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Bäste Broder!

Ditt brefaf den 2 dennes gladde mig få dagar derefter. Väikommen äter
från din excursion! Det vore väl om en sådan der Mecenat helst hvart
tredje är hade behof af att låta biäsa på Sig.

Låneaffären i Univers<itets fonden, den Du omnämner, är regierad;
10 Du har säledes intet att af den befara. Men ett annat lån, hvari Fredrik

och P. A. Ervast har en tredje del (500 Rubei> B<anco A<ssignater)
hvardera) är äfven snart förfallet till inbetalning. Derjemte hotas jag
med en borgen på 200 R<ubel> scilfver m<ynt), äfven för P. A:s. Jag har
omnämt detta derföre, att jag är betänkt pä att besöka P. A., om
dermed kunde nägot vinnas. Hvad tror Du? eller hvad känner Du om
hans afffirer? Jag befarar att äfven Du är i borgen för dessa Iän. Att
intet kan uträttas hos h<ono>m skriftligen har jag redan erfarit7

Ansökning till Kuopio har jag nu slagit ur hågen. Kommer Du
derifrån, hvilket jag oaktadt alla dina dubier, anser sannolikt, sä hvad

20 återstår mig der mera än här! Familje- o<ch> a<ndra> förhållanden
komma härtill.

Jag hinner nu icke mera. Afffiren, den förstnämda, fordrade svar,
derföre villejag skrifva, om ock kort. Hvad den andra afffiren beträffar
sä skall jag tacka, om Du är god och underrättar mig om förhällandet.
Vackra Elis mottog din helsning och bad mig framföra sin.

Gumman och barnen smä må väl (den yngsta dock har tandplågor).
Alla helsa vi hjertligt till Dig och din gumma. Helsa äfven Emma, dä
hon träffas.

Vän och bror
30 Carl.

Torneä d. 20 Nov. 1847.

Först sedan tvä dagar ha vi is på elfven, snö ännu obetydligt.
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40 Kuopio den 26 November.
1847.

Vördade Faderlige Vän!

Med sann hjertesorg läste jag Farbrors sednaste bref. Jag hade haft
underrättelse om Robert’s sjukdom, men på samma gäng fätt veta, att
den var lyckligen öfverständen. Dervid tänkte jag blott, att dock D:r
Haartman var nära till, och säledes behörig omsorg icke kunde saknas.
Nu skrifver jag med verklig ängslan, emedan Farbrors bref förbereder
på möjligheten af den sorgligaste utgäng, och jag icke vet, om dessa

50 rader vid deras framkomst kunna möta underrättelsen, att farhägorna
besannats — hvilket Gud afvände!

Huru innerligt jag deltager i Farbrors och Familjens oro, behöfver
jag ej försäkra. Men jag säger, hvad jag sjelf blott sedan min skilsmessa
från Robert i Paris afvetat, att jag skulle för min egen del känna vid en
stor förlust. Lifvet och egoismen härdar eller förhärdar sinnet med


