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någon Mennisko vän. Jag beder och Hoppas att Du därföre snart är god
och fägnar mig mcd några, altid Kirkomna rader, som är best att adrese
ra till Lands Gewaldigern Bäckman, hos hvilken jag bor. Adjcu Huidaste
Broder; L.ev väl; önskar Din tillgifnc Brodcr,

August.

P. S. Jag är i förlägcnhet om hum jag bör Caractisera dig, 5 utan skriften.
Examen erhöit jag den 24 ApriJl 1 Är.
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HUR, JVS handskrifrssamling

Palo d. 9:de December 1835.
Älskade Janne!!

Åter måstc jag hälsa på Dia mcd några ruder i min långa wänttan p5 diti
bref. jag vet ej hvad jag Skall täncka. Nog håppasjag ändå att Du är frisk

20 och sund. Då jag nu betäncker att dett är ett halft År rätt nu sedan jag
Skildcs i från Dig — så visi finner Du väl Skälf Goda Janne, att dett ei
vore obilligt af mig, ait föra en Klagan öfver din tröghet att Skrifva. Om
Du nu hade aldrig Så bråttom så skulle jag tyck-a att så myckcn tid SkulIe
vara öfHg. Jag har För mig Skälf uppsökt alla Möiliga Skäl dertill för att
bortjaga den tancken att dett är mcd wilja Du gjör dett men rättnu Mäste
jag falla p5 denna smärtande, tanckc. Goda Janne! Säg mig nu — SkaIl du
altid förblifve lcdsen pS mig för att jag valt Otto, låt oss vara nöida mcd
Hcrrans Skickelsc. ty jntte tror jag som Du sade att Guds Skickelse be
rodde p5 mitt cget vahl. ty om Gud Utsett en annan åt mig sä hadc Han

3o Kunnat vända min håg och min hjcfla ifrån Otto. Jag ser p5 alt att jag ei
är skapad för Stora Wärldens prakt och Stoi. Jag kändc där altid inom
mig en hcm]ig längtan till stillhct och frihet, hvilket jag aldrig där tyckte
mig finna. och ±1 jag var van vid Landi Lifvet, sä tyckte jag ofta att dctt
var som cn slags boija att jemt sitta i Siaden. dä jag ibland mcd Tante Dc
wackra Wårmårnarnc Gick i Enbomska Trädgärdcn och där hördc fåglar
ncs qvitter och såg ah sä könt och Herrligt omkring mig började jag sä
bitterligen Gräta för mig Skälf., hvarförc dett Kunde jag ej förklara tro
ligcn därföre att Landet och någon wacker utsigt altid gjort sä mycket
jntryck hos mig. Min Önskan är no i alt upfyld. och hvad skulle jag välI

40 begära en bätre Mann än Otto. Kanskc SkulIc jngcn Annan sä hjertligt
och upprigtigt älskat mig som Hun och Kärlckcn tror jag alt ersätter
Skattcr af Guld. Hvarföre skolu vi Sörgja för Framtiden, om vi fä behälla
dctt Gud nu gifvit oss sä lcunna vi vist altid sIS oss ut. behagar Han
fråntaga oss detta, Ho kan stä emot Honom, och detta kan han gjöra ät
Hvilken som hälsi, Mängen har Han redan drugit försorg om Iämnom 055

i Hans Huldrika Hand sä skall oss jnttet Fattas. Pappa har också ofta
förundrat sig öfvcr din tystnad, och tror att dett betydcr att Du Kommer
hem till Julcn. men dena harjag Sagt: behöfva vi ej hoppas. August är nu
Hcmkommen men jag vet ej hvad han täncker p5 som hvarken Skrifver

50 eller kommer, 1-1cm. Han är nu pä Kif hos Sofi. Kanske att dett lyses snart
och Di dä Kommer hit begge. ifrån Otto hade jag bref för en vecka scdan.
Han mär bra. i Martii blir vår förening som jag troligcn i mitt sista bref
nämde ännu i slutet af samma mänad måstc Otto wara tillbaka i Wuojoki
Brölloppct mäste därför bli i mcdlet af martii. Pappa far i mågon till
G(amla) C(arleby). Gustava Snellman ifrån Pudas är troligcn där redan
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Contantbehållning, ty Sommarens förtjenst har strukit flagg för Nödiga
behofver bestående utii Kläder, Kort, Octant, m. m. emedan jag Hoppa
des 1-linna hem och åter ut, i hvilket falI jag nu hadc vaHt Skeppare, pä en
Commerce R(idet Orönberg tillhörig Skonare, — men otan att jag sär
deles bek-lagar mig just däröft’er, att jag ej erhöit Fartyg, (: ts’ af Nemde
Herre lir Det just intet att önska sig:) hade mina nmständigheter dock
fordrat att jag fått vara i förtjenst Ofver Vintren, no är förhållandet twärt
om — och jag utii en ej särdeles fägnande Omständighet. Ty redan under
tjenste tiden hos Kyntzell, kom dit en betjent wid Namn Wåhlberg, till
hvilken jag vid hem komsten mcd Pappa 1832, då jag for med Wilhelm io
lämnadc till, För Säljning Russin Chocolade &c. &c. för ett värde af 43
R(iks)dalcr) och tillsände då jag var mcd Wilhelm Win, Russin &c. &c.
för 103 R(iks)d(aler>, hvilk-ct ait bordt Rendera minst 250 r(iks>d(aler>
R<iksG(äld)s under det jag var på sistnämde resa, for äfven han till Sjöss
utan att betala, eller lämna mig den ringaste underrättelse om affairen
och som Skeppet Jono i Wår hade blifvit Sålt i Wihorg, lärer han åtfölit
det Samma därifrån, Af dessa Penningar trodde jag mig redan ifjol kom
ma i besittning, och då äfven Liqvidera Ditt förskott.

Nu Ur jag Hemma och skall uppehålla mig öfver Wintren, som äfven
mcd Hushållning ej allöper, för bara intet (Ui Pappa till Last will jag ej 20
blifva, och vilI ei:) Dessutom mcd innerlig höijelse att engång See mig
förent mcd den Omma varelse vid hvilken jag redan sålänge varit fästad,
Och Ännu mer den Olyckan att See henne borttvina, då jag utom den
Sällhet jag hoppas för egendel, Ufven kunna rädda dess Lifv, åtmindsto
net dess HUhu, Jag är därföre utii en belägenhet, förut oförsökt och ej alls
glädjandc, otan Wänner till hvilka man i slikt fali kunde vända Sig.

För att ensammer komma Vintren öfver kunde väl aflöpa mcd litet
mindre. men Skilnaden är ej så betydlig och ehuru det är litet både riska
belt och påkostande att börja mcd att göra Skuld, så frugtar jag ej sä
mycket, först därföre att det ej kan blifva sä dyrt, när man agtar sig 3L)
derföre och Sedan det medvetande att jag duger ät hvem som helst i mitt
Yrke; Jag har utan att skryta den lyckan att ej vara, illa anskrifven hos
Herrar Principalcr, utan hoppas snart erhälla Fartyg, samt dä äften snart
kunna betala det jag nu skulle behöfva. Penningar stk nog äfren att fäs
här. mot säker borgen, men hvem vill i kläda sig en dylik, för en som ej
kan uppvisa motsvarande. hvad jag skulle bchöfva vore 300 r(iks)d(aler
Riks)O(äld>s.

Här Älskade Broder, har Du en beskrifning pä mina närvarande Om
ständigheter, i alla afseenden, icke föratt de äro särdeles fägnesamma för
en Om Broder, ej heller föratt sUtta Dig myror i Hufvudet för min skuld. n
(:ty hvar och en måste bära sin börda, och jag vet att Dina affairer varit
m-ången gäng sämre än mina, och om de nu, som jag hoppas, börjat blifva
bättre, Wct jag nog att det alt behöfves:),

Men Deltagande är en lättnad, för ett lidande Hjärta, Lyckligt är är det
äfvcn att Hufva nägon deltagande Vän, än mer en Om Broder;.

Hemifrän har jag cj haft nägät bref sedan jag kom hit, och vet såledcs
ej huru där stk till, däremot blcfjag fägnad mcd underrättelsen om min
Omma Brodcrs, Wärksamhets frugt.

Hvad som äfven är Olädjande för mig är att min Hälsa G<ud> s(k-e>
L<oD i sommar varit mycket god. och tyckcs Hafva stadgat sig — däremot 50
hörde jag att Görans Nya Brigg förlorat wtalt i sommar på Nona Kusten
af England, som säkcrt var en mycket kännbar förlust. Jag Kommer väl
ännu att dröja här någon tid, ty i mårgon harjag låft min Patron att fara ut
till Brändön för att Lossa Barlasten och intaga Ankaren och Tåg. Eme
dan fartygen no äro fastfrusne, samt sedan ännu söka erhålla Hejelp af
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Hon skall komma hit för aH hjelpa mig mcd wäfvarne den långawafvcn
som sist var äppe dä jag Skref till Dig är längesedan nere jag hållcr nu på
aH siuta den sisla Före Julen. Penningarne som Du lå!t mig harjag redan
ragit Credit uppå, samt länat litet af Fru Calen, äfven har jag p Ottos
räkning tagit litet hos Farbror Essen. Du kan väl nog Janne Poojka hafva
ondt om penningar som jemt måst sätt ta bäde för mig och andra och Din
Ärsiön lär Du väl ej få ut fören Termin siutas. Du har väl fått dit Lilla bref
som jag sände uti Tantes. fäse när Hon skrifver. Ilon har väl länge sedan
varit uti sitt Nya hem. Hälsa Henne Tusendefalt samt dc öfriga alla och
fraga Tante Bergbom (så får Ilon altid heta af mig) om myrten häller sig
en längre, tid i sand. sä skulle jag bedja Henne nu redan mcd studentter
som reser skicka mig Myrten i fali dett ej i Wintter dä dett behöfs kan fås
hiisändt Sedan skulie jag bedja Dig Goda Janne att betala Tante hvad
myrten kostar, ty jag bad Tante köpa ifrån Orangjeri bcd äfven Tante
B(ergbom> köpa svart Ryskt Sy Silke för Penningarn som blef öfver tryck
ningslön för Schawlen. den biir ät Henne som Schawlen tillhör. Hälsa
Frederique Wuneberg> och tacka Henne, mycket å mina wägnar Förjnne
häilet af Paquettet. Goda Janne! Om Du ej behöfver Franzila Skinnfeln,
så sänd den för alI del till mig mcd nägon resande. Nog kan den väl nu 111tt
hitfäs. Pappa och Mamma bad mig hälsa Dig. ehuru dc nu alla Sofva. Skri 2t)
nu Snart till Din af hjertat Tillgifna Syster

Anna

mcd hvad brukar man Kanna Gummi•*Elastici* Galossker?

176 J. V. SNELLMAN — BORGÄ DOMKAPITEL
16.XJJ 1835
RA, Borgå donikapireis arkiv 34)

Tit.

Dä svårigheten vid anskaffandet af bilagde dop-attest vällat en längre tids
utdrägt, sä har jag, pä sakkunniga mäns inrädan vägat aH, mcd förbi
gäende af ali dispens ansökning Kejserliga Senaten Tit. upplysta bepröf
vande underställa. huruvida jag. säsom född uti Konungariket Sverge och
scdermera bosatt dels inom Åbo, dels inom Borgä stift, samt nu innehaf
vande Lärare beställning inom sistnämnde, Stift. vid äterbesättandet af
den Skollärare Post. hvarom jag hos Tit. gjort ödmjuk ansökning, kan 4t1
komma i höggunstig ätanka; Framhärdande etc. Tit:i.

Allerödmjukaste Tjenare
Joh. Wilh. Snellman.
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