 3 b1ten, men, hirn stor blef inte vär
förväning när vi skulle siiga om bord. att träffa vår goda Mamma der,
hvilken hade rest den länga vägen frän Stockholm för att hemta oss. Pä
eftermiddagen voro vi bjudna till Blachets pä Magdalena. Om Tisdag
Atte dagar skola vi börja skolan och då är ali min frihet slut: men det
skall inte hindra mig att hvar dag tänka p1 Farbror. och fä se om
Farbror gör oss alla det stora nöjet och kommer till Stockholm. Fia

50 häisar Farbror mycket och med, första tillfälle skall hon äfven skrifva
men nu han pä att sy åt Faster en krage till hennes födelsedag. Nanna
och Brödema hälsa äfven till Farbror. Nu adien, goda Farbror. Gud
gifve Farbror helsan önskar Farbrors

Gumman Noach.


