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292 i. V. SNELLMAN- BORGf DOMKAFITEL 30. V
1845
RA Borgd donrkapiw/s ark 11’

Ödmjukaste Memorial!

Jemlikt stadgandet 1 Femte Kapitlet §. 8 af Hans Keiserliga T’4aiestits
Niidiga Gvmnasii och Skolordning f5r hos Högvördigste Herr Dociorn
Biskopen och Ordensledarnoten så ock Det Flögvördiga Domkapiilet

0 jag vördnadsfullt anmEila. att dS Andre Kollegan vid denna Högre
Elementarskolan Fleri Magister ViIheim Boxsiröm. som p5 anförda
giltiga skäl begagnat tjenstledighet, förmLtlt sin önskan vara atL få
samma Iedighet in vidare åtnjuta, jag antagit tjUnstf<örriittandø
Ryske Språkliiraren vid Skolan, A. E. Rongain, som jemie sina egna
ill’ven för nämnda Lid förrättat Andre Kollegans lektioner, att forLfa
rande tills Högvördigste Flerr Doctorn Biskopen och Ordensledamoten
så ock Det Högvördiga Domkapitlet derom tflckes Höggunstigt annor
lunda förordna. Andre KollegaLns tjensLe5ligganden bestrida. Kuopio
d. 30 Maj lK45.

20

Joh. Vilh. Snellman.

293 A. FL A. KELLGREN - J. V SNELLMAN 31. V
1845
II UI?, J VS haiu/s/crtsscnnIbig

Aktade Broder Snellman!
30

Den lilla skalken Amor har p5 sina lLitLa rosenvingar buril hit ner till
oss eti gHidjebudskap ifr5n Kuopio och ifrån dig, Bror Snellman. — Den
skftlmen tog bindeln fr5n ögonen och skröt och stoitserade att han
ändteligen fått bugt på en, som länge spjernat mot udden. »Den jag en
gång f5tt öga på, den siipper ej min pil» sade han och flög Ster bort,
hvart, vei jag ej.

Men, utan skilmt, alla vi, Bror Snellmans tillgi fne vanner ha r borta,
ha fva gladts St denna nyhet, sam om den ang5 tt oss sjel fva, och vi v5ga
silga ali vi hvar och en vilja ta oss en luen del af Bror Snellmans sälihei.

10
— Lycka iiU, hjcrtligt iycka till! iag veI IZi underrattelser. som skulle
gladt oss alla. såsom denna. — Vi gladja oss för Brors gladjes skull och
vi gladja oss äfven för v5r egen skull. — Vi hafva alla markt hvad högi
värde Bror Snellman sätter på familjelifvets husliga trefnad och vi
tacka den lilla bruden. ej bloit för ati hon är den, sam skall skänka Bror
denna sällhet, utan afven För ett ännu högre, ett ännu högre. Nu hoppas
vi alla att Bror Snellman ej mer hvarken vill eI 1cr kan göra alfvar a f sina
hotelser ati lemna hela landet och oss derjemte; nu blir Bror S<nelln,an
vaI skonsammare och ser alla förh5llanden i en Ijusare, mildare dager;
det vili sä vara. när bloit en punkt p5 himlen Ijusnar. sä sprider denna

50 sitt ljus iifven öfver det öfriga, när hjertat gryr, sä gryr det afven
öfverallt annorstiides. Sä hoppas vi hiir och vi tackar hcmic för detta —

Och. jag tror Bror att. dfven nu mer än för en par är sedan, allt bådar
en ljusare franuid: lät oss dä se gladt framät och tzä hurtigi mot mäki!
Missiröstan Förlamar. men jag har aldrig troti att Bror Snellman /
grwu/c’n m isströstat. u 1tt n blott d ragi i fram mörkret, pä det ingen mä
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springa hufvudet mot väggen.
Snart bflr vai Bröllopp! — och sedan hushg trefnad och frid för små

bekymmer! Det skall komma! — Mtitte sa mycken valsignelse ftiila pa
Bror Snel imans lotI, solu vi alla af våra innersta hjertan önska det, och
bland dem sti mycket som nagon

Bror Snelimans
egen, lillgifne

H. Kellgren.
0

Den sista MajL

294 J. R. TENGSTRÖM - 1 V. SNELLMAN 31. V
1845
II UR, J VS handskrijtssa,nllng

Helsingfors den 31 Maj 1845.
20

Basta Bror!

På dc i Brors sednaste bref omnamnda komissioner, hvilka det alltid
skail blifva mig ett nöje alI efter förmåga utrLitta, torde numera intei
svar vara afnöden. Ehrström har ej mig vetterligen varit sjuk, man hela
dröjsmålet ali tillskrifva Bror synes rran hans sida hvilat på ett
missförstånd, hviiket han vaI sjelf bast torde hafva förkiarat i siti bref
mcd sednaste post. Hvad Mellin åter betraffar, sa sade han sig redan
hafva afskickai Brors bestälining och äfvenså inhiindigat Brors bref.

Ledsamt är alI höra alI Bror varit illamående, och änn u mer ali 30

orsaken dertiil varil oro och bekymmer — no då allI kring Bror borde
vara bioit frid och sallhet. Lyckligi dock ali det intei vidare hade att
betyda! Nu nLi r vårvindarna börja t blifva al lt mera Ijumma och brors
egna känsior äfvenså, aIL dömma af hvad Saima förmenar, äro i
begrepp ali börja undergå samma metamorphos, torde ej heller nagon
i’örkylning vidare va ra alI befara. »Pröfnings examina p klasserna,
räkenskaper, examens förteckningar, meritiistor o. s. v.» skola vaI
afven nödgas retirera i god ordning, blott hUamodei ännu rLicker nagra
dar

För Brors mer än vänskapsfulla inbjudning till Kuopio tackar jag af 40

hjertal. Intet skulie äfven vara för mig angenämare, tiet försäkrar jag,
om jag bIolI ej skulle lycka alI mina somrar i allniänhet sii mycket
upptagits af skojeri, alI del vai engng blefve tid alt hålla sig stilla. Jag
säger ännu engäng skulle ej den vägsträckan vara så oändlig, då vore
min beslut snarL fattadt. Hvad Saima och dc Finska korrekturen
deremot beträffar, kunde jag i intel fatll vara till särdeies gagn. Men
tank om Bror sjeif skulle Iåta biåsa p sig liLel i sommar, jag menar
senare i sommar, och komma på eLI skutt alI inandas litet hafsiuft.
Många andra andamäl kundeju dermed dessutom förenas. Atrninstone
lyckerjag ali Bror no, meni än nagonsin, skulie ha skäi derliili, bide å 50

egna och andras vägnar.
FIär börjar redan se ganska van ikl UI och promenaderna hvirnia a

folk. Äfven röjer sig i ailmänhel mera lif, än vanligt, in htteris.
bokpressen har varken rast elier ro. Suomi; Foslenländskt Aibum;
Läuia,z, poetisk Caiender; Topelii dikter; Lagi bidrag till Fini<ands


