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samma litierära, Viii vorc, om några af Patres skulle deitaga i färden. Jag
träffar Atterbom i öfvermorgon och skaii göra mitt bästa mcd tungan.
Då ser jag intet hinder hvarföre icke Rector och Landshöfdinge per
kompani kunde utfundera formuiär till ett gemensamt pass, och är öf
vertygad att Ryska Legationen härstädes icke skall vägra sin / piskrift /
attesti eller för densamma fordra en enda styfver., 1 värsta fail, d. ii. om
Rector är en kruka, tar Ni hans tiflstånd till en Iusqärd på Öswrsjön,
befraktar Solide och g’år mcd den iii pä H<eising)fors Redd. Kaptenen
gär i iand, uppvisar Ert testimonium från Rector och begär tillstånd för

jo Er att landstiga. för att öfvervara högtidligheterna. Att detta bifalles, är
klart. För återresan förser Ni Er mcd ett dylikt tillständ till landgång i
Äbo, om så önskas. Mcd god vilja finnas sålcdes 1 detta afseendc inga
hinder.

Festiviteterna börja den 15. lalli och vara, efter dc underniittelser jag
fått, i fyra dagar. Priset för öfverfarten fram och åter öfverstiger visst icke
10 R<iks>Daie)r B(an>co p(e)r man om antalet uppgår heist till 100 passa
gerare. För samma Summa skulle jag tro att cft ngfartyg härifrån kunde
fås, som under hela tidcn dröjde quar H(elsing)fors. Ty en resa mcd
något af dc Finsk-u fartygen skullc medföra den olägenhet, att säuiskapet

20 finge dröja en hei vecka i Helsing)fors. under hvilken tid farlyget skulie
göra sin rcguliera tur till Reval och Petersburg.

Jag skuilc lingesedan skrifvit till någon af vännerna i Upsala om saken,
i händelse jag som sagdt icke väntat på nägot mera uppmuntrande från
Finnland. Det giäder mig, att Du gifvit mig anlcdning till dessa rader och
jag tackar Dig derföre broderligen. Drifpå saken, hvad Du kari. Det vore
viii icke utan intresse att hafva gjort ett försök till landstigning i Finnland,
för att Finnarne till lön för gammalt, troget broderskap, mcd dem knyta
litterära förbindelser. äfven om försöket skulle missiyckas, hvilket äfven
skulle kunna hafva sina goda sviter. Ni egde åtminstone tillIfälle att samla

30 några blommor i Finlands skärgård och från hafvet betrakta Sveaborg.
Jag hoppades att Patres skulle hafva mcm alfvare mcd saken och såg i
andanom mängen frukt af detta besök.

Helsa Brodren Afzelius. Bed honom vänskapiigen mcd Q”> meddela
mig dc Anmärkningar han gjort mm min (***) af Ldnström harjag hört.
att der äfven skola finn(***) SUg honom, att jag mcd ali tacksamhct i en
framtid C””) honom samma tjenst. Den vore för mig nu af stort (***>

Tacka vinnen Nybom för helsningen och bed honom Q”) uppriktiga
önskan. att han på en tid gåfte Erke<**) Universitetet jemnt af djef
vuicn.

Lcf Viii! Låt mig få veta hvad beslut i sakcn som <***) skali då få en
epistci mcd Upplysningar och Ti(ttt) från <***)

‘än och Brodcr
Joh. Vilh. Snellman.

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

Hum giad jag blef i gär, när jag på Äbo Post Karta bland bref från Sverige
äfvcn fann ett till mig, kan Du knappt förestälia Dig. Dess innehåil om
siämde dock snart mitt sinne, och jag hastade att lämna F Cygnvus del
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deraf, hvilken, krypande djupt i sina viida pulisonger, än log mystiskt ilo
skrapade sig i hufvudet. Orsaken till det långvariga bestyret mcd Spanska
Nugan tillskref bao Censur Committdn 1 stapeistaden Borgå, der den
legat i tre mänaders tid; men min tanke i nämnde sak kunde derigenom
dock ej ändras, som är att Tit. Cyg(nwus) är en slarf och obestyrsam man.
Jag tror att ditt brefs innehäli och de små pikar der fanns för hans nk
ning, skola sätta honom 1 rörelse. Afven läfte han att mcd första post
skälla ned dig. och som jag förmodar, att bland den poesie han kommer
att vräka ur sig äfven finnes alla möjiiga littenära notiser, som du saknar,
ylI1 jag nu förbigå dem. Det torde dock ej vara öfverflödigt att niimna att
högtidiigheterna härstädes börjar mcd Universitetets secuiar fest: h(oc)
e(st> den 19 Julii (som jag tror) eljest mä Du se eher i niigon histonie, ty
mitt minne är lika däligt. som förut. Dc öfriga festiviteterna följa der
efier, 1 hvilken ordning vet jag ei, men troligen efter rang ordningen, som
ilm sä vigtig i vårt land. Hvad bedrifvandet af den sak, Du 1 ditt sista bref
till mig niimner, är, som Du lätt kan finna. en sak. som litet, rör mig i sä
mätto att min verkningskrets iir inskrinktare ilo bäde Du och jag önska
dc. Emellcrtid hilmnade jag, efter mottagandet af ditt sednasce bref, N(er
vande)r genast del deraf, som gaf 51tt löfte att bedrifva saken till det bästa,
och sedermera underrättade mig, att kallelse ingått till Universitetet 20
Upsala att bivista högtidligheterna härstädes, samt att den varit sä stäuld
att ej endast honoratiores på den kunde infinna sig. utan äfven hvarje
annan till Universitetet hörande.

Hvad dina affairer här vidkommer, har du, skam till sägandes, i mig en
temmeligen pålitlig och säker man. Dc ilm alla tilIs dato ins reine. Af
Borgström har jag till bestridande af dina utgifler detta är mottagit 200
Rub(ei). Formulair till skuldsedel ur Banken följer: men hvilka borges
männerne äro känner jag ej utan ville Du derom underrätta mig. Eljest
kan jag äfven pä Banken få reda derpä.

Den 261 sista mänaden stodo Höckert och Forsten blanka (som Candi- jo
dati Phil) den förra mcd 10, den sednare mcd 8 suffragier. Det tycktes
vara bestiimdt efter antalet af deras Studente-är. Skandalöst är att tänka
sig, om man ej viil antaga bnistande vilja, dock bristande och sä totalt
bristande omdömesförmäga hos min, af hvilka ens framtida viii iikväl i
mänga hänseenden kommer att bero.

Natten mellan d(en) II och 12 Maj afsomnade vännen Alexander Lau
reil. Hans dödsfall var en följd af hans envishet och underliga ideer, som
ilm äfven Dig viil kända. Han simmade medan isen ännu läg ute i sjön,,ett
expeniment, som väl Iyckats honom en och annan gäng, men som nu
gjorde bäde honom och andra fiat. 40

Jag är stryk fulI när jag skrifver detta bref, och orsaken dertill kan Du
se efter 1 Ailmanaken; men för ati bespara dig denna möda kan jag ju
säga, att det är Gustafs dag. Adolf skickar din en slaf rock mcd mycket
hjerteliga hälsningar. Han kommer att denna sommar vistas i Lojo. der
äfven jag tagit mitt sommar logis. och tänker 1 nästa termin biifta en viii
beställd Jurist.

Min familile är sädan den varit. men lorde efier eti halft är äter för
ökas. Alla häks)a dig 1 000:de fallt och änska snart fä äterse dig.

Lef viii! Gud ledsage dig pä dina vägar önskar
Din 50

uppriktigaste vän
Jacobzts

(***)ända dig nägon rad.


