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136 .i. v. SNELLMAN- J. L. SNELLMAN 23.IX 1848
HUB, JVS Iiandskrftssainling

Älskade Makan min!

Tack söta min älskade för brefvet — sä kärt och kärkommet, som Dina
bref alltid. Jag borde hvarje vecka resa ifrån Dig, för att få höra något
godt, af hvad Ditt hjerta tänker; ty muntiigen siösar min Gumma lilla
icke mcd goda ord, ehuru hon vet, att de skulle göra mig sä Iycklig,
isynnerhet derföre, att mitt knarriga lynne af dem skulle motarbetas. 10

Ty missnöje mcd mina egna anspråk och min häftighet gör mig mera
ondt än något annat. Den, som skulle hjelpa mig från denna häftighet,
skulle icke så litet främjat min återstående lefnads lycka. Du vet,
älskade min, att Dina omsorger aflägsna anledningar dertiil, och att
Du, när som helst, skulle kunna afvända dess utbrott, äfven då
anledning finnes. Ett ömt ord af Dig, Dina läppar och händer har jag
ännu icke egt makt att motstå — och vill icke ega den7 Gud vare låfl att
1 alla ären friska och sunda. Mycket saknar jag Er och längtar till den
stund, då jag får återse Eder. Akta Dig sjelf för förkylning. GIöm icke
öfverskoma och nyttja pelsen, ifall Du äker ut på längre häil. Lät icke 20

Hanna heit och hållet vänjas från friska luften. utan dagiigen vara ute
i sin lilla vagn, sä snart blott upphållsväder ger tilifälle dertill.

Jag har varit frisk nog, ehuru icke fullt återställd från den lilla
attacken i Kuopio före min afresa. Men jag är nog så försigtig, att intet
är att befara. 1 går badade jag och sitter i dag hela dagen inne. 1 natt
flck jag ingen sömn, utan låg hela natten och tänkte på Er och på Dig,
kråkan lilla, och skulle uppoffrat mycket godt, för att vara vid Din
varma sida.

Helsa Pappa och säg, att komissionerna skola uträttas. Endast
hushållei,ska harjag svårt att akkordera om, affruktan att göra Pappa 30

missnöjd eller komma den, jag engagerat att bekiaga sig.
Ledsen ärjag, att Du icke gifvit mig några komissioner, menjag skall

väl skaffa mig några.
Kyss barnen smä mcd några af dc hundrade pussarjag här innesluter

för Eder mina älskade alla, för Dig min egen ljufva, lilla maka främst.
Bed CalIe mcd min faderliga bön uppföra sig sä, att jag mcd gtädje kan
återse honom.

Gud vare hos Eder!
Din

trogne make 40

S:n
H:fors d. 23 Sept. 1848.

137 ANSÖKAN TILL BORGÅ DOMKAPITEL 25.IX
1848
RA, Borgå donikapiteis arkiv

Ödmjukaste Memorial! 50

Sedan särskilda omständigheter tvungit mig att redan den ll:te
September företaga en resa till denna ort, för att här aflägga ett
Akademiskt Specimen, och dc fjorton dagar. jag för sådant fall kan
från tjensteutöfning vara skild, redan förflutit, sä fär jag vördsamast



744 ANSÖKAN TILL BORGÅ DOMKAPITEL 25.IX 1848

hos1 Högvördigste Herr Biskopen Doctorn och Ordensledamoten ock
Det Högvördiga Domkapitlet detta förhållande anmäla, mcd ödmjuk
anhållan, att få åtnjuta fortsatt tjenstledighet till den 5:te Oktober
förstkommande, under hvilken tid t. f. Konrektor Mag. Perander
förbundit sig att Rektorsvården vid Skolan handhafva samt Gymnasii
Adjunkten Mag. Hongelin att förrätta mig åliggande lektioner, säsom
dc ifrån den 11 :te dennes dessa befattningar förestått. Helsingfors den
25:te September 184$.

Joh. Vilh. Snellman
10

13$ J. V SNELLMAN - J. L. SNELLMAN 25.IX 1848
HUB, JVS handskriftssamling

Älskade Maka lilla!

Jag skrifver blott för att underrätta om lif och helsa, dä jag icke mera
torde skrifva härifrån. Jag reser i Lördag sednast, men dröjer väl

20 en dag öfver i Borgå. Den 5:te Oktober elI<er> 6:te är jag hemma.
1 morgon väntar jag åter bref från Dig, älskade min. Jag hoppas till
Gud att åter(inna Er alla vid helsa och längtar innerligast att åter få
hafva Er mitt hjerta nära. Helsa Pappa och flickorna små. Gud i
himmeln välsigne och bevare Er! Mitt hjertas varmaste helsning till
Dig, älskade maka min. Kyss mcd den barnen från den, som för Eder
lefver och är —

J. V. S:n
d. 25:te Sept:r

30

139 J. V. SNELLMAN - J. L. RUNEBERG 26.IX 1848
SLS, Rwiebergsarkivet

Broder Runeberg!

Jag är här sedan 10 dagar, ängslig nog till mods — icke derför, att resan
torde vara fåfäng, utan öfver den tomhet, här råder, på anda och
andar.

40 Rein hedersam alltid, har sagt mig att ett tjenstebevis från Domka
pitlet kunde vara högst främjande. 1 vanlig ordning har jag sådant af
Inspektor. Nu lärer i morgon vara Konsistorium. Haf då godheten
ombestyra att Tit. Sirn eller Molander om ett sådant bevis ä mina
vägnar anhåller, och sänd det mcd första post till H. A. Sirelius,
amanuensen, härstädes.

1 Söndag sist är jag i Borgä för att muntligen tacka och erlägga
debita. Lycka till Gossen. Helsa Fredrique.

Snellman.
H:fors d. 26 Sept.

50


