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förkiarade allt mitt görande för fosterlandsförderfligt — detta kunde jag
redan aftaga af hans tidigare Svenskhets ståndpunkt. Det var mig då
likgiltigt, kanske äfven derföre, att N<ervanders öfvertygelse var Ijum.
Men när grundsatserna träda i förbund med fördelen äro de icke
Ijumma.

Med den kännedom N<ervan)d<e)r har om mitt lynne, vet han väl att
förhällandet gör och gjort mig hjertesorg. Men han inser nog sjelf att
vi framdeles äro för hvarandra dussinmenniskor — och då är beröring
blott pinsam.

10 Jag skäms att säga, att pokulerande vid min afresa från H<elsing>fors
hindrade mig att med heder ytterligare visa mig. Köld dålig beklädnad
tandvärk och svullnadt ansigte gjorde mig till en rigtig Lazarus vid
hemkomsten. Annu har jag litet qvar af svullnaden, som hotat mcd
fistel. Lagus söktejag förgäfves. Sedan harjag genom komissionär sökt
ställa saken på rätt — men finner nu, att en bokbindare, åt hvilken jag
lemnade Revu’en till putsning icke enligt löfte sändt den till Lagus. Det
skedde redan i Juli vid min genomresa.1

Med ödmjuk helsning till Familjen. Farbrors

20 vördnadsfullt tillgifne
Snellman.
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Under denna dag hafva genom Vällofiiga Magistratens i Kuopio
30 försorg btifvit mig meddelade H<an)s Kejs<erliga> Majestäts Befalt

ningshafvandes i detta Län tvenne särskilda Resolutioner: å
t<jänst)f<örrättande) Ombudsmannens för Kejs<erliga> Alexanders Uni
versitetet, H:r Assessorn m. m. A. J. Chydenii, Memorial af d<en> 6
December, angående mitt förpiiktande att såsom borgesman för afl<id
ne) Kyrkoh<erden J. v. Becker inbetala sistförlidet års arrende för
Kyrkoherdeinkomsterna från Pelgijärvi pastorat, samt å Ombudsman
nens för Finska Militärens Enke och Pupiil-Kassa H:r Häradshöfd<ing
en> 0. A. Nordmans Memorial af d<ern 10 December, hvarigenom jag
likaså lagsökes mcd anledning af ingången borgen för Löjtnanten F. E.

40 Carlstedt; sådant fär jag härigenom intyga. Kuopio den 20:de Decem
ber 1847.

Joh. Vilh. Snellman
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50 <***> hem nu till oss, samt frågat af R<obert> om han finge hälsa, han
skall svarat: ja, hälsa dem, och hälsa Josephine. Till sist uppgaf han
andan alldeles stilla, sä att icke bestämdt märktes, i hvilket ögonblick
lifvet upphörde. Han begrofs den 16 November pä eftermiddagen, till
sitt hviloställe beledsagad af landsmännerna, Kellgren>, v. Haartm<an>
och Pipp<ing>, samt två Svenskar och fyra Norrmän. Begrafningen skall


