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Jag kan ej skrifva mcd Ljus sken, utan slutar med 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 sarnting

Herr Djrecteu>r C. E. Soidan
Tammerfors

Helsingfors den 28 Febr. 1855.

Bcäste> B<ror).

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

Rabbe och Chydenius samt remiss S<ilfve)r R<ube)l 110.
Den låga kursen gör denna summa otillräcklig för betäckande afDin

lifsassuranspremie
£ 17. 9 s<hullings> — å 34 d<aler> S<ilfve>r R<ube>l 123. 16 kopek>

porto för qvittensen » — 10

S<ilfve>r Rcube>l 123. 26 k<opek>
Af — > 110.—

Hvarföre återstår att betala Silver R<ubel 13. 26 kcopek) som jag vid
tillfalle skall uppbära hos Rabbe. 30

Qvitto följer härhos och bör väl bevaras, emedan endast den
attesterar assuransens förlängning till 10 Febr<uari> 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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Privatsainling

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
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gerna viii ersätta skjutsen. Likasä, att Rusthåliaren skickar egna hästar
eller skaffar mig två ä tre hästar frän grannskapet, för att medtaga litet
affekter dit ut. Haf nu godheten besörja derom, och var försäkrad om
min tacksamhet sä för denna som andra väntjenster, jag fätt eiler får
erfara.

Kommer Rusthållaren icke till Helsingfors, så var god och skrif
några rader och låt mig få veta, hvilka möbier,, i synnerhet sängar och
skåp Rusthåilaren kan afläta. Kan jag fä en toift hyfiade bräder, sä viii
jag nog hjelpa mig mcd barnsängar.

10 Jag väntade länge på Rusthållarens ankomst hit efter Påsk, så
mycket mer, som Herrarne Sjöstedt sade mig, att något ärende för
socknen påkaiiade hitresan. Fär jag nu ej snart svar, sä mäste väl jag
ännu resa ut före flyttningen, som jag gerna önskade kunna verkställa
i medlet af denna månad.

Med helsning till Värdinnan och tacksägelsen för mitt senaste besök
tecknar jag

Aktningsfulit
Joh. Vilh. Snellman

20

P. 5. Jag bor i Kurir Åberg’s gård vid Nya Kyrkogatan, invid D:r
Pihlflychts gärd.
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HUB, JVS handskr’flssa,nling

30 Lördag
Alskade Make!

Mcd förnöjdt sinne kan jag nu skrifva till Dig ty vi äro alla Gud vare
läf friska, och Barnen har sä roligt öfver det vackra vädret, Malena har
äfven varit ute, och hennes mage har hittiis varit mycket bra. Heit
oförmodat för mig kommerjag nu att skrifva ty jag viste inte att nägot
bud skulle afgå till staden. Och du är säkert bra nöjd att fä höra huru
det är mcd oss. Barnen säfver alla, vi voro i dag, aila bjudna pä kalas
till Fru Björkman som firade sin namnstag. Du mä inte bekymra Dig

40 öfver att vi inte har ffirskt till Helgen, ty Rusthållaren har skaffat 0SS

Jös, et helt pund, och så fick jag köpa Kräftor.
Rusthåilarn bad mig skrifva att han inte kan skicka efter Borgströms

efecter, ty han får inte hästar, men en häst skickar han åt Dig, för våra
efäkter.

Et och annat glömde jag ännu det vore stryck järnet och spjellet. ty
här fins ing sådana, äfven, åtminstone den ena trefoten. Mina Iapp
päsar och garn påsar skulle jag äfven bra nödigt behöfva.

Hanna har uti sitt skåp en påbörjad böxa, och hennes båda
dockkoppar, och porselins hufvudet som hon har uti sitt skop och det

50 andra hufvudet som är uti mitt skåp och äfven hennes lappknyte. äfven
fins det i köket et lapp knyte som jag ämnade låta dem klippa till
mattor. Några byttor vore utmärkt bra att få hit men denna gång lär
det bii omöjligt, därföre kan Carolina hålla några i beredskap ifall det
skulle hända att något bud framdeles skulle afgå. Du glömmer väl inte
min Psalmbok och min Bibel, och dc tvenne mindre Psalmböckerna


