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Peripatetikervoro: Andronikus fr(ån) Rho Rodus, som ordnade Aristo
«eli» skrifter, Craripp fr(ån) Mitylene och den berömde Commentatorn
Alexander fr<ån> Aphrodisias. Dessutom en mängd andra, äfven Synkre
tister.

Ny-Pythagoreer och Ny-Platoniker funnos äfven. Bland dc sednare:
Astrologen Thrasyllus, Plutarchus fr(än) Clueronea Hadriani Lärare (t
Ungef<är 120 e. Chr.) och hans Lärjunge Claudius Galenus fr(ån) Perga
mus (t Omkring> 200 e. Chr.).
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61 C. R. EHRSTRÖM — J. V. SNELLMAN 23. VIII
1828
HUB, JVS handskriftssamling

Raustwuori den 23 Aug. 1828.
Bäste Broder!

Mycken tack för ditt brev; fägnesamt är att höra det Du finner Dig viii och
20 är nöjd mcd Vederbörande, men för mig var det ej något oförmodadt, ty

hur skulle jag eljest recommenderat densamma åt Dig. 1 sanning var Du
manhaftig, som mcd denna prejudice, om jag så fr säga, emot stället,
kunde resolvera Dig att gifva ditt jaord. Men att man i sådane fali som
detta icke för mycket bör lita på en företrädares uppgift, det har jag
erfarit; man mäste bygga mycket pä sig sjelf; en hvar är ju man för sig.

Jag var innerligt ledsen, att vi ej kunde träf,fas före din afresa, isynner
het, som jag hade en par böcker att lemna Dig. Men det passade mig sä
rasande illa att resa den dag Du utsatte till värt möte pä Degerby; jag
hoppades att träffa Dig ännu par dar sednare, men kom post festum. Jag

30 förmodar dock att Du ej saknat sysselsättning. — Tulindberg var här ute
n®g(o)n tid, men jag var till min olycka bortrest en del af den tid han var
här, sä att jag blott htet fick profitera af hans Mathematik. Litet, ganska
litet har det för öfrigt blifvit af nØ>g(o)t alfvarsamt i sommar, jag har mäst
praktiserat i Nat(ural) historien, dc delar neml(igen> som jag ägt hjelpre
dor uti, h<oc> e<st) Bothanik och Enthomologie. Du önskar att fä under
rättelse om vära Candidater; jag meddelar Dig härjemte ett utdrag ur
Tulindbergs minneshsta. Gubbarne tycktes en hvar vara nöjd nog mcd sin
lott.1 Åtminstone var Keckman, mcd hvilken jag var mest allierad mycket
nöjd. Men huruvida Veg(elius), hans kamrat var det, kan Du lätt före

4o ställa Dig, om Du nägot sä när känner hans caracter som verkeligen har
stark anstrykning af äregirighet. — Keckman är upprest till Uleåborg der
han conditionerar hos Docor) Vegelius, men han skref mig nyligen till
att han längtar tillbaka åt dessa trakter, och ber mig höra ät efter n<å)go)n
Condition. Präktigt är det ju att Du fär dina poikar till H<elsing>fors;
ärnar Du resa in till nästa termin? men nej, jag erinrar mig nu. Icke lär
der heller blifva mycket att vinna på den första Termin. Du skall viii ändå
n(ä)g<o)n gång in, för att se hur det börjar se ut derstädes, och då hoppas
jag att Du benäget meddelar mig Unkversi>tets nyheter.

Från Bek(anta) kan jag just ej helsa, emedan jag pä längre tid ej träffat
50 nø)gre, dock en undantagen, och det är

Din oföränderiige Vän
Carl Ehr.

Öflrigt) E. B(onsdor)ffber helsa.


