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Tack Goda Farbror Snellman för det kära brefvet och för alla
välönskningar deruti. Tack äfven för alla häisningar i Brors och Fru
Hueggströms bref. Farbror är god som i bland kommer i håg mig; fast
Farbror ej vilI skrifva till mig för det jag är festmö, men så skdfver jag
ändå till Farbror ty Farbror är ju icke festman ännu? och till dess får
jag ju Skrifva? När jag rätt nu blir Fru fär jag som Fru H<teggström’
många, inånga bref, det har Farbror lofvat och jag vet att Farbror 10
håller sina löften, till dess skall jag vara snäll och nöjd. adieu Goda
Farbror Gud hvare med Farbror i alla lifvets skiften önskar af hjertat
Farbror Snellmans

Snel!a Fassier
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Bror Roberte!

Helsa och frid! — Jag skrifver detta för att fria mitt samvete och på det
bestämdaste mana från Rheinresan, emedan jag hört Din Fars yttran
den gifva en afgjord motvilja mot företaget tilikänna. Kanske är det
ock bäst att spara dermed till en annan gång, då mera tid ger rikare
glädje. Redan tvånget af bestämd dag och stund kan förderfva nöjet.

Helsa vännen Kellgren. Det skall innerligen glädja mig att få höra,
det resan gjort Er fullkomligt nöje. Tillsänd mig några rader notiser vid 30
hemkomsten. — Lef väl!

Din uppriktiga Vän
Snellman.
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Berlin, d. 6 August 1843.

Hochgeehrter Herr Doctor,

Mit dem lebhaftesten Interesse habe ich Ihren Briefvom 9. Maj ddeses>
Jahres gelesen, und den zur Mittheilung geeigneten Theil desselben
der philosophischen Gesellschaft vorgetragen. Sie hat mir den ehren
vollen Auftrag gegeben, Ihnen ihre Freude fur Ihren Beitritt auszu
drflcken. und för die mitgetheilten Gedanken ihren wärmsten Dank
abzustatten, auch Sie in ihrem Namen aufzufordern, uns doch recht 50
bald mit einem Aufsatz von Ihrer gewichtigen Hand zu erfreuen.

Obgleich Sie es nicht ausdrucklich versprechen. so scheint es mir
doch das Gerathenste, wenn Sie damit begönnen, uns Ihr schwedisch
geschriebenes Buch »Lehre vom Staat» durch einen Aufsatz, den Sie
uns einschikten, zugänglich zu machen. Sie haben ganz recht. dass uns


