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Broder Snellman!

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

gHidjen att emottaga Ditt första bref, efter haift annat års fåfäng väntan.
Till undvikande af missförstånd viii jag emedlertid anmärka, att det ej var
dess, sistnämnda egenskap af att van det första som gjorde det glädjande. io
Snärd i scholastikens bastband, måste jag dock försätta mig punktliat åter
i min medeitid, så att jag biott hinner säga aH Du hos styrmannen pA
Storfursten kan efter en vecka afhemta bref från

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

Om Tit. är nöjd med 150 R(iks>d(aler) B(anco vid manuscriptets afiem
nande och resten, efter 20 R<iks)d(aler) B(anc)o p(e)r tryckt ark, uitimo
Januari 1841, skall jag föriägga Tit:i arbeten, som nu äro 1 fråga, och
trycka dem denna sommar, så mycket ock detta för nän’arande svär mot
ali rimlig financiel beräkning.

Vördnadsfullt 30
Ödmj(ukast) Zacharias Fkeggström
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Kungliga Bibliowket, Brev till C. J. Bergman

H:r Studeranden C. J. Bergman
1 Upsaia.

40
Heders Broder!

Af Lenström erhöil jag i går 01tt bref och skyndar att lenna de upp
iysningar, jag gifva kan.

Dageligen, d. ä. hvarje postdag, har jag väntat underrätteiser från Fin
iand om en extra bjudning från StudentCorpsen i H<eising»ors (eiler från
Promovendi) till den i Upsaia. Dermed skulie då följa arrangement an
gående förpassningen. Saken är aliaredan inledd och jag hoppas en god
utgång, hkaså mycket som jag önskar den, mitt arma fädemesiand till 50
fromma. Men skuHe äfven alh detta utebiifva, och vederbörande icke
finna sig uti att gifva saken en officiei form, så är likväl intet tvifvei, att
icke Ert besök ifrån Upsala är välkommet och af de maktägande tolere
ras — naturligtvis mcd den förutsättning, att intet publikr passerar, som
antyder något annat broderskap, än det ailmänna Kristhga och gemen
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saninia lillerära. Viii vore. om några af Patres skuilc deltaga i fiirden. Jag

träffar Atterbom 1 öftermorgon och skall göra mitt biista mcd tungan.

Då ser jag intet hinder hvarföre icke Rector och Landshöfdinge per

kompani kunde utfundera formulär till ett gemensamt pass, och är öf

vertygad ali Ryska Legationen härstädcs icke skail vägra sin / påskrifl /

attest / eller för densamma fordra en cnda scyfver., 1 värsta fail, d. ii. om

Rector är en kruka, tar Ni hans til!stånd till en Iustfärd på Ösiersjön,
befraktar Solide och går mcd den in på Weisin&fors Redd. Kapienen

gär 1 !and, uppvisar Ert testimonium från Rector och begär tillstånd för

ici Er ali landstiga, för ali öfvcn’ara högtidligheterna. Ali della bifalles, är

klart. För återresan förser Ni Er mcd ctt dylikt tiilslånd till landgång i

Äbo, om så önskas. Mcd god vilja finnas således 1 deLla afseende inga

hinder.
Feslivitelerna börja den 15. mlii och vara, efter dc undenätteiser jag

fått. i fyra dagar. Priset för öfvcrfarlcn (ram och åtcr öfverstigcr visst icke

10 R(iks)D(aie)r B<an)co p<e>r man om antalet uppgår helst till 100 passa

gerare. För samma Summa skuiie jag tro att ett ångfartyg härifrån kunde

fås, som under hela tiden dröjde quar i H(eising»ors. Ty en resa mcd

något af dc Finska fartygen skulle medföra den olägenhel, att sällskapet

20 finge dröja en hei vccka i H(elsingfors, under hvilken tid fartyget skulle

göra sin reguliera tur till Reval och Petersburg.

Jag skulle längesedan skrifvit till någon af vännerna i Upsala om saken,

i händelse jag som sagdt icke väntat på nägot mera uppmuntrande frtin

Finniand. Det giäder mig, att Du gifvit mig aniedning till dessa rader och

jag tackar Dig derföre broderligen. Drif på saken, hvad Du kan. Det vore

vii! icke utan intresse att hafva gjort ett försök till iandstigning i Finnland,

för att Finnarne till Iän för gammait, troget broderskap, mcd dem knyta

litterära förbindelser, äfven om försöket skulle misslyckas, hvilket äfven

skulle kunna hafva sina goda sviter. Ni egde tminstone tilifäule atl samia

3o några biommor i Finlands skärgård och från haftet betrakta Svcahorg.

Jag hoppades att Patres skulle hafva mera alfvare mcd saken och såg i

andanom mångcn frukt af detta besök.

Helsa Brodrcn Afzclius. Bed honom vänskapligen mcd Q> meddeia

mig dc Anmärk-ningar han gjort inot min Ps(”t) af I.%nström harjag hän.

att der äfven sko!a finn(***> Säg honom. att jag mcd ali tacksamhet i en

framtid honom samma tjenst. Den vore för mig nu af stori <“>

Tacka vännen Nybom för heisningen och bed honom (“> uppriktiga

önskan, att han på en tid gåfve Erkc•<***) Universitetet jemnt af djcf

vulen.
40 Lef VaI! Låt mig få veta hvad beslut i saken som (***) skall då få en

epistel mcd Uppiysningar och Ti(**) [rän (***)

Van och Broder
Joh. Vilh. Snellman.

St:holm d. 29. Maji 1840.
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5°
Käraste Janne!

Hum glad jag blef 1 gär, niin jag pä Aho Post Kanta bland bref från Sverigc

äfvcn fann eli till mig, kan Du knappl föreställa Dig. Dess innehåll om

stämde dock snart mitt sinne, och jag hastade att lumna F Cygnwus del


