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kilat af. Jag begynner förnimma huruledes en artig hop af smägubbar
begynna sitt spel under dess vingars skugga. Corps d’dlite i detta garde
utgöres naturligtvis af Assessorer i utsliten uniform — och mer eller
mindre ikliidande sig den grofva SkCClSC,f som ungef(är) för ett är se
dan, förljufvade för Gustaf Wrede och oss, mcd bolmörtsplantering, förs
ta dagen af blomstermånaden. Dc fiesta tyckas bekläda general actors
funetionen. och framträda mcd hotclser för framtiden och anmärkningar
om nödvändighcten, att på extra bestyr icke förslarfta en dyrbar tid. Jag
väntar alit ständigt ati få se någon sädan stickandc sig fram under Dina

10 anletsdrag. Men hittills har denna angenäma öfteraskning ej varit mig
förunnad. Kanske fä dc bättre curage dertili, om jag kastar bort pennan
och vämiös lägger mig pä muU öra. Mähända har jag snart nog vigtiga
saker aH förmäla och griper i den mcd armstyrka ånyo. Detta sker om ej
förr sä när Du äter släppt lös ett Nordanväder, och detta riktadt dirccte
till, säsom emot

Din gamle vän
Frcdr. Cs.

Hfors d. 6 Maj 1839
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Stockholm, d. 25 Maj
1839.

Akademie-Adjuncten H:r J. Wilh, Snellman
i NyCarleby.

31) Till svar pä Tit:i ärade af d(en 13 Dennes, som i gär ingick, får jag äran
upplysa, att Tit:i Psychologi ännu icke rönt nägon den minsta framgång
här i Sverige, att jag ännu icke vet, huru mycket som sälts 1 Fi<n)land;
men, att jag skulle skatta mig Iycklig, omjag pä första äret sålt sä myck(et)
aH det betäcker mitt honorarium till Tit., är hvad jag kan försäkra. — Jag
ingick i transaction mcd Tit. i tanka att få brukbara läroböcker i en veten
skapsgren, der vi ännu sakna, sädana, svarande mot tidens fordringar;
men denna min förhoppning, fruktar jag mycket, kommer aldrig att gå i
fullbordan, utan TiLl arbeten 1 stället förblifva en literär märkvärdighet,
upphöjande Tit. till rangen af en philosophisk notabilitet i literuturens

o historia och gagnande Tit. pä meritlistan vid ämbetsbefordringar, men
Iemnandc Tit:i förläggure brödlös pä hela spcculationen. — Icke dess
mindre. och oaktadt TiI:i bemötande i anledning af en obetydlig utvidg
ning i formatet förolämpat mig genom en beskyllning för krämaraktigi
gnideri. sam jag mäst linna högst o,lämplig, då hela arrangementet afsett.
icke nägon större inkomst för mig, utan ett lindrigare pris för köparen i
förening med ett prydligare utseende, till närmare öfverensstämmelse
mcd det större arbete i Logiken Tit. redan förut hade utgifvit. och detta
alh mcd större omkostnader för mig 1 afseende pä tryck och papper. utan
deremot svarade större inkomst — sä. ehuru jag har Hnga hopp aH bli

so trodd pä mina ord. dä jag försäkrar, att det sker för sakens skull, vilI jag
dock förlägga dc tvdnne äterståendc häften af Tit:i philosophiska ele
mcntarkurs. pä det en för det äsyftade ändamälet complett helt mätte
uppkomma. — Hvad detta hela sedan mä komma aH gälla i bokhandeln,
det står i vida fältet. och är sä ringa utsigt till, det efl Hegelianskt elemen
Iarverk nägonsin biir antaget till Philosophisk Lärobok här 1 Sverige, att
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jag icke kan betrakta denna specularion annorlunda än för hvad den i
sjelfva verket är. en Liebhaberi och en fäfänga, å min sida, ty jag vet
ganska väl, att jag är den enda 1 Sverige, som på sådana vilikor skulle
hafva åtagit sig ett förlag af denna beskaffenhet. — Tit. har genom sitt
bemötande retat mig att skräfla och skryta; men, [det Tigger i en djup
okunnighet hos Tit. om hvad bokföriagsrörclse i Sverige viii säga, så kan
det icke bii bättre pä annat sätt, än att jag rent ut säger till Tit.: »Om Ni
gått frän den ena ändan at Sverige till den andra. så hade Ni ej funnit en
förläggare, som ingått pä en sådan atbandling som H&ggström», och jag
tillägger, 1 trots af Tit:i deröfver yttrade missnöje, »som så hederligt ut
styrt ert arbete till er egen heder och (***> fördel». Iii summa: TitO är
väl,kommen till Stockholm mcd sina bäda manuscripter (Logik och Stats
lära). otti jag mcd della mitt skrytsamma bref kunnat öfveflya Tit., att
Tit:i klagomäl varit obehöriga, och att Tit i det mcd mig upprättade Con
tract har ett non plus ulira af tilIt hvad i sädanat afseende kan inom
Sverige erhållas.

Odmjukast>
Zacharias Haeggström,

PO 5.
Af hvad närlagde bref innehäfler kan Tit väl sluta. att jag är färdig upp- 20rätta mcd Tit. likadana contracter angäende Tit:i Logik och Statsiära,
som det redan i afseende på Psychologien gällande. — Att minst 3 ark
flk> skola kunna presteras. kan jag ock försäkra, när Tit. prevenerar om
sin ankomst 3 veckor förut.

Odmj<ukast>
Zacharias HaDggström
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Magnifice Domine Rector!
sä ock
Amplissimum Consistodum Academicum!

Hos Herr Rector Magnificus och Amplissimum Consistorium fär i djupas
te ödmjukhet jag anhälla om gunstbenäget förord till min. härhos vidlag
dc, till Universitetets Höge Canccller stälida underdäniga Ansökning om
Nådigt tillständ till, jemte åtnjutande a[ tjenstledighet, från min Docentur
vid Universitetet, fil under loppet af tvenne är företaga en resa genom 40Sverige, Danmark. Tysk-a och Osterrikiska Staterna. — Sedan det mot
mig anhiingigt gjorda mälet om [eI och försummelse i tjensten. numera
blifvit genom Ho[Rättens 1 Äbo Utslag af den 15. sistlidne Augusti af
gjordt, och jag 1 sagde Utslag ingen ändring söka tänker samt aularedan
deponerat dc mig derutinnan ådömde böter, hvaröfver Depositions bevis
härhos ödmjukast vidfogas, vågar jag smickra mig mcd det hopp att äfven
från detta hän, intet vidare hinder för min tillämnade resa skall möta,
utan att Herr Rector Magnificus och Amplissimum Consistorium den
samma mcd sitt, högtgällande förord understöder.

Mcd djupaste ödmjukhet har äran, framhärda 5))
Magnificii Herr Rectors

och
Amplissimi Consistorii Academid

Allerödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman


