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102 c. F RIDDERSTAD -1 V. SNELLMAN 14.IX
1850
HUB, JVS handskriflssamling

Broder Snellman!

För att göra mig påmint hos dig, äfvensom för att, såvida de det
förtjena, bedja Dig ffista allmänhetens uppmärksamhet på dessa
böcker, af hvilka jag inlemnat till H<er>r Bokhandlar Meuller ett litet
lager; tojag mig friheten öfversända dem till dig. Du kan säkert ej finna 10

det underligt om jag önskade höra ett omdöme uttat om mig — höra det
af dig — hvars skarpsinnighet jag lärt att så högt värdera. Critiken är ej
fri från politiska anthipatier i Sverige; hvilketjag föreställer mig att den
är i Finland. Af gammait vet du att jag icke iallt kunnat hylla Afton>
Bladets politik eller rättare karakter, utan mera än engång dustat
tilihopa med det. Aft<on Bladet har äfven hämnats, då jag framkom
mit med något litterärt arbete. Åtminstone har jag sä uppfattat dess
bittra anfall. Haf derföre Wänskap och säg mig mina fel och mina
förtjenster, om jag har några säg mig det i nägon liten bit offentligt.
Det är alltid en tröst för en förf<attare> att veta sig bedömd af en redlig 20

man. Skulle omdömet utfalla till min förmån, sä torde H:r Meuller
deraf äfven kunna skörda någon nytta, och jag önskade det upprigtigt.

Som jag ej äger allt hvad jag utgifvit, utan endast hvad jag sjelf
förlaggt, kan jag ej sända mera än som nu följer.

Med hjertliga hälsningar tecknar jag mig
Din redlige Wän

Ca. F. Ridderstad
den 14 Sept. 1850 Linköping.
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103 N. E. FRANTZEN - J. V SNELLMAN 17. X 1850
HUB, JVS handskrssamling

Mein theuerster Freund.

Ich bin nicht Herr einer freien Minute, da das Geschäft auf ganz
ungewöhnliche Weise auf mich eindrängt, und doch darf ich Sie nicht
einen Tag länger auf das gewänschte Zeugniss warten lassen. Es
folgt hierbei, möge es Ihnen gentgen, wie ich es gern und in voller 40

Ueberzeugung ertheilte. Sobald ich etwas aufathmen kann, schreibe ich
Ihnen ausföhrlich.

Fiir jetzt Gruss und Handschlag von
Ihrem

treuen Freunde
E. Frantzen

5/17 Octbr. 1850.
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