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ungefär vetat min vistelse och ej tillskHfvit mig nogon råd för att under
rätta mig. — det är ändo ei nog af ursiikterjag erkänner mitt fel och beder
att du såsom en god broder ville förlåta mig det enär jag mcd mitt hjärtas
bifali lofvar att ei urktlåta en pligt sä helig och sä ““ i utöfningen.

Men jag mäste vara kort ty gronof reser i dag, och kanske snart din
Pustare har jag cnbalerat i en liida efter Gronof till *** förrgår kom
Pappa hit han helsar dig jemte fl (‘<“>. Man lärer guskelof mä litet
bättre. Alla andra där h(emma) mår väl jag var och förde hem Man och
kom där ifrä(n) 1 vecka för JuhI, med önskat att dett nyligen ingongna
äret mätte vara dig min altid älskade Broder Lyckosamt och sä fördelak
titt som din, egen, ömma och kärleksfulla Broder önskar

mcd största Actning och sann Broders kärlek
Teknar

Carl August Snellman.

P. S. i falI du ei redan hört det sä får jag underrätta dig om att moster
Anette är gift; och det med en sann finne.
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HUR, JVS handskriftssarnling

GamlaCarleby d. 19. Apr. 1830.
Alskade Broder

Oaktadt din fortfarande tystnad, min egen god Janne sä skall jag
nu skrifva dig till nägra nader. om du ei är aldeles stött pä mig mä du
helst skrifva en rad pä det att jag kan se utaf din egen hand att du ännu 30

lefver, ty den tystnad du i ackttagit mot mig, är icke annorlunda än graf
vens.

Här har jag framsläpat mitt lif tilis dato och är ännu uti samma be
lägenhet, der drager ännu samma oföränderliga ok utan att det tagit af
en enda hårsmåns bättrc rigtning. men tackad vare Allfader före att jag
haft och har styrka att uthärda där mcd; Pappa kommer ei till Helsingfors
för att emot taga Patience, ehuru ojärna han hade velat lemna det ty han
mäste taga Skeppe)t Juno,, som ligger här uti staden; angäende Syster
Man fårjag berätta dig att hennes Bröst sjuka är i beständigt tilltagande
och ingen räddning synes mera möjilig wi fä säledes Älskade Broder be- 40
reda oss ait snart begräta en bortgången kär Syster. Jag besvär dig goda
janne SkHf till henne i bland nogra rader kanske ödet ej länge unnar oss
den glädjen. — Jag hade i anledning af en olyckligs bref tänkt göra dig
nägra frågor, men din sorg lärer förut vara bitter nog utan att jag ännu
skulle förbittra den med mina anmärkningar. jag skall blott beklaga dig
min Alskade Eroder: jag tycker att om du tänker dig hit hemmät i Som
mar vore det en nöjsam färd. färdig att följa Skeppet fast till S:t Peters
burg och där ifrän Hem. Kanske ärbjuder sig ei tillfället sä hastigt att fä se
denna vär vidt Berömda Huvudstad, och dett som jag räknar Pä är att
Skeppets Redenie ej äska nägon betalning för, Fragten. ens ej nägon skä- 50
lig betalning för Förtäringen. i händelse det skulle hehaga dig att göra
denna lilla resa så vänd dig till Capiten Tamelander. — Skrif nu bäste
broder till mig några nader äfven om dina omständigheter, hurudana dc
äro fast jag ei kan hjelpa dig SLulle jag ändo (***) dela mcd dig bäde din
glädje och din s(org). Jag slutar nu mit bref med ömma och välmenade
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önskningar för din hälsa och välgonu och förblifver altid din dig älskandc
ömma och Egna

Broder
August.
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10 HUB, JYS handskriftssamling

Palo den 29 Aprill 1830.
Min Kära Janne.

Jag kan begynna mcd samma klagan som du begynner dit sednaste bref at
vi sä sällan brefväxla, dä det tyckes at först vär värmen i ApriIl uptinat dit
bläckhorn. Medan jag är ute på resor sä fär Du Addressera dig till Mam
ma, Syskon el(le» Wänner och då är det deras fel; 1 förleden vinter skref
jag 2:ne el(le)r 3:ne bref då jag var hemma, och i vinter var H. Pijpponius

21) mer än ett bref.
Äfven hafver Du af H:r Richardt som äsyna vittne fäit höra det Marie

är nu flyttad till någonling högre som Filosophi Studioser supponera, men
aldrig kunna komma till tuli visshet; men vi sam uti Härmä Filosofera
mcd Gudomliga uppenbarclsen uti handen veta at hon gjordt ett godt
byte, vi gräta glädje tärar cftcr bonde tron, och smeka ännu hennes kaila
qvarlefva där hon ligger uti Salen och fiyser; sam Albertina sörger öfver.

Vore Dii närmare borde du komma och dela vära käntslor och ned
sätta skin-kläderne uti förgängelsens bo,, som sker den Ii Maij instundan
dc. Endast fyra dagar höit hon sängen för beständigt. men varit uti be

30 ständigt aftagande i synnerhet mot vären, men till själen hafver hon växt
uti styrcka sä at hon nu säkert är Promoverad till nägon högre gradus än
Du kan vänta af Faculteterne. Utan at röra hand eller fot alled hon uti en
svimning mcd Lindrig upkastning, som jag loftat henne. Du mä vara
öfvertygad at Mamma skött bäde hennes själ och kropp till sidsta stund;
och jag varit blott lnspector och Curator. Vär Gud gör alting väl!

Dit tycke för det Filosophiska studium fägnar mig: det gör ätminstone
samma nytta som bomull uti svaga öron at ej en kail vind aldeles fördärf
var dem. Sä är ock det rena Förnuftets äskädning ett pnuservatif at ej den
onda principen fär inblåsa uti alla själens organer ett dödligt förgift som

40 kallas uti medelkiassen egenklokhet: Men utan syn, och otan hörsel blif
ver Du lika såsom Dina Filosophiska medbröder, säsom den sä kallade
uplyste världens Status bevisar, om icke Du först af Gudomelig uppen
barelse lärer Nosce teipsum. Will Du, sedan upsluka hela kunskapens
trädet pä godt och Ondt, sä Wörda Plato och Soerates; ä!ska Moses och
David sam Mamma sagt, begrunda Naturen, Mythologien och fom Histo
rien. sam är alt Gudomelig uppenbarelse; doek tro Evangelium blindt om
Du ej ännu kan finna det höga däruti: dessa medcl skola uplysa alla
Filosoph.(iska) Systemers halt.

Jag fär nu nämna at jag kommer at gä mcd Juno till London och sedan
51) till Medelhafvet: Hermes catechmsen sä väl som mina öfHga Manuscrip

ter fär Du ärfva, sedan jag åtenänder dem ifrän England. Jag hade nog
önskat at komma till Helsingforss. men jag blef tvungen at omändra min
pian; Den aktningsvärde Lagman Snellman hade bordt se dem, hälsa
honom sä kärt, äfven sä Lector Keckman. Jag skulle haft 5 Texter af
Stunden der andacht öfversatte pä Finska at af honom öfversecs som vore


