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Uroder Snellman!

För några ögonblick sedan, hade jag den stora — Du kan vara öfvertygad
aLI det utslitna adjectivum denna gång ännu har sin stora betydelse —

glädjen att emottaga Ditt första bref, efter halft annat års fåfäng väntan.
Till undvikande af missförstånd viii jag emedlertid anmärka, att det ej var
dess, sistnämnda egenskap af att vara det första som gjorde det glädjande. io
Snärd 1 scholastikens bastband, måste jag dock försätta mig punktligt åter
i min medeltid, sä att jag blott hinner säga ait Du hos styrmannen på
Storfursten kan efter en vecka affiemta bref från

Pin vän
Fredr Cs.
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Stockholm, d. 14 Maj 1840.
H:r Magister Snellman.

Om Tit. är nöjd med 150 R(iks)daler) B(anc)o vid manuscriptets allem
nande och resten. efter 20 R(iks)d<aler) B<anöo p(e)r tryckt ark, ultimo
Januari 1841, skall jag förlägga Tit:i arbeten, som nu äro i fråga, och
trycka dem denna sommar, sä mycket ock detta för närvarande svär mot
alI rimlig financiel beräkning.

Vördnadsfullt 30
Odmj(ukast> Zacharias Haeggström
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H:r Studeranden C. 1. Bergman
Upsala.

40
Heden Broder!

Af Lenström erhöil jag 1 gär Diti bref och skyndar att lemna dc upp
lysningar, jag gifva kan.

Dageligen, d. ä. hvarje postdag, har jag väntat underrättelser från No
Iand om en extra bjudning från StudentCorpsen i H(elsing)fors (eller hän
Promovendi) till den i Upsala. Dermed skulle dä följa arrangement an
gående förpassningen. Saken är allaredan inledd och jag hoppas en god
utgång, Iikasft mycket som jag önskar den, mitt arma fädernesland till 50
fromma. Men skulle äfven alit detta uteblifva, och vederhörande icke
finna sig uti att gi[va saken en officiel form, sä är likväl intet tvifvel, att
icke Ert besök ifrån Upsala är välkommet och af de maktägande tolere
ras — naturligtvis med den förutsättning, att intet publikt passerar, som
antyder nägot annat broderskap, än det allmänna Kristliga och gemen


