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mulicum obtin:e prcibus: om Du skulle vända Dig mcd små remisser
till Wännen Alb. Dyhr i N<yCear1e)by sä vore det mindre känbart för
Dig, och nyttigare för mig: i år blefmiswext på Råg för frost straxt efter
blomningen, sä at Otto mäste ock köpa. Ifrån Uleåborg har jag aldrig
tagit mer än rcsc-penninga>r: Men jag ncmnde at sommaren geck
trefligt nog, men hösten tråkigare i brist af Lectur, och hushåklande>
mcd Ljus; äfven sändcjag ny tonsättning mcd ord till [J7drt Land: straxt
feck Dyhr Ordres at expediera 1 L Ljus m. m. som nemns i Sången.

Jon. Wilh. Gson är nu måhända på resa till Abo; Hans Fru har
10 nyl<igen nedkommit mcd 8:de barn<e>t. Jag är redan i andanom bekant

mcd Din Jeanette, äfven som alla Barnen. Otto viii afråda mig ifrån
emnade resan.

Nu har jag skrifvit brefvet fullt om min timeliga stäilning Det eviga
Iämnar jag i AllFadrcns skön, och står tils vidare vid Härmä Cathe
kesen fast. Gud är Stor! Ofattelig i tiden’7

Din ställning A<lskade> S<on> är vist icke afwundswärd, men afwun
das icke eller dc Slentrian tuggarc som nu insupa, den Asiatiska Sirocco
i ali maklighet, ifrån 30 till 50 år hund åldcr för en ock hvar. Alt kan
förändras mcd tiden. Jag oroas mest för Din hälsa. Måhändajag kunde

20 ge råd., Skrifhernäst Iitct om Filosophicn ifrån Köpenhavn; och hälsa
Oscar Toppelius och Lundman Magistcrn ifrån Uieåborg om dc
träffas. Jag siutar nu mcd öm, kär helsning till Maka och dc Små, jcmte
Callc och Borgströms famille.

Din &c.
C. H. S:n
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30 FLS, Lönnrotiana

Helsingfors den 16. April 1853.
Broder Lönnrot!

Den vis incrtie som liggcr i min penna, då det gäller brefskrifning, har
våilat, att jag troligcn är den sista, som önskar Dig välkommen hit.

Glädjande hadc det visst varit för 0SS båda, om anledningcn till Din
flyttning varit en annan; men då det ohjelpliga ej kan hjelpas, är Du
äfven välkommen som en tröstarc i nöden.

40 Jag skrifver nu cgcntligen, för att säga, att min gamia Fader vistas
hos oss, och att han upptager det rum, som eijest varit Dig ett nätt
qvartcr. Men Svärfar Wennberg. som bor i närheten har rum Guds
gåfvor och bcder Dig taga in hos honom. Efterkom nu denna bcgäran.
Du lefver der säkert mera ogenerad än nägon annorstädes.

funderar Du på att taga Gumman mcd. är hon hjcrtligen välkom
mcn hos oss; emedan hon säkert ej finner sig gencrad af att lefva mcd
Jeannette närmare barnoron. Hälsa henne vänskaps,fullt från 055 båda
och bed henne ingalunda tänka pä något annat arrangcment.

Vi bo i f<öre d<ctta> Måsbäck’s gård vid Elisabethsgatan invid f<öre
50 dcetta Trädgårdsmästar Wcssmans der Nervander boddc 1830—31.

Svärfar bor i ett nytt hus hörn i hörn mcd J. J. Tengström, förra
koiera-sjukhuset och Ditt logis 1832.

Jag har hört ett rykte, att Du, om Du sä velat kunnat slippa
Spccimen; menar, att väl Rabbe underrättat Dig om allt härtill
hörande.



3. V. SNELLMAN — E. LÖNNROT 16.W 1853 495

Utan nyheter tilläggerjag blott vänskapsfull helsning och giäder mig
åt, att snart fä återse Dig.

Broderligen
Joh. Vilh. Snellman
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HUB, JVS handskrftssainling 10

Chr:stad d. 16 Julii 1853.
Alskde Janne och Jeanette!

Jag önskade att genom skrifvande af några rader till Eder lätta min
saknad, men det är nestan ogörligt. Jag säger endast tack för sist, och
Gud gifve Eder hälsan.

Thorsdag ankomsten hit. för1eden Lördcag storm på Ålandshafvet
för resten stiit och bidi Vind.

Nu är jag hos Morm<or> och Augusta som mä väl, tänck på 20

surpricen! 1 afton är Fartyget Ater färdigt. Sommaren lider, och det
beror åter på Guds skickelse om jag möter Pilten at komma till
Uleåborg1

Jag slutar med hjertekig) hälsning till Alla Alla.
Gud välsigne Eder!

önskar Din Omma Fader.
C. H. S:n
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Älskade Makan.

Sök nu på hyllan närmast mitt klädskäp. Der finnes en stor bundt
tryckta Bianketter, hela ark. På dem står ungeffir:

)>Undertecknad anmäler till försäkring hos Northern Assurance
Company.» 40

Varor
Mobilier:
Möbel och Husgeråd.
Linne Säng- och Gångkläder»
- m. m.
Tag af dessa 40 st<ycken) Blanketter., Vik dem dubbla och lägg väl in
dem i papper. Stoppa pakettet i Calle’s Skolväska och häng den på
gossen. 1 väskan kan Du också lägga en liten Eiigelsk bok, som ligger
framme i min kammare.

Jag är så ledsen öfver min glömska — mäste nu vänta här på Grahns 50

gästgifveri. Kyss barn.,n — Gud vare med Dig och dem. Skrif om
Måndag, Onsdag och Fredag. Din egen

Joh. Vilh. Snellman.


