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istället för Rys — — Hwad skall man sflga om Förnuft, el(ler) Fiiosophi;
då man än 1792 trodde at menniskan härstammade af en Orangutang. Wi
lefver som vanligt;

Haf Gud med Dig och lef Wäl.
CH.Sm

Om hälsning till Annu ifrån oss.
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HUR, JVS handskriftssamling

Palo den 5:te AprilI 1835

Min Käre Son!

Om icke nog ofta bref hade intriiffat ifrån Annu, med underritteser; sä
hade jag trodt din hälsa vara aideles pä aftagande, då jag 6—7 mänader
lämnat utan bref. Men sanningen at säga känna vi af gammait det väsen
teliga uti vär ställning 1 väriden, och hafva säledes inga stora upteckter at
med dela: Träldom, Skröplighet; och Ø sidstone Döden är allom före- 20
lagt.

Nu kan jag först berätta Dig at min hälsa är som vanligt: mera svag
Mage, och slemm afsöndring ifrän bröstet som besvärar natt hvilan, gör
kroppen trögare och svagare at uthärda mödor., Sedan at jag i förleden
vecka vai- till G<amla)Carleby för at trdffa Georg, och Kärn Wännerne
And. Kyntzell och Libeck, som må efter omständigheterne som vanligt.
Georg bygger en BHgg, och handiar raskt med Engelskt Förlag; dock
med omtancka och ordning, så at det borde Lyckas om Gud sä will. Min
cEconomie hafver jag förändrat som jag nemnde uti mit förra, men blifver
genom bedrägeri och våld beröfvad alt Förlag: Tiggare åvercka; och af 30
dem upvexte skälmar plundra nu för tiden alla menniskjor sam icke bruka
Knif ele)r Yxe at hämnas, el(le>r skaffa sig rätt. Ofverheten beskyddar
ingen.

Jag hafver försökt genom Lagskipningen at få Rätt, ekle)r straff; pä
men-Ed, och våld; men det blifver bortkastade penningar. Wid, tilifälle
kunde jag öfversända Dig en Calender öfver brott; pä vägar, hus och
Gärdar; som kunde öfvertyga Eder at, Rellection, Humanistik el(Ie)r
hvad Ni viil kaila den, kan aldrig blifva ett medel att upplyfta mensklig
heten till högre fullkomlighet, än Tron pä Gud och Christum i sin tid
gjorde det. Uti England i sommar fick jag af tenckande Folk, den under- 40
rättelsen at de Lägre folk Scholorne skulle förbjudas elde)r Indragas; ty
ali Moralitd eL(ler) Tro och Religion afiaga grufveligen.

Dina Böcker, Steffens, och om UrTradition hafter Du fått, finnerjag
af Annus bref till Mamma. Eschenmaijer Läste jag med nöije ty det är
Härmä Cathechesen in Extenso: Caln den största Theolog, som icke
befläckat sin Tro med Reflection; och Mamma den största Filosoph, som
fär alt gratis genom Tron; alt hvad sä kallad., Wettenskap kan med sin
Logiskt Methafysiska slutkonst, utkläcka sam Schelling nog försökt.
Schubert tyckerjag om: Hans Fysiologi, och Geologi, samt tide Räkning,
är skön, och antaglig; men at Han lika med Schelling icke förkiarar hum so
vär Glob blifvit en Gödnings Fabrik som Hushålls Sälskapet skall uplysa;
och Staten vet at begagna.

Jag Reccommenderar Dig 3 kap<itlet) 1 1. Mos(ebok med till hjelp af
Swedenborgs förklaring: och förklarar: at den eviga Guden som uppen
barar sig i Himlarne och Elementerne, sam sammanhinda alt: är Ingen
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Gödnings Fabriqueur.
Min Egen Janne: Jag mäste sluteligen uppenbara Dig 2:ne hemligheter

mcd att Otto Essen, både munteligen i vinter, och nu sednast skriftc

ligen begärat Annu till sin Egendom: det andra at jag mcd svärighet kan

betala Utskyldcrne sedan en strå Röfverska plundrat mig på 40 Rubel.

det första betyder aLhon och Du skola komma hem till middsommar: och

det andra at Du mcd Posten hjelper mig mcd, 50 Rubel; ehuru jag förstår

att Du är hårdt ansatt., Baron Stromberg är nu skiljd ifrån Postverckct;

men bor dock fritt i Staden. 1 slutet af vcckan mäste vi resa till Kimobruk,

10 sedan jag gjordt min Stads resa: hiir är fuit före, och vinter ännu. Haka nu

Kärt Annu och dess Adia omgifvclsc ifrån Din trogna Far
C. H. Snellman,

P. 5. Mamma Umnade skrifva till Annu i gär men blef förhindrad: snart

skall Ilon uppfylla sin hjertats önskan, sedan vi varit till Kimo. Nu hälsar

hon bloti Kärleksfullt till Eder.
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HUR, JVS handskriftssam!ing

Wasa den 19:de Maij 1835

Huldaste Brodcr.

Ditt efterlängtade Bref af den 12:tc Aprill emottog jag mcd glädje redan

den 19:de, ehuru jag i intet afseendc hade orsak att Glädjas ?it innehället.

— hvad som egenteligen är orsaken där till, är att Du sä mycket kan

misstaga Dig, i Anseendc till min Caractairc, utan att jag dock viii söka

30 orsaken dänili i nägot annat; än, dett man ej känner kan man ej rigtigt

bcdömma. men Ditt brefs innehäll var mig sä oväntat, sä att jag ej kunde

atbålla mig ifrån tårar, — min egcnkärlek Kunde ej förlika sig därmed.

Efter Du nämt i Ditt bref om giftas brådska, Kan jag ej underläta att

med några Ord, underrätta Dig om sakernas stäilning i detta afseendc,

nemligen att jag har största böjelse till detta steg, och cmot mig stär (: i

synnerhet min Vacklande Hälsa) min oförmögenhet därtill för momang

en, som är hårt, ty det skäl som skulle fordra en snar wärkställighct och

fullbordan är Docktor Fontells Utiätande till mig i Höstas pä en, resa till

G<amla)C(arie>by, att Den sjuklighet hvarmcd Sophie varit besvärad re

40 dan i längre tid, och altid tiDtagandc endast därigenom Kunde Häfvas

samt borde päskyndas till förekommande af obotlighet — Goda Broder,

säg sjelf om det vore glädjande i mitt ställe? sjelNa sjukdomens art Kän

ner jag ej, eller symptomer, hon har sjclf fiere gånger besökt Fontell.

Hvad Annu beträffar, börjagsäga. attjag mcd säkerhet erfarit, att hon

ej gjort nägot afgörande steg eller gifvit anledning därtill, äft’en sä Ogrun

dad är Din Misstanke om Mammas mcdvärkan. Hvad Fru Reuter he

träffar har jag väl ej Kunna utforska henne personligen, Jag har dock flere

öfvertygande skäl och bevis därpä, att äfven detta är misstag; och att dit

bedömmande om ungdomslågor i allmänhet — tror jag är ej inträffande

54) pCi alla.
An Essens tillgängar äro små, liksom mängen annans nu förtiden. vet

jag bek-lagiigen nog, äfvcn som att Han är nog illa till ati sä godi som ro af

en enda, men fä exempcl finnas där en arbetsam och rcdlig karl lidit brist,

pCi det nödvändiga — förhölle sig saken annorlunda sä skulle, jag> <***)

mig därom, <**t> Otto begärt och erhåilit Pa(ppas samtycke. engång och


