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tid. den tid, då anden, Gudomens ande och afbild hos menniskjan mani
festerar sig, en tid som afgör för hela lifvet, för döden. Uitt, altför liitt,
släckes den himlaburna gnistan, och är föspildt. Den yttre omgifvelsen,
mcd sina näringsomsorger, sin lockande sinlighet är redan nog, och ve
den menniskja som, //mot den till dc / <oändlig)a / oändligheten / sökande
strifvande lågan. som virmer ynglingens bröst.// mcd dem ingår det
skjjndande förbundet. Men åter, snart slutas Iifvets bana, snart affaller
dess biomma, Ungdomstiden, och ve den som Iåtit sinnlighetens gift af
skara dess kalk, och i sitt frö döda den väntande frukten.

10

145 A. C. SNELLMAN — J. 14 SNELLMAN]6.X11833
HUB, JVS hanctskriftssamling

Frantzila Prestegord d. 16:de no:ber 1833
Alskade Junne!!!

fiere månader äro vei förflutne sedan jag SkHfvit till Dig. Jag måste till
skrifva mig Sjelfv denna försumlighet och bedja Dig om förlatelse. men 20
Ordsaken har varit att jag venttat underretteiser hemma ifrån Emedan jag
vet huru tröga di äro att skrifva (tiLl oss) så att jag hetst får sega dig wägot
därjfrån Doch försL: En hjertlig Tackseigelse för D<iøt kärkomna brefv
samt Boken- och Karttan Jag Skall ej försumma at kisa i den Emedan Jag
finner den vara bode nyttig och Tillika. Jntresant. det fängnar mig dock
mest att Gud åter hjelft Dig till helsan och mätte den nu förblifva var
aktigare. Ehuru man ej får vara seker, ty den Starckaste kan lika fort
(här) gifva vika för, Försynen som en Swagare. lika som Victor Strom
berg han tycktes vei vara frisck och rask, men huru Svag och et jnttet är ej
Mennisian för et Högre Wäsende, dii har vei hört af Henrik Piponius att 30
äfven Vår Mamma och Albert legat dåliga i Rödsoten. dock har försynen
åler hvarit nådig och hjelft Dem till helsan. Gud vet best huru den Stack
ars Albert årkar Jjenomgå alla Sjukdomar. Mamrna var god ock fenguade
mig mcd nsgra rader och däri berettade hon dessa nyheter för mig. hon
venttade äften då vår, Goda Far, hem, och förmodeligen är han nu hem
ma hos Dem. Söta janne när kommer Du till Frantzila Skrifv till mig och
seg när du Iror dig komma så vore det roligare at få ventta Dig. Du
kommer vei Pulckjla vägen Jag Skulle önska få komma hem ä Jula, dock
som det best Passar för Dig.

Faster får nu Snickar Snellmans Doter till sig i är ty hon kommer ej till 40
retta otan att hafva ngon som hon kan betro öfveralt. bde faster och
Farbror Uro mycket dåliga till helsan Jag tror knapt att Faster mera är
långlifvad hostan martterar henne sä Grymt ibland, sä att Jag tror dett är
en tärande Iungsot Ehuru det drar lengre ui, med henne som är gammal
Jag har nu varit några dagar här hos Faster Snellman. Emedan jag ämnat
mig hela hösten och no, ner Greta Snellman kom till Ållhla sä harjag god
tid. Farbror Snellman är i Uleåborg för nervarande och magister Wilan
der är ensamn hemma. Jnttet vet jag nu nogot vidare nyheter här är sä
tårt om sädana i frantzila. har du ej hört något af August Stackare han
borde jo no hafva varit 1 viborg. Farbror och Faster Mänt(gomery> bad 50
helsa dig. Samt Faster Snellman ber om dett samma. var ömmast helsad
af Din Efvigt tillgifna Syster —

Annette.,
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P. S. Helsa Laura om hon ännu är qvar. ief vei, förlät Goda janne mit

Slurfv Jag har brättomt
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Pä dc fem är Eders Magnif(icence) ock Ampl(issimum) Consist(orium>

to hugnat mig mcd ätnjutandet af publikt Stipendium, har jag väl mcd möj

iigaste ifver sökt iakttaga min skyldigbet att vid anstäldt Stipcndiatuprop

tilistädes, Det oaktadt / har / den / triigna Information, jag de sednure

årcn varit tvungen till, ästadkommit, att jag. Vär Termin 1832, försum

mat 2:ne uprop, och nu finner jag mig äter anmäld säsom abscns vid

scdnast skedt upprop. (En svår sjukdom nödgadc mig till summa för

seelse, i afseende ä första upropet sidstledne Vär-Termin), hvarföre jag

äfvcn piiktat mcd tilital å Rcctors-Canslict, för mig sä mycket mer pä

kostandc, som det Ur den enda gäng. inom Elfva är jag vid Universitetet

varit inskrefven, jag till nämnde Cansli varit uppkallad. Dä jag derstädes

20 vid min namns uppropande närvarande mcd ödmjuk bugning sökte gifva

dcnna min närvaro tilikänna, kun jag cndast förmoda mig vara tadlad

emedan jag icke öfvcrvarit hela Disputations-akten. Detta scdnare är mig

alideles, i ansecnde till min Lärare- befattning vid den af kyrkohcrden

Laurell inrättadc Skole anstait. Jag vägar dcrföre. ehuru mycket Ampiis

simi Consist(orii) visade stränghet derifrän borde afskräcka mig. ödmju

kast anhälla: det mig måttc tillätas att ickc allcnast vara frånvarande frän

dc till Stipendiaters öfning anställda Disputations akter, utan äfven ifrän

derjcmte vanligt upprop, ifali detta skcr före ki. 12 pä dagen. i hvilkcn

händeise jag sädant anmäia skaii. hvarhälsdt Ed(ers> M(agnificens ock

30 Ampl(issimum) Consist<orium) behagar förordna.
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Palo den 20 Munii 1834.

Aiskade SonI

o Som jag nu snart Umnar mig Liii Staden mcd Baron Strombcrg som kom

mer hit i morgon. och Mag. Neuman formerade pcnnan i förleden Sön

dag. sä mästcjag gripa till. at försöka min hand för at öfvcrtyga Dig atjag

Gudi ära njutcr vaniig hälsa lika mcd Albert och Mamma.

Bekymrad var jag eftcr afresan huru Ni lyckligen kom fram i backarne

mcd Tuiiiachten, men fick snart den fiignaden at genom Annu höra at ait

gätt lvckligt.
Jag hoppas nu, at Du är frisk mcn strängt uptagen: eftcr ej nytt brcf

hörts af till Dato. Slädföret hafver ne så aftagit at ingen resa blifter fön

Oss till G<amla>Carleby, icke eller hafva Wi tid.,

50 lfrån Ulcåborg och Frantziia höres ock ingcn ting utom det at 0cm-

man Roering är Död. Lika sä gamia Kurtn i Kronoby och Fru Graniund

i Terijäni, som ni förmodkigc)n vet.

Jag hafvcr aitid varit öfvertygad om värdct af den AdIa krcts af mcnni

skjor som Annu kom uti; och fägnar mig fä höra at Hon vet värdera Dem

redan vid inträdet. Hennes barnsliga fäfänga borde, och torde, Cureras af


