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Jag har träffat Dr. Wasastjerna. Han anser, att äfven magsjukdo
marna efter ett par dagar böra någotsånär försvinna — sä att ni icke
behöfver vara oroliga för att komma hit. Men håll er varma pä resan.

J. V. S:n
10
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HUB, JVS Izandskrflssam1ing

Ekenäs den 3 October.
Min egen gode Sväger!

Tack! sägerjag Dig afhela mitt hjerta, för brefvet; hvadjag ändä varmt
häller af Dig, ja, jag ser att jag i min Svåger har en sann och uppriktig 20

vän. Genast dä jag hade afskickadt mitt sista bref, ängrade jag mig
mycket, att jag klagat, öfver min Fars sätt emot mig, förlät, säg att
Svåger förläter Ida och glömm hvadjag skref var ej ledsen pä mig. Om
Du min Svåger, oftare skulle hinna skrifva till mig, så skulle jag kanske
bli bättre och mildare till sinnes, ty, ofta har jag kännt ädiare tänkesätt
och känslor uppstiga i mitt hjerta, dä jag lyssnat till Dina stilla
förmaningar. Om jag alltid kunde1 få lyssna till ord som Dina min ädle
Sväger, men jag har ingen, ingen, utan är, som Svåger engång sade: ett
bortskämt barn. Svågers bref, äterkallade mig till mig sjelf och min
pligt, ja, jag vill och skall försöka, att bli ett godt och lydigt barn, 30

ätminstone är denna min föresats, varm och uppriktig, jag vill be Gud
om biständ. Skrif snart, men skrif ej hårdt och satiriskt, ty det gör mitt
hjerta sä ondt; icke är jag så fasligt otillgänglig och känslolös för allt
ädeit och sannt, icke så fåmng och verldslig, som min Svåger kanske
tror, men jag tycker mer om mildhet, än verldens kyla. Jag felar ofta,
men ängrar mig genast. Bed Pappa, att jag får behålla Dina bref för
mig ensamt, det är ju ej orättvist af mig, eller huru? Helsa hjertligt
Barnen och änm en gäng, förlät, hvad jag sist skref.

Din egen, egen vän 40

Ida.
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RA, Statssekretariatets (Kejsarens handkassa) arkiv

Högvälborne Herr Grefve
Eders Excellens.

50

Jemte vördad skrifvelse af den 12 dennes har jag haft äran mottaga
fyrahundra mark af det Finska Litteratursällskapet i Nåder tillagda
understöd och fär jag i djupaste ödmjukhet1 öfversända af Sällskapets
kassör utfärdad qvittens.



762 J. V. SNELLMAN
- A. ARMFELT 31.1 1872

Med djupaste Vördnad har jag äran framhärda

Högvälbome Herr Grefve
Eders Excellens’

aldraödmjukaste tjänare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 31 Januari 1872.

1 t)
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ii UB, J V$ handskrftssa,nting

Ekenäs den 21 Junj 1872.

Kära Snellman!

Just som jag skulle börja med detta bref, komm Lönnrot till mig. Här
medföljer nu den äskade vexeln, utan vidare afdrag än räntan. Barnens

20 möderne ifrån Podoska, utgör som vanligt 105 M<ark 17 p<en)n<i).
Lönrot helsar, äfven Ida gör det samma. Jag årkar ej skrifva längre

denna gång.
Med hjertelig tillgifvenhet

A. Wennberg
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HUB, J VS handskriflssaniling

30

Ekenäs den 14 Aug. 1872.
Kära Snellman!

Ida stackare skrifver att hon sjuknat och måste hälla sängen. Hon ber
mig skicka henne 150 Mark, men somjag ej har mer än 100 att aflåta,
sä åtfölja de nu här, om hon behöfver mera sä beder k<ära S<nellma)n
vara god och för sträcka henne.

En fiaska Citron syrad magnesia Lemonad, beder jag k(ä>ra S<nell
ma>n äfen vara god och tilisända henne, det är ett Iindrigt laxer medel,

40 och fäs å Apothekorenes eller Hartvalls / vatten / Fabrik. Mina afärer
äro skrala, ty jag mäste nu lefva af det lilla Kapital jag äger — sä länge
det räcker, och det blir ej sä länge. Mycket bekymrad är jag huru Ida
skall slä sig ut sedan jag vandrat hädan, jag tror mig ej ärka *föfves*
vintern7 Ida är i behof af Papper och Lack, som k<är>a Snellma)n är
god och skicka åt henne. Bäst vore att hon skulle komma hemm, sä
snart hon ärkar.

Den omtalade liqviden skall jag skicka dä jag fär veta priset på de 2
burkar Libichs kött extrakt jag erhällit. och hvad nu tillkommer.

Jag beder Hanna och gåssarne taga vård om Ida, och tecknar med
50

hjertelig tillgifvenhet
A. Wennberg

P. S. Hosföljande pulver paket skulle äfven skickas till Ida.
W-g.


