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mers. Joh. Vilh. Snellman. Wilh. Heikel. Alb. Enhom. Rob. Hasselbla<tt>.
Alb. Heikel. Joh. Rosenberg. Henr. Gabr. Piponius. Wilhelm Forsman.
Gust. Hobin. Carl. Const. Lönnblad. E. Wacklin. Fredr. Krank. Aug.
Krank. Svante Gallenius. Alex. Sabudski. Fredr. Julius Odenwall.

119 C.A.SNELLMAN — J. V.SNELLMAN6.V1111832
HUR, JVS handskrifissamling

11)

Gamlacarleby den 6:te Aug 1832.
Alskade Broder.

Jag gläder mig hjertligen ät din lycka. för 3 veckor sen är jag hem kom
men, Jag var till Härmä pä nägra dagar. och kan såleds hälsa dig. Pappa
tänker föra Annu till frantzila. (han blir hemma 1 vinter) Jag tycker det
vara det alra otjenligastc ställe i världen, dock bättre än hemma, men
hvad vilI jag göra, det är beslutet. Jag skref i Äbo där vi Lossade ett bref
för att skicka det till dig. några förhinder förorsakade att det följde med

20 hit. Jag har mycket brottom för momangen och mäste vara kort. Jag tror
mig fä Emploj nästa sommar frän Äbo, fär snart veta visi. Juno Accorde
rades folk till i dag. Jag liitt i förhoppn(ing) att en Capt(en Backlund som
är snell Navigateur och annars Reel man liskulle fä skeppet.II förhyra
mig, fråga är om han hinner hem i tid, annas skiljer jag mig vid skeppil
som kommer att göra 2 ä 3 års resa under en dälig Capten, Söderman, Jag
gör då en sommar tour och blir hemma i vinter för att lära navigation. Jag
önskar dig Ah godt och är i Lif och död din ömme Broder

August.
P. S. tid. och Pennknif har jag ej.

30

120 CA. SNELLMAN—J. V.SNELLMAN17.V1111832
HUB, JVS handskriftssarnhng

GamlaCarleby den 17 Aug. 1832
Min Kära Broder.

När jag sednast skref till dig hade jag sä brottom, Sä att jag tror att
o brådskan jemte Urist pä dugiligit bläck och Penn knif gjorde hreftet oläs

ligit.
Jag nemde dä om att jag ej viste precis om jag komme att åtfölja Juno

eller ej. och att det skulle bero pä hvad det blefve för skeppare. men —

jag hant ej aibida det. ty för att befria mig ifrån J. K(yntzelbs Fä aktig
heter, och ifrån den obehagiiga känsian att vara slaf, under en tyran, (som
sjelfvore värdigare att vara det än nägon annan) i synnerhet närjag ej blef
ärbjuden något bättre än hvad jag pä hvarje annat ställe kan erhålla; men
i det stället fick kännas vid bäde orättvisa och skammlöshet. Jag tror mig
dessutom vara duglig ät andra, dett vilI säga bättre Människor än K(ynt

50 zelb., Jag anhöll därföre att fä Skillnad ifrån Skeppet, hvilket äfven utan
stora invändningar bifölls, Jag hyrde mig då kammare och Mat med annat
nödigt hos Fru Ahla, hvarest jag ännu vistas, och emedan jag ej ännu
hunnit sä vida att besluta om jag biir hemma eller far ut pä vintern. innan
jag får svar i från Äbo, som i går bordt vara här. har jag gått hos Magister
Arenius och läst Euclides.


