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Mr. von Derviez bref har jag äran återställa — och framhärdar med
djupaste Vördnad

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 6 Febr. 1863.
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Högvälborne Herr Grefve!

Jag har haft äran mottaga ett meddelande, som ålägger mig den
angenäma pligten att på det vördnadsfullaste tacka Högvälborne Herr
Grefven för detta nya vedermäle af vävi1ja och förtroende. Odmjukt
vågar jag anhälla, att Högvälborne Herr Grefven icke måtte med ovilja
anse, att jag trott mig / icke / böra begagna det anbud, denna oförtjenta

20 godhet beredt mig.
Mina skäl äro förnämligast:
1 :o att jag verkligen icke duger för muntliga framställningar och

debatter och derföre icke kan hoppas, att såsom Landtdags-represen
tant i nägon större mon gagna,

2:o att deremot hvarje mig tillfallande yttre utmärkelse paralyserar
min publicistiska verksamhet, emedan den gifver iliviljan tilWälle att
sätta motiverna för mitt handlingssätt i fråga.

3:o att fattigdom passar illa tiilsamman med nytt adelskap, utan
traditioner och utan slägtskapsförbindelser; mina barn, jag har fyra

30 söner, kunna nu ingå i hvilket ärligt handverk som helst; säsom
frälsemän skulle de finna sig tryckta af en sädan ställning.

Måtte Högvälborne Herr Grefven i dessa skäl finna en anledning att
icke illa upptaga mitt förfarande i denna sak, utan äfven i framtiden
förunna mig det af mig högt värderade förtroende, hvarpå jag haft
lyckan erfara sä många bevis.

Med djupaste vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

40 Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 15:e Februari 1863.
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Käre Broder!
50

Tack för Din beredvillighet att befordra en god sak och att hjelpa mig
från mitt åtagande för densamma.

Helsa också broderligen den hedersvännen Wil1grn, af hvars vän
fasta hand jag äfven förut röjt spår i det goda, som vederfarits mig från
Uleåborg.


