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Ärade Bror!

Haf godheten gör mig och Assessor Forsström glädjen tillbringa
qvällen i mitt hus.

Skulle Din kära> Fru vara bekant med Fru Forsström, benäget
ursäkta den frihet jag härigenom tager mig, och eljest vilja hafva

10 godheten göra sällskap, blefve jag Henne och Dig oändligt förbunden.

Broderligen
J. V. S:n

Lördag 24 Jan. 74

N. 3. Fullkoml<ig> hvardag
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HUB, JVS handskriftssamling

Kära Hinni.

Vi Hafva icke pä länge haft underrättelser.
Kan Du berga Dig utan respeis?
Hushålla men begär pengar, då Du behöfver, i god tid, så att Du ej

biir utan. Låna för Guds skuld icke. Jag skickar gerna.
Med detta afgår pakett. Den äfven vapensigili. Jag tänkte sända det

30 för ordinarie tingshållning. Men deraf lärer väl icke bii nägot.,
Adeiskapet i arf vore intet värdt, om det ej medförde representa

tionsrätt. Bered Dig derpå och lär Dig tala i valda ordalag. Afven af
Kejs<erlig> Nåd har det intet annat värde, ehuru utan rikedom väl
någon utmärkelse behöfves. Jag och andra, som ej begärt det, hafva pä
senare tid fätt för landtdagarnes skuld.

Likväl pålägger det hvarje vältänkande ett ytterligare band, att ej
vanhedra korporationen. Ni borde väl också tänka pä, att ej vanhedra
mitt namn.1 Mä valspråket erinra Dig derom.

Sigillet kommer nu som namndagsgäfva efterät.
40 Skrif. Huru har Du expedierat Urtima. Ar Du säker att alit är rätt

och utan fel expedieradt?
Din öme fader

J. V. S:n
H.frs d. 27/1 74.

Mk 12 medfölja. Hade ej 20 till hands — som meningen var.
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SLSA, J. L. Runebergs samling

Vän Runeberg.

Kanske roar det Dig se, hur pass däligt jag ännu skrifver — dessutom,
tror jag, att erinras om de gamla tiderna af den kända handen.


