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kunskap, Du saknar, Iätt inhemtad, och Du skall höja mitt sinne med
Ditt eget. Det är hägen härtili jag ansett saknas Dig; ocl jag har dock
älskat Dig ömt och innerligt. Låt mig se, att den finnes, och Du skall
btifva min tillbedda engel.

Jag ville skrifva ett långt bref. Men utom af arbete för Institutets
ordnande och af ständiga besök, harjag i gär hindrats af en middag hos
Professor Tengströms och en qvällstillställning af en 50 ä 60 st<ycken>
magistrar och äldre studenter. Det är rörande för mig, att se deras och
många dc ädiastes i landet tillgifvenhet; och det kännes tungt, att icke
kunna begagna denna uppmuntran till fortsatta och oafbrutna bemö- 10

danden för inhemska bildningen. Men omsorgen för Eder mina älskade
kräfver också ut sin rätt; ske Försynens vilja med mig!,

Kyss barnen alla från mig. Jag saknar dem, jag saknar Dig i hvarje
stund. För livar gång blir skilsmessan från Er mig allt tyngre och
tyngre. Mä jag snart äter få njuta säliheten vid Ditt varma hjerta —

nära, nära, Du min ljufva, egen älskade. Lefväl! Jag skrifver snart äter,

Din
trogne Make
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SLS, Runebergsa,*ivet

Broder Runeberg!

Mcd stor ledsnad har jag hört, att Du sedan mitt besök varit skralare. 30

Sä tacksam jag är för Din Frus goda välvilja mcd all traktering, hade
det för Din helsas skuld och min glädje varit bättre, att icke halfva
Borgä stad gjort oro i huset. Den saken kan dock ej hjelpas, men för
Din helsa bör Du söka bättre bot, än Borgä består. Jag har talt mcd
Ingman, och han ansäg genast urindrifvande medel för nödvändiga,
om sjukdomen är verklig Rheumatism, då den håller sig till »abdo
minal regionen. Skrif nu till honom. Beskrif hela sjukdomens gång.
Han ordinerar icke, om han ej är fullt öfvertygad om, hvad han har för
sig. Men ordinerar han, sä är min öfvertygelse, att den ordinationei ger
mera säkerhet. än hvarje annan i vårt Iand. Afven om det för stunden 40

är bättre, sä skrif dock. En efterkur kan afvända recidiver.
He]sa vänskapsfullast Fredrique. Likasä Dina raska gossar, för

hvilka jag fattade stort tycke.
Alla anhöriga här mä väl. Fredrik har dock ej brölloppshumöret rätt

i behäll.
Vi vänta på Din hitkomst. Men riskera intet, om ännu något af det

onda återstår. För N<ervander>ska afffirerna tar jag gerna in pä
ätervägen.

Din
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