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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<eintzb vet, att jag till Fru H<eintzi>s karakter hyser det största
förtroende och synnerlig aktning för Fru H<eintzi>s sällsynta 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 FLeintzi> finna en manlig pligtkänsla och en
klokhet och menniskokännedom, som i det förhällande, hvarom fråga
är, är af än större värde.

10 Bland olägenheterna i mitt hus är min egen häftighet och otälighet.
Jag vågar i afseende ä den lofva, endast hvad jag kan med säkerhet
hälla, att den aldrig skall vålla nägon förolämpning, och att jag af godt
hjerta afbeder och söker godtgöra det obehag, den kan föranleda. Att
jag omsorgsfullt skulle söka bereda Fru H<eintzi) hvarje glädje, som
kunde förströ intrycket af mitt sorgliga hem, behöfver jag icke
försäkra.

Kan nu Fru Heintzi utan alltför stark känsla af uppoffring förmå Sig
att öfvertaga moders och husmoders-värden 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
förgå — men för mina barn, för mina barn blöder mitt hjerta, och på
mina knän vill 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 sköter,ska, litet
tanklös, 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 så sanrt som möjligt se Fru Heintzi
här. Jag vågar icke bedja för mycket, pä det att icke ett öfvertaladt
beslut mä följas af ånger. Fru H<eintzi> känner mig nog, för att veta, att

30 min bön och den tillfredsställelse, hvarmed jag skulle mottaga bifall
dertiil, är allvar.

Jag undertecknar med Högaktning och tillgifvenhet

Fru Heintzii
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
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Älskade barn!

Jag skrifver i den giada 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 på ängen eller i skogen.

Pappa börjar ocksä fä 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, så att ni får komma hem kringom
Söndag en vecka till. Rusthällarn lärer väl helst gifva er häst om
Söndagen.

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

l:o Alla kläder, som duga att nyttja här hemma.
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2:o Era skoplagg — hela skor på resan7
3:o Era sängkiäder.
4:o 1 korgarne, hvad som rymmes.
Det öfriga får Man packa in i stora lådan, och det får komma

efteråt, när tilifäile biir.
Kom ihäg, att taga afsked af alla och tacka alla för ali godhet emot

er.
Hanna, Hinni och Janne få åka pä ena kärran. Wiile mcd Maria pä

den andra. Eller också får Hanna sitta med WilIe och Maria, huru det
10 biir rum. Men Maria mäste i alla fail ha Wille.

Bären i trädgården hålla på att mogna, Vinbär, stickelbär och hallon.
Jordgubbar finnas väl ocksä ännu qvar, dä ni kommer.

Jag helsar er ömt, bedjande hvarje dag Gud bevara er ocl böja ert
sinne till det godt är, så att jag med lugn mä kunna gä hädan, när Gud
sä viii, förtröstande pä, att 1 skolen blifva goda menniskor. Varen
ödmjuka, iydiga, beskediiga mot alia. Ni har föriorat det bästa ett barn
kan ega i iifvet, er goda, goda Mamma. Sä mycket mer behöfver ni aila
menniskors godhet och hjeipen.

Gud vare hos Er Eder
20

egen öme Pappa.

H:fors den 7 Juni 1857.

Helsa AIla på Niemenkylä och tacka från Pappa för deras godhet mot
er.1

30 79 J. V. SNELLMAN - 1 W. G:SON SNELLMAN
20. VIII 1857
Uleåborgs LA, J. W. Snellman G.son arkiv

Min Käre &oder!

Ursäkta, att jag nägot dröjt mcd besvarandet af Ditt vänliga bref
dat<erat> den 29:e p<assa>to.

Jag skrifver hufvudsakligen mcd anledning af Dina förfrågningar
rörande Din sons studentskap.

40 Enligt min öfvertygelse förhäller sig mcd dc lärda studierna och en
för industrin bestämd yngling uppfostran sålunda:

1 en skola utgör väl studentskapet närmaste mäl. Men redan der och
än mera pä den högre skolan, gymnasium, ser ynglingen in i en iängre
framtid. Dc bästa tänka på framtida litterär utmärkelse, dc sämre, af
föräldrarnes tanklöshet understödda, på tjenster, inkomst titiar och
ordnar. Hvar och en slår sig åt nägondera sidan; men hvad alla anse
ringa är industrin och handein. Vanorna föra också en sådan gosse och
yngling frän ali rörlighet och strängare ordning i det praktiska. Nästan
alla blifva kommoda och opraktiska, dc fiesta i yttre mätto slarfvar.

50 Härtiil kommer, att en stor del af studierna blifva gagnlösa, om dc efter
slutad skolgång skola afbrytas; ty skollexan för sig är ingenting värd,
om på den icke nägot vidare bygges.,

En blifvande handlande har som student ingenting att göra. Den
anförda alimänna rigtningen i skolan uttalar sig än starkare vid
universitetet. Skulle den af heit andra sträfvanden omgifna affärskan


