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icke låta förhindra sig af något, utan bör taga någon annan att tvätta,
om det behöfves. Maria bör köpa ull och lemna den att spinnas till
strumpor ät er. Afven bör hon torka blåbär och vattlägga hjortron, om
sådane kunna fås. Maria får beställa sig ett par smorläders kängor hos
skomakarn, som också bör göra ett par hästläders stöfior till åt alla
gossame.

Pappa skulle skickat knifvar åt er alla; men sådane mcd häl i skaftet
funnos icke i boden. Jag skickar er nu så länge Hinnis puukko och min
gamia knif. Slarfva icke bort dem.

Helsa Rusthållarn och bed honom höra ät, om ej något bud går till 10
staden mcd hvilket jag kunde skicka er något. Helsa också Farbror och
Tante Björkman och tacka dem för deras godhet mot er. Afven
Rusthällerskan och gamia värdinnan och Annette.

Mycket blåbär får ni ej äta på engång; ty deraf blii ni sjuka.
Jag vet ej, om jag alls slipper ut, men skall väl skrifva när ni får

komma hem.
Gud vare hos Er. Varen snälla och lydiga.

Er öme Fader.
Den 3l:a Juli. 20
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HUB, JVS handskrij’tssaniling

Goda fru Heintzi!

Genom vännen Lagi är Fru H<eintzi) underrättad om de förhoppningar
jag ett ögonblick gjort mig för mina moderlösa barns vård. Lagi ansåg 30

snart dessa förhoppningar fruktlösa, och jag har derföre varit beredd
att få höra detta bekräftas i Fru H<eintzis svar till honom.

Emellertid giädes jag nu af underrättelsen, att svaret åtminstone icke
medfört ett direkt afslag.

Jag inser naturligtvis, att endast håg att hje)pa och gagna kunde
förmå Fru Heintzi> att ätaga sig mina barn. Men jag tänker, att den
omvårdnad man fortfarande egnar ett barn med fuli moders rätt kunde
blifva mera tillfredsställande, än undervisandet af kommande och
gäende. Att för ett ömtåligt samvete äfven ansvaret är större, är något
som tillhör all mensklig verksamhet, hvari menniskan söker en högre 40

tillfredsställelse.
Tyvärr är det dock icke blott barnens vård, som kommer att åligga

den, hvilken åtager sig moders plats för dem, utan äfven en matmoders
tillsyn i hushållet behöfves derjemte. 1 detta hänseende kurde dock Fru
H<eintzi> räkna på att slippa endast med den allmä;ina tillsyn. 1 mitt hus
lefves af gammait mycket enkelt, och jag har för närvarande och
hoppas få behålla en domestik, åt hvilken tillträde till de små förrå
derna mcd fullt förtroende kan lemnas och som väl förstår det ringa i
kokkonst, hon här har att utöfva. Hon som alla andra behöfver endast
manas till ordentlighet — och är det hufvudsakligen tiilsyn häröfver och 50
ordinerandet af, hvad till barnens yttre vård hörer, som skulle komma
att utgöra Märthas bekymrens föremål.

Hvad angår de yttre vilkoren, som äfven måste påtänkas, kan Fru
H<eintzi bestämma dem efter behag, emedan jag väl vet, att bestäm
ningen icke skulle öfverstiga mina tillgångar, och anser mig mcd ingen
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För att betala fastigheten vid Georgsgatan i Helsingfors i’ar 1 V
Snellman tvungen att år 1857 uppta ett Iån på 2 500 rubel i Sparbanken
not en inteckning i gdrden. Avbetalningen skedäe i Iångsam takt och var
ännu inte slutförd viä Snellmans döä 1881. Tomten inköptes sedermera av
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, i vars arkiv i RA dokumentet liksom
skissen över tomteii ingår.
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pekuniär uppoffring kunna köpa den framtid för mina barn, som
endast en klok och bildad qvinnas ledning kan bereda.

Fru H<eintzi> vet, att jag till Fru H<eintzi’s karakter hyser det största
förtroende och synnerlig aktning för Fru H<eintzi>s säilsynta förstånd.
Jag bekänner upprigtigt, att jag icke räknat Fru H<eintzi> till de veka
och känsliga, hvilkajag visst icke förne1kar deras vackra rol i lifvet; men
jag har trott mig hos fru Weintzi> finna en manlig pligtkänsla och en
klokhet och menniskokännedom, som i det förhållande, hvarom fräga
är, är af än större värde.

10 Bland olägenheterna i mitt hus är min egen häftighet och otålighet.
Jag vågar i afseende å den lofva, endast hvad jag kan med säkerhet
hålla, att den aldrig skall vålla någon förolämpning, och attjag afgodt
hjerta afbeder och söker godtgöra det obehag, den kan föranleda. Att
jag omsorgsfultt skulle söka bereda Fru H<eintzi> hvarje glädje, som
kunde förströ intrycket af mitt sorgiiga hem, behöfver jag icke
försäkra.

Kan nu Fru Heintzi utan alltför stark känsia af uppoffring förmå sig
att öfvertaga moders och husmoders-vården i detta mitt öde hem, skall
underrättelsen derom lätta den mest tryckande delen af min sorg. Sjelf

20 har jag icke många år att lefva; och kan det vara likgiltigt, huru de
förgä — men för mina barn, för mulla barn blöder mitt hjerta, och på
mina knän viil jag tacka den, som med kärlek åtager sig dem.

Jag bör nämna att de arma äro fem. Hanna snart 11 år, fyra gossar
9, 7, 5 och 1 3/4 är gamla. För den yngsta har jag en skötet,ska, litet
tankiös, men barnet tillgifven och af det serdeles afhållen.

Det förstås lätt, att jag gerna önskar ett snart svar och — om det
kunde utfalla gynnsamt — äfven att sä sanrt som möjligt se Fru Heintzi
här. Jag vågar icke bedja för mycket, på det att icke ett öfvertaladt
beslut må följas af ånger. Fru H<eintzi) känner mig nog, för att veta, att

30 min bön och den tillfredsställelse, hvarmed jag skulle mottaga bifali
dertill, är allvar.

Jag undertecknar med Högaktning och tillgifvenhet

Fru Heintzii
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
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HUR, JVS hanäskrjflssamling

Älskade barn!

Jag skrifver i den glada förhoppning att i alla ären friska. Det gläder
mig också, att ni nu haft sä vackert väder, och tänkerjag, att ni väl alla
dagar ätit er middag ute pä ängen eller i skogen.

Pappa börjar också få ledsamt efter er. Dessutom måste ni väl
komma hem, för att lagas i ordning till skolan. Jag ber derföre

50 Rusthållarn gifva er två hästar, sä att ni fär komma hem kringom
Söndag en vecka till. Rusthällarn lärer väl helst gifva er häst om
Söndagen.

Ni bör taga med er sä mycket saker ni kan. Kom nu ihåg att säga
Man att ni tar med:

1 :o Alla kläder, som duga att nyttja här hemma.


