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men, huru den kommer att verka pä afsättningen, det blir en annan
FrAga. Likväl kunde möjligtvis det alimänna talet om svärbegriplighe
ten af din Elementarcurs hafva grundlagr någon nyFikenhet på den
stora Obegripiigheten, en nyfikenhet. som bör anse sig väibetjent mcd
att få kisa, hvad ett fruntimmer kan hafva tålt vid att läsa. — Jag var i
gär opp till Hierta för att frAga honom, huruvida Marheineke var
skicka<d till Finnland; jag hade eljest ämnat skicka dig boken med
dagens post; men nu var hon expedierad redan den Ii Dennes, sä att
Du kan fil kisa den interessanta boken i Helsingfors. — Hierta förekom
min anhällan mcd löfte att recensera eller anmäla din Statslära; han io
ämnade bestrida ditt pästäende om domares utväljande af menigheter
na och äberopade till stöd för sin sats Rådmännes här i Stockholm och
andra Svenska städer utväljande af Borgerskapet; hvaraf man ickc
skulle hafva erfarit nägon olägenhet. Sä snart något förijudes från ena
eller andra hället. skall jag icke vara sen aH derom berätta. Hittifis är
alh tyst. så mycket jag vet, En obehaglig nyhet fick jag i Söndags höra
i kyrkan: Hellstns Boktryckeri är taget 1 beslag för skuld; han har nu
icke mera stil i behåll, än ait han kari sätta upp Freya; som ock
förmodas skola upphöra mcd årets slut. emedan nu skyndas med att fil
numertalet complett till Julen. 20

Din Väri Z. H.

P. 5. Jag längtar att fä höra, det Du är Iyckligen och vAI kommen till
de Dina, och att Du af höga Vederbörande blifvit sä emottagen, som
Dii har skäl att vänta. — Statslärans öde hos Censuren blir ett vigtigt
prognosticon. — Huru finner Du ungdomen nu efter 2 ärs frånvaro?
Frän Looström, Afzelius, Carln mänga hjertiga helsningar! Jag
träffade dem alla i Mändags och talte mcd dem om din resa.
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Goda Farbror Snellman!
40

Det var mycket roligt att fä underättelse om hur Farbror kommit fram
till Sandhamn. 1 Mändags morgon när vi vaknade sä berättade Anna
att Farbror hade gått, men ifall att det inte var Nord vest skulle
Farbror komma äter, vi väntade mcd cafft till klockan 9 meri dä ingen
Farbror Snellman kom mäste vi dricka värt caff ensamna. Det
smakade ej bra, vi tänkte blott mcd sorg och saknad pä v’år goda
Farbror som nu lemnat oss som säkert mcd oro och saknad i sitt ömma
goda hjerta äfven tänkte pal oss, sina stora och små vänner, huru vi
skulle gräta och längta rörgäfves efter Farbror. När skall jag mer fä
bjuda Farbror nägot, eller pussa och klappa Farbror, eller fä sitta pä 50

Farbrors knä och höra och se Farbror sä god och glad, kaila mig
Gumman Noach. Ingen Farbror blir sä mot oss mera vi fil blott minnas
att vi haft en sådan och det är Farbror Snellman som jag aldrig skall
glömma ej heller dc goda iärdomar jag och mina Syskon fått af
Farbror. Tack söta Farbror för halsningarna 1 Pappas bref det var så
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roligt höra Mamma läsa det för oss alla, vid middagsbordet i Lördags,
och sedan mnga gånger har vi hört det lasas. M-åtte nu Farbror vara
framkommen och ej behöfva frysa mer utan finna sig vai. men dock
tänka på oss iblund. Vi tänka pä Farbror alla dagar och fundera på
hvar Farbror nu är då jag sitter här och skrifver. Lef väl goda saknade
Farbror! och bed Gud för oss aila liksom vi alla säkert alldrig skola
glömma att bedja Gud om alh godt för F<***bror Jag förblifver med
vördnad tacksamhet Farbrors Lydiga

10 Lotten.
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20 Gode Farbror Snellman!

Nu vetjag, att Farbror icke drunknar i Finland, utan att Finland är ett
land som Swerige, och att Farbror är hemma i det landet. likasomjag
är hemma i Sverige. Der blifwa nu många Farbrors vänner glada, när
dc fä se Farbror lyckligen och väl kommen tillbaka frän sina långa
resor utomlands. Pappa har ock sagt, att icke drunknar Farbror pä
hafvet i dc stora vägorna, ty fartyget seglar öfver vägorna och förer
Farbror väl och, lyckligt fram till Farbrors hem, och Farbror Arwid
sade i Lördags, att Farbror Snellman då redan — kunde vara hemma.

30 Kanske nu, när jag skrifwer detta till Farbror Snellman, att Farbror
Snellman också i Finland skrifwer ett ord om mig till Mamma eller
Pappa, ty Farbror kati aldrig tro, hvad jag blef glad, när Farbror
nämnde mig i sitt bref till Pappa. Nu längtar jag att få höra, huru
Farbror seglat öfwer dc stora vägorna pä det hafvet, som Pappa kallar
Östcrsjön och om det varit mycket farligt pä det stora hafvet i det
tjocka mörkret; under de mörka aflnarna harjag knappt vägat att gå
öfver gården till Pappa. — Kommer Farbror snart från Finnland?

Hugo.
40

Hugo ber mig säga Farbror att han och lwar nu fått sig en galant
kälkbacke att roa sig uti. lwar ber sä mycket hälsa Lilla Arwid äfven
säger alla och ilja — Lef vaI!!!
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Stockholm 28 November

Goda Farbror Snellman!

XVi blefvo mycket glada när vi fingo bref ifrån Farbror, men deremot


