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Gud skydde dig, Farväl.

270 J. V SNELLMAN - J. L. SNELLMAN 4. VII 1847
HUB, JVS handskrjflssaniling

H:fors 4 Juu 47.

Älskade goda Min! 10

Åter blott ett par ord med min öma helsning till Eder.
Klädningstyget är det vackraste här fås. Lilla kolten är det bästa af

allt och gör säkert goda lilla makan min lika mycken glädje som mig.
Gråa tyget är för CaIle med min hjertliga faderliga helsning och
förmaning, att hans uppförande må göra mig glädje, dä jag engång
återvänder. Skorna äro troligen för stora, men de kunna lätt ändras.

Jag har åter goda vänner här, Fredrik Ehrström och Mag. Backman,
hvilka både hjertligen helsa. Vi hafva i dag ätit middag tiilsamman på
Brunnshuset. Bäda Emmorna voro der med och en mängd gamla 20

kamrater, hvi1k alla på proposition af Assessor Rabbe drucko Din
skål. Femton gånger påminnte jag stora Emma, som var min granne,
om Dig älskade min Goda, och tänkte mig, huru gladt förvånad Du
skulle varit i den stora salongen, under den vackra musiken, bland det
stora sällskapet af ungef<är> 200 personer och så mänga våra vänner.

Hos Tengströms var jag i gär. Alla helsade Dig sä hjertligt. Först vid
Hösttermins slut *taar* Tcengströ>m afsked. Jag kommer derföre hit i
vår, och då skolen 1 följa med båda.

1 morgon bittida gå vi om bord på ångfartyget. För oss gär nog allt
väl. Gud gifve blott Er helsa och välgång. 30

Lef väl älskade min maka lilla. Kyss de vära från Din

egen Snellman.
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Kuopio den 8. Juu 40

Ömma Älskade Make!

Tack hulda för de kärleksfulla rader, du sende mig, det var sä utmärkt
roligt att få dem tyjag Iängtade med otålighet, det är ändå en stor tröst
att fä bref när man har ledsamt, och det får jag nu för första gången
erfara.

Annu engång tack för alla kerleksfulla ord, jag mäste gräta när jag
fick dem och äfven nu kan jag ej afhålla mig derifrån, närjag tänker att
vi äro sä långt skilda ifrån hvarandra att jag ej engång får kyssa en het 50

kyss på din panna, Skratta ej åt mig, utan tänk att jag skrifvit hvad jag
känt fastän mina ord att utrycka känsian kanhända äro alldeles
oricktiga, men du har ju öfverseende med dem, som du haft med
mycket annat.

Läfva mig gode älskade att när du kommer hem, en timme om dagen
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sysselsätta dig med mig, jag skall låfva att blifva snell, och mycket
sysselsätta mig med läsning.

Vår resa som redan var ämnad förra torsdags har ännu ej kunnat
blifva af, emedan vädret ej varit lämpeligt, att företaga sjö resor. Ty
från Hjellman till sågen är ännu 2 1/2 mil därföre varjag äfven rädd att
med Hanna företaga denna resa. Och nu har jag beslutit om, och reser
i Måndag till Idensalmi, ty här är sä tomt och ödsligt hemma, att jag
börjar att längta på någon tid härifrån. Dessa tider har jag suttit
hemm emedan Hanna ej kunnat följa med mig, ochjag haft hjerta att

10 gå från henne. Flickorna har ändå varit så goda och ej glömt mig utan
alltid emellanåt kommit för att helsa på mig, isynnerhet Josephine, hon
var äfven i går hela dagen, jag bjöd Mag. Mellander på middag, kan du
tro att vi ej vidare träffats sedan han fiyttade hit. jo i Söndags pä
middag hos Pappa, der han var å uppmärksam som du, att då vi
slutade mältiden Iyftade han min stol, jag häller litet af honom, ty så
stilla och beskelig är han att man ej det minsta hör af honom.

Josephine Kellgren hade bref af sin bror han skrifver att du borde
skynda dig till Paris Mag. Sygneus skall dröja der ända till slutet afJuli,
han skref att jag nödvändigt måste skrifva till dig derom, och att han

20 ej bryr sig om att besvara ditt bref emedan han snart hoppas att träffa
dig.

Jag har sä mycket att bestyra förren jag reser, om väfvar ock
sömmar, och stiger mycket tidigt om morgnarna. Clara Nordensträng
ämnar följa mcd oss på landet, hon kan fä åka med Calle sä behöfver
han ej betala hei sjuts, a1 Röhring får jag ensitzig schäss han sade sig
ej behöfva den hela sommaren.

Sophie Forss fiyttade ej till Oppmans som först var ämnat, hon
tyckte det skulle blifva ledsamt, och bor nu hos sin bror och går med
honom ock äter där hvar middag, Annu fius det ej fiere brunsgäster än

30 Dahlström och hon, och de träffas nästan alltid hos Rudbäck och
dricka sitt glas tillsammans, från samma boutelj. 1 söndags lystes det
för Norström och efter et par veckor biir deras bröllopp. 1 går för
Ångboten hela Karstenska familjen ock tvenne af flickorna Norden
sträng reste till Nyslott Karstens skulle äfven resa till Kides. Nu ongrar
jag att jag pratat så mycket lappri men nu kan jag ej mera hjelpa det på
något sätt ty brefvet måsste snart afskickas. Jag väntar mcd otålighet
ditt andra bref. Hanna helsa dig, ditt lilla älskade barn som med hvar
dag biir alit snellare, CaIIe är äfven snell och ber mig helsa. Gud vare
med dig, lef väl det det beder din egen Gumma för dig.

40

Farväl Farväl
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Liebau d. 13:de Juli —

50 Egen älskade lilla Maka!

Gud låte allt vara väl mcd Er, mina älskade! — Er, till hvilka mina
tankar i hvarje stund återvända.

Blifnu ej mycket ledsen deröfver; attjag börjar mcd klagan. Menjag
känner hvar dag smärtan öfver att icke hafva ett bref från Dig, älskade


