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nas, genom hviika väl icke fullständig Ieftande insigt vinnes, men grun
den till dess vinnande lägges. Låt oss hoppas att en sådan förutgående
lurs skall för vår vettenskap vara så my&et lämpligare, som i denna. mer
än i någon annan, alh beror af egen själs-ansträngning, Och densamma
beröfvas sin karakter af vetenskap, så snart den icke är ett i Indivudens
innersta uppgånget, eller rättare ur densamma utgånget vetande.,

Jag vågar derföre göra 2:ne löfcen och skall bjuda till att efter yttersta
förmga dem hålia. 1:0 Att utstaka en väg, på hvilken H%rrarne> det
egna Studium mcd möjiigaste iätthet och utsigt på framgång skail kunna
forigå. 2:o Att göra möjligheten af äfvcn de högsta och för menskilig- 10
heten viktigaste probiemers iösning åskådiig.

Må det derföre vara OSS hvar och en en samvetssak att tiilse det vi icke
taga blotta Skeiettet för den iefvande Gudoms-afbilden, att vi icke för
blanda den väckta förhoppningen mcd en uppfylld, ait vi icke siuta der vi
egentliuast bordt hörja.

För den såiedes som mcd minsta möjliga möda viii samia ett förråd af
Sentenser för att mcd dem viii tiiiifälle lysa efler för aH jemnt af upp
fyliande hvad i en Examen fondras med detsamma k-öpa sig sin bcrgning,
för honom finnes här intet ati vinna. Lätom oss hoppas att ingen sådan
bland oss finnes, utan att Icftande sannings-käriek skall förkorta banans 20
iängd och jemna dess svårigheter.

193 J. V. SNELLMAN — J. .L NERVANDER 19.J1837
HUB, Diverse brev

Jag har ännu icke sett fiere än 6 ii 8 af H(er)r<a)r stutar, beder derföre att
Du ville hitsända dem alla i dag ki. 12. Finnas dc icke mera hos Dig, si Iåt
gossen springa mcd detta document till Aminoff. Har du bänkar att aflå- 30
ta?

Snellman.
19/1 37
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HUB, JVS handskriftssamling

Palo d. 26 Februarii 1837. .

Min Älskade Son!

Som jag cm 1 veckan Umnar mig till Staden för fiera angelägenheter, i
synnerhet för at få giasögon till at liisa vid någån ledig stund; så viii jag
äfven huilsa på Dig mcd dessa rader, då inga muntiiga budbärare nyiigen
inträffat Oss cmeilan. Jag hoppas at ait står p1 sitt gamia hos Dig såsom
hos mig; mcd jemna omsorger och brådska. Min hiilsa är stadigare i år än
ngon tud förut; ingen hosta ekle)r krämpor kita mercka sig för utan tand
plågor som är naturligt då desamma förfalla.

Min IEconomi är uti heit nytt skick; Angen bärgar sig sjelf på 1/3 i 50
bärg<nings> Lön ei<ie)r 1/2 afkastn<ingen) och penn<in&e betalning p<e)r
Skrind. Det öfHga, hemmans arbete fönättas af 2:ne Torpare i egen Kost
1 dag i veckan hvardcra. samt andra små Arendatorer. Förledet år linde
jag 2:ne Pigor och en Dräng, i är En och ett inhyses hjon som sköter
Ladugärden. En poike hjeiper mig stundom at köra hästarne, och hugga.
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Torckan i förlcden Wår och en Nordl(ig) kaIl 8 dagars storm i sommars;

förminskade skördcn till hälften emot äret förut, sä at om jag 1 sommar

skallförsöka at sjcf bärga Storängen (som jag tänckcr) sä räcker ej födan

till. Afven äro Materialerne rardiga till en Sten Källare under Framstugan

som borde färdig muras i Sommar, och blifvcr en cxtru utgift: och som jag

ogärna will blanda mig mcd köpmdn eklc)r Bönder i Affairer sä hafverjag

tenkt at Du kunde uti Hclsingforss ifrån nägon Cassa fä låna 200 Rub(el>

kunde hända äfven under 6 pr(ocenfl under 1(X) Rub(cI) kun jag ej hjelpa

mig. men dci begärta vore sä mycket bätire för oss. AlI Tjär skog är

io Arcnderad ät 2:ne Bönder för 1/3 dcl utaf aftastningcn pä 7 är; men

Bränningen kun ickc begynna för än nästa år; och sä ärl(igc)n framdeles:

sä at jag om Gud spar hälsa och Iifstid skall SIä mig ut mcd lnförandet af

Reductions Systcmct i Husct som Mamma ej är sä willig till för närvaran

dc Afvcn hade jag Lundtmätare i sommars ui upgä *Höcrne* och dela

hägnader, och vant mcra jord pä flcra häN; nu önskade jag än fä köpa

Skogbergs Torp till bakas. sä vore alt rc&crat. Mcr än halfva Koppila är

släpt i Linda och Gifvcr god Hö afkastning hvilckcn articcl i är varit min

enda penninge tillgäng. — Detta mä vara nog at irösta, Dig för framiida

utsigts hekymmcr, jag vct ickc af sådant undantagandes dä Utskyldernc

20 skola bctalas.
August röres ickc ifrån sitt bo; cngäng var jag där 1 Januarii. Ifrän Otto

hade vi bref ui Annu Lyckl(igt> fätt en flicka 1 ver]dcn. Baron Strombcrg

är mest pä Tingsrcsor, och Caldn agerar en Kyrcko handBok in persona

som förr, och Prun begynner Mdras.

Om Dit nänarande bestyr är jag okunnig. mcn hoppas at dcn gifver

närvarande tillfrcdssiällclse. och det är nog. Attcrboms Thcism är Härmä

Cathcchcscn in cxtcnso, men hultar än mycket i min tancku, Åskädning

blifvcr cj annat än, Subject Wareiven sig sje/f. är Objeet: hvad som

högre är, skcr per lnftz&r organ till Organ ifrän lifvct och sanningcn som är

n Gud. Sä vcrcka Solen Mänen och Stjcrnornc sä Insiincien pä Djur, sä

Ande pä Ande. Uti Guds försyn skönjcs tydcligcn Cuds närvaro p(e)r

lnflux. Jag är ej qvalificcrad för närvarande at skrifva, icke eller är det

rum: Kom till oss i sommar änskur Din Fader.

P. S. Min Rcvcrs mcdföljcr, för pcnn(in& Affaircn fordras Domarn pä

skrift kun den fäs! Borgen torde Du kunna prwstcra!, Skrif bästa Janne

snartsvarsåjac hinnertaga nägot parti för Lin behofvet kommer, Kronan

säljer Säd ne snart.

40
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HUB, J VS handskrijtssa,nling

Wuojoki d. 15:dc Martii 1837

Alskadc Broder!

Scdan Gud ätcr hjclpt mig till hälsa och krafter, sä kun jag mcd förnyad

Gledjc hälsa Dig. sedanjag sist skref dig till, sä harjag haft och öfvcrstådt

50 en lång och nägot besvärlig rcsa. men som tillika skänckt mig den största

Glädjc den nemllgen att fä vara Mor. Jag kan nu sälcdcs bcrätta dig utt

Gud gifvit oss ct välskapadt Barn, en litcn ncttcr Flicka som föddes till

Wärldcn d(en) 8:dc Fcbroari ki. II :va om aftoncn, och nu efterät har jag

varit ganska raskcr sä widt omständighctcrna mcdgifvit. utan att ais hafva

nägra svära cftcrslängar som dä äro att frugta förc. ali har Gudiläf gott


