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55 C. F. STENBÄCK — J. V. SNELLMAN 18.X 1827
HUB, JVS handskrifrssamling

Upsala den 18 Okt. 827
Bror och Vän

Var hälsad från Upsala! Resan äfver Wattnet fullföljdes under och ofvan
däcket mcd buller och bång. Wddret var wackert, winden gynnande, men
mager. Stora Salongen innehades af 3:ne handianden frän We!sing>fors,
af Fältherren, Lieutenanten Arrhenius, Stud(eranden) Baer och under- io

teknad. Karl, den, som kunde slå sig ut, utan att bli huggen pä näsan.
Krämarenas 30 Bouteljer Vin, 16 Bouteljer Porter — och Arrack till
öfverflöd, föriärdes gemensamt af Bolaget. Jag fick förse det endast mcd
bröd — och dertill var således Anettes bakning ganska nyttig. Hvarföre
du hetackar henne å mina vägnar. Hvar munsbit af ost, metwurst. fågel,
Hjerpe. Gäs m. m. skuile nedsväljas mcd ym och porter, och hvar efter
middag toddades. Fältherren slet mest ondt, som hvarken drack toddi
der föga Bränvin och var dessutom Homo simpiex et superbus.

1 Stockholm vistades vi (Baer och jag) 6 dygn. Där hade alt nytt lif. Det
som mest fägnade mig var utsigten öfver Stockholms Stad från Mose- 20

Backen — dernest den Ingeniösa Indianen och St(ora) Operan. Mii musi
kaliska ära var ej förunnt att höra Fru Angelique. Hon sjuknade den
dagen concerten skulle gifvas.

Alldenstund jag beslutit att, tilldess min synkrets dagas uppskjuta med
min inskrifning vid Akademien, mäste jag ock neka mig nöjet att upp
vakta någon af Akademiska Lärarena, sä nöjsamt det ock vore att känna

Patres. Äbo brand kunde än vidare vidga taleämnet med dem. Af en
sådan orsak kun jag ej helier om dem nägot, orda. Studiosorum Upsalien
sium iefverne närmar Sig nägot till Auraicorum. Rörelsen på gator af
sådant folk är ganska liten, i anseende till deras antal. Källar lifvet är, 30

minsann. mycket mindre än jag kunde ens ana. Annu harjag ej sett någon
Student förtära öfver 2:ne spets glas punsch. Dock det mera sällan. Huf
vud consomation är 1 glas svagdricka 1 D:o 01 eller Poner. Nyfikenheten
har lockat mig pä källaren alla tider på dagen. Före kI. 6 har källarena
varit nästan toma och Wärdshusen endast middagstiderna upptagna. Där
tillgär allt tyst och komplimenterande. sä ait det till och mcd är nästan
träkigt. TilIfölje af min hittilis erhällna erfarenhet häller jag mcd prof.
Hwasser. En Engia lif här är ali man inom och utom tms Iefver sä tarfligt,
som omständighetcrna fordra, utan den ringaste uppmärksamhet. Till
och mcd tyckes mig fieres Icfnad stöta pä snälhet. Dock ådrager sig en 40

dammig frack och en karl utan krage allas blickar. 1 öfrigt mä kragen vara
af hvad mod som helst, och med eifer utan smuts, allenst den sticker fram.

Vid min afresa från Degerby glömde jag i din kammare Horatius ed<i
tion) Stamberg, och i min nägra predikningar. Den förra är mig af mycket
värde, derföre att här är förbannat svårt att fä läna Böcker — man skall
först praestera säker Borgen vid alla Bibliotheker och för det andra för
binda sig att erlägga Bokens dubbla värde vid äbragta minsta skröplighet.
Dc senare Ur jag ock mycket angelägen ati återfå, hvarföre jag vänfasi
anhäller det Du slär en Couvert omkring alla dessa reliquier 1:o till mig
och 2o ytterst till Cominister, Mag. Tulindberg, samt öfverskickar detta 50

sedan mcd nägon af de Sumpar (paquetter) som än i Höst segla till Stock
holm. los Tulindberg vill jag afhemta det. Visserligen måste man kan
hända i höst skutta in för att bese Friskytten och pretiosa, samt Höra
Fruen, efter som Hon vintrar hos oss. Skrif snart till Din

vän Carolus
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P. S. Vännen N(eiwande)r 1kk jag ej träffa 1 Stockholm. Måhända var han
vid min ankomst återrest. —

56 A. C. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN 23.1 1828
HUR, JVS handskriftssamling

Palä den 23 Jan. 1828
Goda och saknade janne

Nu får jag den gledien att skriva fil dig och fräga dig Huru du mår som
måste vara si ingt skiid j frän os alla Det har vjst varit min Skiydig het aH
skriva Til dig men det har varit Rakt af en vårslöshet af Mig Men här etter
skai jag vist fort fara. Men jag håppas att jag lik Wel är j håg kommen hos
dig och du är och så altid j Mit minne, Mamma bekom dit Bref Tredic Dag
Hiul och om Hiulahån nk mamma Bref af pappa. och då var Hanj Närjct
Men lär ej Komma hem j vinter August var hem och jula Men for hem

DI) efter Tretån dagen vi har haft Ret Ied-sam julhelg det har ej varken j stan
Heller på landet varit Några Nöjen; Aibet vekser och är Nu frisk Al
bertina siter ren för sci sieiv, Mosler har farit Bårt Lii Rautaiambi Alskado
Janne föriåt mina dåliga rader och dåliga Konsepter Mamma helsar dig Så
myket Even Man. Jnge Nyheter fins at beretta än att Mamsel snellman är
död samt Pastär Ny gren j lappo. Skriv svar säta janne och Giöm aldri din

trogna syster
Anette Snellman

30

57 J. KJEMMER — J. V. SNELLMAN 15.11 1828
H liB, J VS handskriftssarnling

GamlaCarleby den 15:de Febr. 1828.
Herr J. W. Snellman.
Åb0

40 Bestyr du dina affairer — och kom sen till mitt barnsliga prat! —

Det första jag mi har aH benitta är att jag lefver för dagen — det är icke
utan sitt interesse, men kan Gud näs icke räcka länge. Ett väldukadt bord
ger ledsnad efier en stund och rälterne smaka snarl äckliga. Dock lålom
oss icke ropa hoj! förr än vi äro öfver bäcken — denna påminneise gäiler
för oss begge. Vanhgen, då man utropar: spelet är vunnet är man ännu
sjcif litet tvehogsen och söker genom denna bestämda försäkran att stärka
sin bristande tillit.

i det hela taget [ror jag ingenting, har nu pä sednare tider börjat aH
handla efter smak; likasom man då motspelaren har lyftat bestämmer om

50 det är rödt elier svart. Är min nu anhtade smak likasä föiwänd som den
fordom var i kortspelet skall det blifva interessant att se huru cassan
kommer att stå. Men hvad tycker du viii: Dåjag erhöli ditt bref höil jag på
att uppsluka Don Quixotte. Den t9:de är här en masquerad, der jag
ovärdig tänker kläda mig hans högvördighets person. endast på vår ort
kan detta förlåtas. Jag viiiie helire vara hans vän Sancho; men denna roi


