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nas, genom hvilka viii icke fullstindig Iefvande insigt vinnes, men grun
den till dess vinnande Iägges. Ut oss hoppas att en sådan förutgående
kurs skall för vår vettenskap vara sä mycket lampiigare, som ideana. mer
Un i nägon annan, alIt beror af egen sjiils-ansträngning, och densamma
beröfvas sin karakter af vetenskap. sä snart den icke Ur ett i Individens
innersta uppgånget. eller räuiare ur densamma utgånget vetande.,

Jag våar derföre göra 2:ne löften och sLall bjuda till att efter yttersta
förmäga dem hälla. I:o Att utstaka en väg, pä hvilken Herrarne det
egna Studium mcd möjiigaste lätthet och utsigt pä framgång slcall kunna
fortgå. 2:o Att göra möjligheten af äfven dc högsta och för menskilig- 10
heten viktigaste problcmers lösning åskådlig.

Mä det derföre vara oss hvar och en en samvetssak att tillse det vi icke
taga biotta Skelettet för den lefvande Gudoms-afbilden, att vi icke för
blanda den väckta förhoppningen mcd en uppfylld. aH vi icke siuta der vi
cgentligast bordt börja.

För den säledes som mcd minsta möjiiga möda vili samia ett förräd af
Sentenser för att mcd dem vid tilIfälle lysa eller för att jemnt af upp
fyllande hvad i en Examcn fordras mcd detsamma köpa sig sin bergning,
för honom finnes här intet att vinna. Låtom OSS hoppas att ingen sädan
bland oss finnes, utan ati lefvande sannings-kär)ek skaU förkorta banans 20
längd och jemna dess svårigheter.

193 J. V. SNELLMAN — J. J. NERVANDER 19.11837
HUR, Diverse hrev

Jag har Unnu icke sen fiere Un 6 ä 8 af H<er)r(a)r sanat, beder derföre att
Du ville hitsända dem alla i dag kI. 12. Finnas dc icke mera hos Dig, sä lät
gossen springa mcd detta document till Aminoff. Har du bänkar att afiä- 30
ta?

Snellman.
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HUB, J 145 handskriftssamling

Palo d. 26 Fehruarii 1837. .jn
Min Alskade Son!

Som jag nu i veckan Umnar mig till Staden för Heta angelägenheter, i
synnerhet för at fä glasögon till at liisa vid nägän ledig stund; sä viil jag
äfven hälsa pä Dig mcd dessa rader, då inga muntiiga budbärare nyligen
inträffat Oss emellan. Jag hoppas at ah stär på sitt gamla hos Dig säsom
hos mig; mcd jemna omsorgcr och brädska. Min hälsa är stadigare i år än
någon tid fömt; ingen hosta el(le» krimpor läta mercka sig för utan tand
piägor som är naturllgt då desamma förfalla.

Min Economi är uti helt nytt skick; Ängen bärgar sig sjelf pä 1/3 i so
bärg(nings) Lön el<le>r 1/2 afkastn<ingen> och penn(ing)e betalning p<e>r
Skrind. Det öfriga, hcmmans arbete förrättas af 2:ne Torpare i egen Kost
1 dag i veckan hvardcra, samt andra smä Arendatorer. Förledet år hade
jag 2:ne Pigor och en Dräng, i är En och ett Inhyses hjon som sköter
Ladugården. En poike hjelper mig stundom at köra hästarne, och hugga.


