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(i Bagar Holms gård bredvid Eru Strandbergs) för att putsas och sedan
aflemnas hos Pappa. Nu Lir min vänskapsfulla begaran, att Du ville
hafva godheten höra till hos Bokbindaren, om böckerna ankommit,
påskynda deras putsning och aflemna dem till Biblioteket, eller, om dc
icke finnas hos Adressen, göra förfrågan hos de nämnda Herrarne.

För alh detta besvar min vänskapsfulla tacksagelse. TUnk att Pappa
eljest skulle (itagit sig det, så går det lättare.

Helsa hjertligt Mamma, FasLrar och Systersmulan. Bed henne.
Aug<usta säga, huru det nu står till med <xxx>feldtska aifären. sä att Du
får undenrät>ta mig om saken, Ty jag hoppas, Du vid tillfälle skrifver lo
nåara rader, mig till gllidje. lcke blott som Tidningsskrifvare hör jag
gema nyheter, utan äfven derföre, att jag här ligger bortgömd och
begrafven. äro mig alla underrättelser om verldenes gång serdeles
kärkomna.

Lef Väl!

Din gode Van
Joh. Vilh. Snellman.
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Vördade Bror!

Riitt ILingtan aH fti göra mig pämindt mcd nägra rader drifvcr mig aH 30

skrifva. Jag Länker dervid också pä glädjen att icke saknas bland dc
tillgifna, som motiaga Bror vid återkomsten från sommarlägreL, hyilket
säsom jag hoppas varit Bror lika angenämt och uppfriskande som alItid
— sä vidt denna svala och regniga sommar mcdgifvit det. Synnerlig
glädje har det gjort mig veta, aH Bror haft tilIfälle Lifvcn denna sommar
bibehälla sitt redan karblifna refugium; och mcd den egare l3otby nu
har lärer vai detta sä blifva äfven för framtiden.

Roberis besök hLirsiddes gaf mig tillfälle höni att Ufven i öfrigt allt i
Brors karu hernlifgätt sin Iyckliga, ostörda gäng. Hans sednaste år liar,
sä mycket jag kunde linna uivccklat kurasjet och eit synnerligen gladt 40

ivnne. Dock auer den försia punkien vara den kinkigaste hos tingdo
men i väran bygd. ehuru mycket än derom utbasunas. Säkert vore dci
för Robert vai ati Fä lcfva nägot mera utom hemmet. Jag försiär väl, aLi
Bror icke ylh se honom säsom rabulist. Men utom det. att en släng
derafi tinga är ickejt’si lärer vara sä skadlig, sä är iag Lifven öfverivgad.
att Bror icke heller gerna ser honom trampa vanhig dragarväg till bröd
och embete. Men gär det forL i examenslexor, sä lärer den vLigen blifva
den enda att tillgripa Jag vihi iillsti’i att jag i öfvert gelse härom Lillrdt
honom att genast vända sig till nägon liueriir verksamhet och betrakta
examina, specimina &c. säsom ceremonisakcr. hvilka maTi sedan i 50

förbiszående absolverar, di behof deraf göres. Nägoi. soni jag dereniot
icke vägade yrka pä, men somjag anser hafva seideles gagnat mig sjelf.
är läsninen af dc Franska upplysningsmästarenas skrilter. Ty jag tror
hullu, och fast. det för en frisk verksamhet vara lika gagoehigi som svärt
att nägoi frigöras frän dci Tyska skolastiska tvänget. Och för detta
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iindamål kan in teL vara verksammare än en Fransk spekulan ts sk ri Fier.
Man rätt häpnar i början öfver den cavaiiera ton, i hvilken dessa herrar
afgöra. Men man kan icke värja sig Frtn aH öfvertygas. Och säkert skail
en kommande tid icke säna Hegeis Rättsfllosoli alliför högt öfver
Rousseaus Contrait Social, mot hvilket den Förre så starkt polemiserar.
— Så min öfvertygelse hän. Men jag inser ock, aH den vägen är en fanlig
väg, mindre För sansculottism in politicis än 1 vetenskapen; och det är
detta, sorn gjorde mig tveksam, dä kanske öfvergången fran dc
strängare studierna ännu biefve För brådskande. För det inflytande den

0 läsningen haft på mig färjag som profäberopa Läran om Staten, hvars
hela ton och form är en Frukt derat men hvars oreda i sista afdeiningen
icke fär tiliräknas densamma man bristande tid och arbete, dä deremot
här Förekommer mycket, som är föijd af svårigheten att afkasta dc
skoiastiska banden.,

Om nödvändigheten att komma ut i veriden har jag ocksä blott i
al imänhet talat För vännen Robert. Men han har tror jag ännu För
mycken vekhet och skygghet 1 lynnet, för att vandna egna vägar; och
försök dertili mäste dock göras, om eljest någon framgång skall väntas.
Dyli ka halfbeter som jag och mängen annan kunna göras vid ui 1 tid.

20 Men hvad som skuli blifva något helt utaf mäste i tid hafva sjelfstän
dighet, skulle det också till en början bära aF pä gaina vägar.

FörhU vördade Van och Bror dessa raska predikningar och anse dem
För bevis pä mitt varma deltagande likasom för nära nödvändiga, ±1
jag gerna vili bekänna, hvad jag 1 dessa ämnen ungeFär talat mcd
Robert, och vet, aH han hört det mcd ungdomiig vänskap.>

Om mig sjelF har jag intet att berätta och iik<a li>Let om den mig
omgifvande verid. Att jag har en iten pojkknös hos mig har vai Robert
berättat. Gossen stackare är sedan Fyra ar moderlös, snart äFven
Fuderlös, och Fadren är min broder. [Jan är ett godt barn. Kanske skaii

30 han giFva giädje, om jag far leFva. — För Heiene och Natalia kunde jag
ännu berätta, att Toveri eFter sex ars frånvaro kommit åter och utgör
Fjerde person i hushaliet — en drenggosse och Tidningsdistributor är den
tredje. Jag talar om smäsa ker; ty om m itt arbete törs jag icke taia.
Damit ist es aus — men sysseisättning har jag nog.

F[ögaktningsFulit och tiligiFven heisning till Brors ädia HusFru och twi
alla i familjen. Jag väntar alh ännu pii Natalias breF.

Vördade Brors
tiilgi Fnaste, tacksamrnaste

40 Joh. Vilh. Snellman.
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broder CasLrn!
50

Ehuru mycket glädje det gör mig att besöka Dig mcd några nader och
betyga det vänskapsFuila deltagande, hvarmed jag Följt ryktet on Dina
Framgängar, bekänner jag, att vanlig mcnsklig vis inertiw tnoligen icke
no lätit mig komma till en sadan Fönsäkran, om icke vissa meddelanden
genom Tengström och Kellgrtn giFvit mig den kraFtigaste impuis aLI till


