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Detta min Älskade Broder är min Stolihet, detta är det jag som jag
aldrig Skall glömma. Klandra mig om du viii, efler bekiaga mig om du sä
tycker. Millioner Skoia göra det. Afven jag Seer och har lenge insett att
dett aidrig Skall leda mig till nägon Lycka; men Ske Guds viije, och gifve
Han tålamod och undergifvenhet.

Det är ej för osämja mcd Vilhelm) som jag lämnade mig hemma 1
vinter, utan för Erhällande af Examcn. Jag Skulie till och mcd Speckulera
pä 2:ne, om det är möjhgt. V(ilheim> Seglade den 10:de fr(ån) viborg Jag
anlände hit den 14:de men måste vänta på Samuel till den 20:de, han är sä
ledsen att Du ej viste af att besöka honom 1 fjol, och helsar, hjärtehgt. 10
Ach hvad jag äiskar honom. han är sä nöjd i Sitt Mörker och knappa
omständigheter i visst hopp om ett Evigi Ljus och Sällhet.

Närjag kommer hem och *får* <***) mina Affairer, Skall jag äter hälsa
pä eder mcd några rader. Adjeu min Egen ALskade Broder, häisa Annu,
hjärtehgit, dess förr jag erhälier bref dess fortare Skrifver jag. Lev väl och
sält önskar ingen mer än Din

August.

P. S. Altid dä man Skall Skrifva Uref är det brättom och SlarveHe, Men
det mätte väli Wjnter ännu blifva bättre tid. Nu väntar budet som far till 20
Jorois Post ContoiT
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Palo d. 28 Novemb:r 1834.
Älskade Son! 30

Jag bekom dit bref utaf Augustii vid hemkomstcn som gjorde min glädje
fuilkommen då Försynen unnat oss alla sin omvårdnad, till själ och kropp.
Min resa var Contrair pä Utgående, men ganska gynsam pä Retour, sä at
jag hant aftakla alt innan Wintren inföli som skcdde d(en) 28 Oct<obe)r dä
N(y)Carieby Ä frös fast förr gätt.

Wid afseglingen ifrån Grimsby blef jag hastigt Sjuk antingen af koppar
Ärg. eller en släng af Cholera, men öfver vant den pä 8 dagar: det var ock
Lycka för Rederiet. ty jag var utan Styrman ehuru Briggen är 100 Läster;
men ingen kunde fäs vid afseglingen, som skedde 1 brådska., 10

Edert sommar nöije som Annu fuiiständigt beskrifvit i sitt bref till
Mamma, uti sällskap med bildade Ädle menniskjor är fägnande Contrast
af värt öde i Härmä; men tro dock icke at vi äro utan ali upmuntran under
Iifvets besvärligheter; stundom hafva vi än roligt pä Palo som förr; och i
hvardags iifvet går tiden fort dä man hafver nägot mäl hvartåt man sträf
var.

Jag arbetade och bestyrdc mcd fuli ifver hela Wår sommaren, och
Mamma hafter gjort Likasä hela Hösten; men torckan uti vår fina Ler
sand äkrar gjorde stor rabatt i skörden; ty ingen rägn droppa i sommar
kom till roten afvexterne. Rägen bärgade sig best, sä at vi kan komma till 50
sommaren: krydgärden vexte intet.

Nu till annat! Rådman Lithen berätiade at August skulle Lämna Skep
pet 1 Wiborg och tillade — där uti gör han rätt för 1-Jan bör, tencka pä at
blifva Styrman, men nu begynnerjag eni(ig» renomeer aL tencka det han
icke ens fölgt hem mcd Skeppet dä intet höres ifrän honom, som vore nog
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bcklagligt. Gif snart uplysnng häruti.
lfrån Baron Stromberg får jag haka han mär braf som Postmestarc,

men hela Staden Lefver tanklöst i sos och dos, sä at jag är rädd at fara dit

men måste dock snart. Jag kallar dem till Benqvarnar och det vai förtjcnt,

sä skinna dc Landet. Nu kostar Rägen 10 Wiks)d<ale)roch i Wär säkert 16

Wiks)d(ale)r pä Credit. 1 Tunna> Strömming 24 R<iks)d(ale)r Salt 7 R(iks)

d<aie)r &c. &c. När skail Eder Filosophi ellei- Upfostrings Teorie om

vända dett Folckct till Patrioter. Apoth(ekarc)n Bcntzclstjerna iir nu min

enda Literaira Wän, af honom fär jag nägra Nyare skriffier: Jag Läste

sednast Det Organiska lifvets Theori af Sniadeski och Medicins D:o af

Broussais 1 Läkare Stilsk(apets Tidskrift, som äro, rätt Intrcssante afven

om Cholera morbus) m m. 1-Jan Läser nu Stcffens, viil Du hafva den

tillbakas i vinter skall jag sända den?
Skall jag fä snart nägot fägnande Resultat för mcnskligheten utaf Dit

Filosopherande som Du låfvar fägna mig mcd? men tiden lärer falla sig

kortt: betala dä skulden mcd en passlig Bok. Om Du mercker at Momen

te lucida begynna infinna sig sä teckna straxt up Ideerne, ty eljest för

svinna de ifrån minnet som en dröm: jag ängrar mycket en sådan för

summelse.
21) N(y)C(arle>by d(cn) 9 Dec(emhe)r. 1 förleden vecka inträffade biida och

dåligt före nu ärjag lios Baron Strombcrg och fär Expediera mina bref ät

fiera häil. Hälsa kärt Dina omgilvande Wänner och Annujag borde äfven

fägna henne mcd nägon rad, som snart sker om vi Lefver. Lef väl min

tilskade Son!
C. H. Snellman.

P. S. Ifrån August hafvcr Du vai hafvit bref, Han kom hem d(en) 2
Dec(embe)r och mär viii.

30
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Hos Afdein(ingen) tar jag mig friheten anmäla att en dess Mediem. Stu

d(cnten> Frans Vilheim Avellan, i en större samling af kamrater yttrat

tänkesätt oförenliga mcd ali sann Esprit dc Corps och ovärdiga att hysas

af en riittskaffens Student, och gör jag detta i den förhoppning aH Avel

.30 lans tänkesätt ickc delas af hans närmaste kamrater och att dessa anse

passande förmä honom att ursäkta och ätertaga sina ord, säsom ohe

tänkta och oskickliga, samt derigenom betaga det skenbara bifaii H:r

Aveilans tänkesätt, vid det tillfäile dc yttrades, tycktes röna, bäde skenet

af att vara den alimänna röstens, och kraften att styrka H:r Avellan i sina

villomeningar. Det bullersamma vid sjcifva tilifuulet och en Iängre tids

förlopp sedan händeisen passerade. göra att jag kanske misstager mig om

dc uttryck H:r Avelian dä nyttjade; men kan jag bcstämdt anföra att dcn

mening dc innefattade var följande.
1:o Angäende ett för Corpscn utkommit stadgandc, »att det af H:r

50 Aveiian, säsom mcd honom icke communicerat, ej behöfde åtlydas.»
2:o »Att, om ett sädant verkiigen emanerat, detsamma vore endast ctt

stadgande af Rcctor och sälunda föga afseende förtjcnade.»
3:o »Att hvad häisdt han, H:r Avellan, föreloge sig icke skulle angä

Student-Corpscn. aH bao sjelf skulie derförc ansvara, och Corpsen ge
nom hans företag ingenting lida, att således hvar och en dess mediem


