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densamma. Men någon eftertanke lärer, hvad äfven erfarenheten
bevittnar, att sä icke förhåller sig. 1 mängen annan vetenskap kunna
studier, klart förstånd och god öfning biida föreläsaren och skriftstäl
laren. Men för historiens lyckliga framställande kräfves om icke geni,
åtrninstone talang. Och äfver den senare är en sällsynt andens gåfva.
Man kan misstaga sig i bedömandet deraf; men min öfvertygelse är, att
D:r Forsman i icke ringa grad besitter den.

Det är på dessa grunder jag med min röst tilldelar D:r Forsman
första rummet pä försiaget, D:r Frosterus det andra.
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HUB, Diverse brev

Kära Syster!

Tack goda Du för Ditt senaste bref. Det är kärt, att få läsa några
underrättelser frän Eder. 20

Gud vet, huru Ni nu hjelper er fram under alit det omgifvande
elandet.

Jag tänker också rigtigt med oro på Ert lif bland ett sä vildt och
laglöst slägte.

Skrif derföre ofta Goda Syster. Låt mig ocksä veta, huru med folkets
bergning i den trakten och församlingarne deromkring förhåller sig.
Kanske kan, jag med pennan för dem verka något godt.

Mitt och barnens lif går G<ud V<are> L<of5 med helsan. Eljest väl
bekymmersamt. Fru Heintzie, som var här. tröttnade alit mer och
vårdslösade s det ena som det andra. Hon skilder härifrån i Oktober. 30

En gammal mamsell Ekbom, svster till nya presidenten i Vasa, är nu
här. Hon är en utmärkt god och förnuftig menniska, men gammal och
trött och lärer icke länge hålla ut.

Min ställning förblir, oförändrad. Ett bref frän mig till Baron
Stjernvall-Walleen framlades för Kejsaren, som i mycket nädiga och
välvilliga ordalag skall hafva resolverat, att man icke bör tvinga mig in
på ny lefnadsbana. Den saken är alltså lyckligt afgjord.

Af Ditt bref finner jag att styfmor och Alberts icke hafva nöd för
stunden. Jag bilägger dock en liten sedel, att användas extra till heigen
— nyåret tminstone, emedan den lärer komma för sent till Julen.1 40

Barnen helsa med mig alla till alla. Gifve Er Gud fortfarande glädje
bland de Edra.

Med tillgifvenhet Din
broder J. V. S:n

H:fors d. 19 Dec. 1862.
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HUB, JVS handskriftssamling

l:o Uppdragets vigt — vetandets frihet — öfverensstärnmelse ang<ående
stats o<ch samhälls inrättn<ingar> — medel för statstjenarenas kontrol
lerande — och> för förtroende mellan styrande o<ch> styrda.


