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Kunnioittaen
veli ja palvelija

Joh. Vilh. Snellman
Kuopio 14 p:nä elokuuta 1848.

129 J. V. SNELLMAN - F CYGNJ4’US 14. VIII 1848
HUB, Coll. 41

10

Bror Cygmeus!

Genast Du får detta, sä gå till Frenckell & Son, för att taga så stor del
afrnitt Disputationsmanuskript, som utan hinder i sättningen ske kan,
för att derur jaga hvarje bock — sä vidt möjligt.

Till Dig kommer korrekturet. Det hjelper ej. Men ensam kan Du ej
sköta det. Leg derföre med goda ord eller pengar någon hjelpare.

Se också till, att två ark tryckas i veckan summa sex till den lO:de
September.

20 BIir tryckningen icke till denna tid absolverad sä har Du stäng mig
från paradiset.

Hvarje bock och hvarje tryckfel är äfven en plump i passagen dit.
Minns, att de äro hufvudsak för mången granskare.

Jag har sändt bref och manuskript till Geitlin såsom Dekanus. Skulle
han vara från staden, sä uttag med Reins tillständ brefven och betänk
till rnitt bästa deras innehåll.

Jag lefver i stor oro. Skrif derföre med posten den 26:te huru allt stär
till.

Snellman
30 d.l4Aug.

130 C. R. EHRSTRÖM - 1 J7 SNELLMAN 17. VIII
1848
HUB, JVS handskriftssamling

Bäste Broder!

40 Har då icke bombardementet med mina breflappar utvisat att jag icke
hvarken menar eller tror nägot sådant som din skrifvelse af d<en> 23
sistl<idne Juli förutsätter tvertom ansett Dig lika broderligt sinnad som
förut och öfver de uteblifna skriftliga svaren funnit mig mera än
godtgjord, ja tusende fallt och ojemnförligt med de tryckta. Dessa tager
jag ofta säsom vore de till mig enskilt. som de blott saknade vän
helsningen öfver och under för att verkligen vara det. Lika litet kan jag
smickra mig med, som Du mo smickra Dig med, att Du i enskilta bref
skulle meddela mig sä mycket godt som det ja fårjeinte allmänheten.
Behåll derföre gerna såsom privilegium din antagna sed, hvars orsak

50 och grund jag inser och respecterar, och låt mig behälla min öfverty
gelse att Du icke öfverser mina breflappar. Blott nägon, nägon enda
gång skänk mig en rad med ditt egenhändiga namn under att jag så,
handgripligen, mä erfara att det är Du, densamme, som skrifvit.

Hinder, hinder! Det gläder mig att Du viil skänka min lilla uppsatts
plats i L<itteraturbladet. Visserligen är der ett och annat fel, som jag
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sedan dess upptäckt, men sädana lära väl alltid ändå bii öfriga. Aiitså
gör som Du viii.

Farväl
Carolus.

d. 17/8 48

Emmas affr är längesedan regierad. hade ingen fara.

10

131 C. H. SNELLMAN -1 V. SNELLMAN 7. IX 1848
HUB, JVS hanäskr,flssarn1ing

Kära Janne!

Nu kaiiar jag dig så, om det hade bättre värkan. 1 förleden sommar
reste du, och jag skref dig till mötes att få veta hvad du vunnit på din
excution. Per renom har jag hört det du äfven i sommar gjordt en
flygtur bort. Förlåt min nyfikenhet, du är mitt andrajag, men det torde
föga intressera mig att veta hvad du nu vunnit. Vära pianer och vära 20

handiingar styres af en högre försyn, om också egoistiska. Förnöjd gär
jag i Grafven, att veta det du verkat för sann mensklighet, det
tilikommande är oss fördoit. Om min materiella existence behöfver du
icke bekymra dig om, s iänge jag har mina barn, Otto och Anna sä
nära. En önskan äterstår, som icke torde kunna blifva mig unnad att få
iära känna dir, Alskade Maka och Omfamna någon telning af dig. Dito
att du ihogkommer Gumman Herlin, som nyiigen fägnat oss med bref.

Lef väl! önskas af Faders
hjerta. 30

C. H. Snellman
Keppo d:n 7 Septemb. 1848

132 0. VON ESSEN - J. V. SNELLMAN 7.IX 1848
H UB, J VS haiidskriJtssamling

Käraste Broder!
40

Förgäfves hafva vi väntat underrättelser från Dig. Öfver din tystiäten
het emot mig harjag dock icke sä mycket förundrat mig, som icke vida
mera öfver den du vist emot din Fader. Gubben har väntat, upphört att
vänta och åter begynt vänta; men ailt fruktiöst. Huru detta sårat
honom behöfver jag väl ej1 nämnna. Väl vetande att du troligen insedt
alit detta, är det mig långt ifrån att veia gifva dig en tillrättavisning,
utan har jag härmed velat visa dig det vi verkeligen och uppriktigt
hafva till dig Broderlig kärlek. Min Anna och värafern barn äro alla
friska och hälsa Eder hjertligt. Otto är i sko]a och Gustaf håller på med
Abc. 50

Lef väl!
Din

Vän & B:r
0. v. Essen


