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att Andre Kollegan, Magister Melander, hvilken ex professo idkar
matematiska studier, numera öfvertagit undervisningen i Geometri och
Aritmetik på Skolans tre lägre Klasser, hvaremot Studenten Aspelund
pä samma Klasser vårdar undervisningen i Religionskunskap, Historie
och Geografi. Kuopio den 21 Februari 1846.

Joh. Vilh. Snellman1

Till Det Högvördiga Domkapitel i Borgå.
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Keppos d. 28:de Febr. 1846

Älskade Min Son!

20 Jag finner min hand vara så pass qvalificerad at jag i dag kan fatta i
pennan för att något lätta mit hjertas trängande behof till utgutelse af
de trasslade käntslor som tränga sig fram vid hvarje åtancke af Din
ställning här i dödligheten. Min Egen äter bärer jag med Resignation
under Försynens miida försorg, utan at störa Dig med Långa Rela
tioner.

Jag tröstar och giäder mig dock a Din själ njuter stor vederqvickelse
emot för detta, af en öm Makas deltagande Kärlek (som Gud
stadffiste!) under alt arbete och träk som jag föreställer mig tager tid
och krafter i anspråk; men sä är det, sä blifver det doloribus itur ad

30 astra.
N:o 4 af Saima den enda jag sedt i år, är mera nedslående, i stället de

sidsta Numror af förledne år visade at Du var Dina opponenters gissel
Det gör äfven mig ondt at se sä mycket uselhet utgå ifrån de Ådror i
Samhället, som man vanligt väntar bättre.

Ja Alskade Son! Jag ärfar ofta desamma, ehuru jag sällan samman
träffar med menniskjor, dä jag nu sedan före Jul icke varit till Staden
el<le>r träffat Otto, som ffirdats jemt i sina bestyr. Anna hade en farlig
pneumoni men är nu G(ud ske> L<ov) åter frisk: Jag Declinerar så
småningom under jemt hälsosamt tråk, som jag är van vid.

40 Palo är nu betait, den Ena köparen redan ifrån hemmanet. Jag
Transporterade ait pä Kyntzell men har ej än fätt Liqvid: nägon
afprutn<ing> på Räntan är väl lofvad.

Dina utgifter årl<igen> måste vara betydeliga nolens volens sä väl i
Böcker Tidn<inga>r tigger<ie)r prayerier &c. &c. sä at Behäiningen af
Saima är fin7

Jag hafver tiis Dato kommmit fram med egen aflcastn<ing> så när som
Fisk och Smör; (Potates räcker öfver äret), men nu måste jag åter anlita
Otto för at fä föda ät mina Får och Fålar. Wiilig är Han at Assistera,
jag vet ej pä hvad grund; men lika väl tycker jag det är svärt at belasta

50 honom (ehuru det är en smuia uti Hans rörelse), dä äfven Sågen stätt
hela äret i brist af Stock! — Jag önskar ofta at vara Din Bibliothekarie,
men i saknad af Lectur är jag nögd uti mina åskådningar. Ali Materia
(sä kaliad) försvinner; endast Ide och skön form återstå som verkiighet
för mig; ock phenomen lifvet en Expancio Creationis sträfvande till
Sideral Iif. Mit iif är nu nestan som en vandring i Oknen: Pietist<er>ne
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förstå mig aldeles icke: de tro sig gå framåt, men g Retrogat Iik
Kräftan som lärde sina ungar; Skapelsen är misslyckad ohjelpligt
genom Syndafallet: Förnuftet &c.1 Maamiehen Ystävä är farlig Lectur,
dess mer alt annat. Hälsa Kärt Dina Svärföräldrar, Din goda Maka &
Calle1 och giöm icke at fägna rnig med några rader vid läglighet. Gud
välsignelse Eder önskar Din Omma Fader

C. H. S:n
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Min Heders Bror,

Tack för Ditt välkomna bref. Bord finnes ej i beställningen. Du begärte
blott ett Divanbord och ett sybord och dem båda har Du redan fått. Ett
spelbord af samma form som Divanbordet skall jag beställa. 20

Saimas klippor och skär har jag till en del känt, men ej sä noga som
Nu. —1 dag erhölljag afTörnroth underrättelse att samma person, som
Du omnämner infordrat Nordströms Artiklar mot Dig. Det är hög tid
att söka motverka stormen och det skall jag försöka att göra nästa post
på en verksam kanalväg, livilken har att göra med Saima.

Nu till mig. Du säger att jag ej bör svara min Rec<ensent>. Detta
gjorde jag gerna, emedan det lämpar sig till min vis inertiae, men nu
måste jag anse mig som förkämpe för en god sak, den att bringa
Arithmetikens studium något till ära. Planer skola vara i verket att
inkomma från Consistorierne med föreställningar om olämpeligheten 30

af mir tärobok och en återgång till Borenii och slentrianen. Bör jag
alltså tiga då 9/10 af Rec<ensenten>s anmärkningar äro dels aldeles
gripna från vädret dels rakt af ljugna. Jemf<ör> t. ex. anm<ärkningen>

mot utdragning af fjerde och 5:te roten med min text, som innehåller
helt annat än Han säger. Hela stycket är för öfrigt som Du af
klistringen kan finna en karton, tillkommen på Commitns önskan.

Emellertid är Du den ende af hvilken jag gerna ville höra råd i saken
och begär derföre af Dig ett sådant med omgående post jemte ett eller
annat skäl för Ditt råd, ifali Du förblir dervid sedan Du hört mig
framlägga sakens ställning. 40

Nordström, som under den tid underhandlingarne varade alldrig tog
råd hvarken afmig eller andra, är nu aldeles handfallen sedan saken är
afgjord. Han vill ej till Sverge och jag är rädd att Han innan allt slutas
gör sådane dumheter att Han kan kompromettera sig både här och der.
Han jemrar sig för hvem som viii höra det deröfver att man ej förstått
att behålla en sä bra och sä oumbärlig man. Summa Summarum jag
tror knapp att det blir någon resa af. Åtminstone lefver Han ännu i
illusioner liksom Han gjorde det tilis en par dagar för än Han fick det
afsked, som Han sagt sig vilja hafva. — Han har alltjemt haft medgäng
och detta har sä bort biandat honom, att Han nu ej ens härdar ut med 50

att den motgängen att — bli Riks Arkivarie i Sverge. Jag hyser personlig
tillgifvenhet för Honom, men grämer och förargar mig öfver hvad mitt
förstånd säger mig om Hans vacklande beteende.

Du skrifver intet om Hällströms Parentation och om Vetenskaps
Societ<eten>s Cirkulär. Jag skickade det förra M<a>n<u>scr<i>p<te>t blott


