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desse äfven, sä vidt sig numera göra Iåter, komma att erhålla sin
tillämpning i den nya Skolordning, som innan kort torde utffirdas. Jag
hoppas derföre att de olägenheter och brister, som härintilis inverkat
störande på vårt skolväsende, Snart skola, i väsendtlig män, häfvas och
särdeles den af dugiiga pedagoger; och är det med sann tillfredsställelse
och den största tillförsigt jag emotser den, som jag hoppas icke
aflägsna, tid, då Herr Rektorn skall kunna, odeladt, egna sin utmärkta
förmäga, sii, rika erfarenhet och ett rastlöst nit åt skolväsendet, hvilket
för utvecklingen af värt medborgerliga lif— värt Iands välffird — är af en

10 sä onämnbar vigt.
Emottag Herr Rektor min försäkran om den sanna högaktning

hvarmed jag har äran vara

Högädle och Höglärde Herr Rektorns
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt

S:t Petersburg den 9. Januarij 1855.

20 Till Herr Rektorn J. W. Snellman i Helsingfors.
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HUB, JVS handskriflssarnling

Min Kära Son!

Det är nägot länge sedan vi sednast hade underrättelser ifrån Eder, sä
30 at jag (i synnerhet) hafvit oro vid ätankan huru Du nu dags mår med

alla dc Små; och hvad utsigterna blifva för Sommaren med Logie och
förtjenst: under krig borde alla förtjena, köpman gör det säkert, lika så
Mårten Holk, men Litterateure? Jag för min del fär tacka Gud som
altid sörger för mig, och det sä frikostigt som jag nu lefver hos J. W.
Gson Genom ovarsam klösning uti fotwerket feck jag swullnad och
sår, som hällit mig inne 6 veckor sä at jag ej varit till Pudas sedan i
September. Mcd skrifning uti min Positiva Filosofi som tillika blifver
Theologi hafver jag fortfarit smått, men det går långsamt at fä
renskrifvit: Capten Henrik är den som hjelpt mig, nu äro 5 1/2 Ark hos

40 D:r Borg at få aprobatur.1
Jag hafver någon gång tenckt at om Du i grund forskade min Teon

(som nu mera ej är svårt) så skulle Andens Filosophi ijusna, och Du
säge haltlösheten af en bildning som icke hafver sin rot uti Gudomens
Lif i Skapelsen endast uti Xtendom och genom Xtendom högst; men
densammas Ide blifver mcd det samma En, för hela menskligheten och
alla bekännelser, som Endast Gud kan ästadkomma. månne icke nu
renings processen begynnes.

Min fot är G. L. snart frisk och i nesta månad fiyttar jag till Pudas.
Landtm<ätare> Aron Juvelius blifver därstädes min renskrifvare. hvad

50 det blifver svärt om stackars Janette skall fiytta mcd Barnen dä får väl
Wenberg fiytta mcd Flickorna: Skrif nu snart huru ni emnar. Jag
önskar ock hem ät i Aprill V<olente D<eo>.



C. H. SNELLMAN - J. V. SNELLMAN 24.11 1855 513

Jag kan ej skrifva med Ljus sken, utan siutar mcd öm och kär
helsning till Eder alla.

Din
trogna Fader

C. H. S:n
Uleåborg d 24 Febr. 1855.
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RA, Siäkten Soldans sarnling

Herr D<irecteu>r C. E. Soldan
Tammerfors

Helsingfors den 28 Febr. 1855.

Bäste> Bror).

Ditt vänliga bref af den 17:e dennes erhöli jag jemte inneliggande till 20

Rabbe och Chydenius samt remiss S<ilfve>r R<ube>1 110.
Den låga kursen gör denna summa otillräcklig för betäckande af Din

lifsassuranspremie
£ 17. 9 s<hillings> — å 34 d<aler> S<ilfve>r R<ube>1 123. 16 k<opek>

porto för qvittensen » — 10

S<ilfve>r Rube1 123. 26 kcopek>
Af — » 110. —

Hvarföre terstår att betala S<ilve>r R’ube/ 13. 26 k<opek som jag vid
tillfätle skall uppbära hos Rabbe. 30

Qvitto följer härhos och bör väl bevaras, emedan endast den
attesterar assuransens förlängning till 10 Febr<uarb 1856.

Intet nytt förspörjes. Om krig eller fred, torde ingen veta. Det senare
troligen ej utan ytterligare försök mot Sebastopol. För landstigningar
resp<ektive landkrig torde vi i år vara säkra.

Mcd vänskap. Broderligen

Joh. Vilh. Snellman

40
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Frivatsainling

Helsingfors den 3:e Maj 1855.

Rusthållaren J. R. Forsström
Wichtis

Den 26 April tillskref jag Rusthållaren mcd bud från Haitis. Men 50

osäker, huruvida brefvet framkommit, upprepar jag min anhållan att
för sommarn få dc öfverenskomna rummen. Blir helst ett rum i öfra
våningen — det mcd kakelugn — färdigt, så hinner jag nog få fjerde
rummet längre fram.

Vidare bederjag, att Rusthållaren, om möjligt, gör en resa hit, dåjag


