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efter den ej gifver tillfredsställelse, och spegla Dig uti den Moraliska lifs
principen Ordet som vart Kött utom hvilcket ingen kommer till Ljuset
eKle)r lärer känna Fadren och fär delagtighet af den himmeiska Elden
ekler Andan Kärleken som är lagens fullbordan. Uti detta kärleks lif
klarna alla tvifvel, lättna lifvets bördor, vaknar ett evigt hopp. Men dä
mäste man ock erkänna vårt affall ifrån Central lifvet elle)r at vi blifvit
utkörde ifrån Paradiset till ett negativt lif uti dödcns mörcka rike, der vårt
öga endast ser skalet af Gud och Naturen; värt Förstånd mörkt) Iikt har
nets uti Moderliftet dock kUrt uti sitt mörcker, vår Wilja och Käntsla

10 uproriskt emot Oud el<le)r idel egenkärlek i stullet at Ljusets rike lefver i
allmännkärlek.

Uti Menniskjans fail lyser dock Skaparens vishet af kärlek, ty genom
den uplyftas vår varelse till proprietas sä at det goda och onda blifver vårt
eget, och Frihet. Moraliskt värde, samt straf och belöning, Idealiskt
tenckbart och Möijcligt: dä väl förståendes himmelens invänare endast
lefva Passivt, likt djuren uti sin lnstinct el(le)r i Central lifvet, dock mcd
Härlig Organisation utan tid och rum; Sä lefver ock vär sjel redan här 1
lifvet fast ej alla känna el(le)r tro det.

Planen och mälet är stort: därföre äroch Gud uppenbarvorden i Köttet.
20 Jag will nu ej förlänga denna deduction. men den torde vara tillräckelig

at lära dig glömma Prwdestination uti sin Theologiska form, och lära dig
tro at David och Johan Arendt ej voro dårar,

Dina välmenta råd till dina Systrars finare Education hvarken kan cl
<le)r bör fulkomnas uti alt här pä landet: vi har redan ty värre mi vårt land
öfverflöd af onttiga och till en del odugliga varelser af det fina slaget. Tid
fattas dem; icke ty Mamma har god betjening för dc mindre barnen och dä
hon är fdsk sköter hon det mesta sjelf. deras tid gär nu uti väfnings bestyr
och at reglera sig efter Modet.

Lät nu snart fä fägna mig mcd underrättelse om hvaddu avancerat till
30 graden uti Facultets väg, och hälst uti en mer Lcfvande äsigt af Menni

skjan och verlden.
Din förskrifning till Kyntzell harjag uti Räkning Honorerat, men inne

stär lib vidare hos honom.
Jag önskade nog gerna at see dig hemma i vinter; men det lärer knap

past läta göra sig, War kUrt hälsad af oss alla och i svnnerhet af Din
tillgifne Fader

C. H. Snellman.
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Helsingfors den 21 Decemher 1828
Broder Snellman!

Bästa Du! Just nu flck ja ditt bref, det tog mig på sängen Om lilla
Bergbom har rest ren till Abo, eller ej vet jag icke. Han har tiina pen
ningar om händer. Jag har ej träffat honom sedan han tog ut ditt stipendi

50 um (nedr<e> Publ(ika>) Emellertid skall jag vaI fä veta det innan eft mid
d(agen) dä jag afsänder dina sak-er. Träffar jag honom inte, sä wågar jag
väl ej lämna dig utan ditt päräknade öfverskott utan skall bjuda till att få
dig sä mycket.

Du tycks ju wara hängfärdig! Ej, Matheo man muss doch nicht alles
aufgeben! Warum wilst du lieber der Dicke seyn als du selbst? Detta
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rinner mig i hågen, i anledning af N<ervander>s mening. Det var fatalt
tänkt af honom. Och litet kände han mig, om han alfvarligt trodde attjag
ansåg mig mera hedrad af hans vänskap, än honQm af min; ifail det blefve
fråga om hedrande i förhållanden sådana som våra. Bispinnan sade: Håh!
vi ha just heder af atl ha den Cusin R. i wårt hus. Bispen: Ja, kära mor.
och han af att vara här. Så bör hvar och en duglig kari tänka; och N(enan
de>r var i högsta grad obetänksam då han lät ordet kumma öfter §gxoc
äöövtwv. Men lätom 0SS glömma sådantder. — Du kommerju hit 1 bör
jan af niista termin nog skola vi fä grillerna ur hufvet på dig.

Jag håller nu pä att medicinera under Hvasser. lcke som skulle mitt 10
bröst nu vara sämre, men emedan jag ej fick husfred af Cygrneus innan jag
gick att, rdfråga mig mcd Gubben. En rolig Jul wäntarjag mig ty här har
jag ju fästmö och ah hvad jag behölver. Dessutom inträffade den be
hagiiga conjuncturcn att vi alla som sökte adjunctsposterna här befvo
förkiarade för incompetenta ifrån Keckman till mig, och vi ha således god
tid till nästa ansöknings period. 1 harmen harjag skriMt sinom hundrade
verser. Jag har förstört de manuscripterjag hade dä du var här; några nya
skall jag skicka dig. Deribland mitt heders stycke Tröswn. 1 nästa sommar
gA dc ur trycket, viIl Gud. Annu en gång; Jag lefver ett engla lif här. 1
efter) m(iddag mera fatwäl! 20

Qväll. Bcrgbom har jag träffat och af honom fått 16 R<iks>d<aler> 19
S(killing> samt 75 kopek, som ses af hosföljande räkning. Hvad som deraf
återstå skickar jag dig. Madamen sade ati din rock ei var, färdig ännu.
2:ne Carduser medfölja äft’ensom Schellers Lexicon. Hos Pipping måste
väl jag svara för det.

Sedan märses har jag emottagit underrättelsen uni min Fars död. —

När vi nästa gång få se dig i ÅboN, ja gudnås! Torde halmhatten fä
hänga i lugn på sin spik; ty alla dens relationer äro nu på den bästa fot
ställda. Har du tillfälle sä låt höra af dig och wänta svar af oss här. Mollin
och jag bo åter tillsamans och han helsar dig. Ncrwander reste pä för- w
middagen till Tammcrfors. Jag är bäde glad och sorglig i afton. Farväl,
bästa du, och glöm cj

Runeberg.

(mins du mer wirt: Skär mej bränn mej)
(applicera detta pä mitt bref,)
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Palo den 14 Martii 1829.
Min Kära Son!

Dit bref af den 29 December, bekom jag för 14 dagar sedan, efter at en
lång tid förflutit under den föreställning at mit bref af Novemb(e>r månad
skulle aldeles förkommit, dä jag af resande H<erra» Studerande fltt un
derrättelse at Du mått väl, och varit vid Academien under Termin. Det
måste ock säkerligen genom Resandes eller Commissionairens försum-
melse kommit at ligga någorstädes sä länge.

Dina åsigter och tenckesätt gläda, mit hjerta och fär jag allenast önska
dig välsignelse af Sädenes Herre. Reformen är viii redan nägot avancerad
äfven uti Eder Filosophiska Facultet sä at man ej mer behöfver treffa
Magistar hvars hufvuden äro fulla af sednaste Seclets fantasier men Forn


