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HUB, JVS handskrftssamting

Bästa Broder!

Du må nu bii ond eller god, men sä här ha vi nu gjort, såsom synes. Då
vi nemiigen hörde (från W. 5. Schildt), att Saimas läsare ä andra orter
voro betänkta uppå att yttra sitt deitagande för dess författare samt

10 önskan att han måtte stanna qvar hos oss, så syntes oss att det var väl
tänkt, och dä vi frågade vära vänner här, sä tyckte dc sä med. — Du må
derföre anse penninge *sänningen* med hvad ägon som heist, så bör
det dock fägna Dig, att Du äfven å vår lilla ort räknar femtiosex
vänner, stora och små, de förre delande mcd Dig ijuft och iedt,
farhågor och förhoppningar, de senare — 1ja hvad de senare göra veta
vi verkiigen icke; troligen hoppas de på en tid, den vi icke lära få se —

pä en bättre.
Lef väl och giöm ej bort dina gamia vänner

20 Carl Ehrström

Äiskade! Sedan vännen Caroius anfört alit hvad uti en sä kinkig affär
som ofvanstående möjiigen kan sägas, sä återstår mig ej annat än önska
Dig aiisköns salutem, och att, enär Du varder resande för att se
midsommars Solen på Avasaksa vid förbifarten viker in hos

Din
vackraste tjenare

Elis Waidens
30

Torneå den 10. April 1847.

Ännu litet elier mcd andra ord P. 5. Ifrån en Kongl<lig Sekreter vid
namn Theodor Sandström (inveckiad uti någon poiitisk Konst 1838 i
Stockholm) kanjag heisa Dig. Han är anstäild vid Tuli werket i Sverige
(hörer såiedes till det ädia Tuli biodet) och vistas i Haparanda för
bedrifvandet af några Tuli mål. Mannen säger sig vara personiigen
känd af Dig och derföre har Du nu fått heisningarne — Ailt fortfarande
ärjag Din

40

vackra
Elis
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HUR, Kellgreniana

Min Vördade Faderlige Vän!
50

Mcd djupaste ledsnad tager jag tili pennan vid den förestäilningen att
min långvariga tystnad kunnat väcka någon misstanke att vara väliad
af dåligt sinne — ty annat namn skulle mitt sinneiag icke förtjena, om
jag så heit och håiiet nyckfuiit skuiie kunna giömma, hvad mottagna
tairika bevis pä den mest säilsynta välviija åiägga mig, och derjemte


