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HUR, JVS handskriftssamling

Salvo> Honoris) T(itulo)

Jag hinner icke mer än härmed betyga min tacksägelse säwäl för länet af
boken, som Iöftet om brefwet. De öfrigt nämnde personerna söker jag
troligen upp. Det wore önskeligt att Herr Magistern ännu wore quar 1
Stockholm, dä jag äterkommer sednast i September.

10 Lycka och framgång önskar jag mcd upricktigaste deltagande.

Högagtningsfullt och ödmjukeligt
Carl Magnus Arrhenius

d. 10 Juni

Boken skall aflämnas pä anwist Ställe.

20 245 F. CYGNiEUS — J. V. SNELLMAN 11.VI 1840
HUB, JVS handskriftssamling

Helsingfors den 11 Juni 1840
Käraste Broderl

För mig tedde sig här om dagen en syn, vida mera kuriös än den som
visade sig fordomtimma för mannen, hvilken hugnades mcd att se »det
nya äret». Spökets yttre skäppelse bar nuna af en epistel till min viirda
coadjutor Jacobum; men ur det inre framgrymtade en arghets vridna

30 drag, sädana som dc tycktes böra pryda endast en honoratissimus, som pä
obestämd tid blifvit dispenserad frän den hyggliga societeten 1 ett pandä
monium, och numera danglande omkring i vida verlden, sökande upp
sluka af glömsk-a en sä glupsk göl, att den kunde förslä bereda ät alla
fordna förbindelser — med undantag endast af dem kring hvilkas fo
tabjälle skon klämde och säledes ej lika fermt som dc öfriga kunde cx
pedieras — ett lika honnett hvilorum, som det, hvilket vardt Svinenom i
Skriften, dä tusende djeflar et quod excurrit redo dem, sä piggt som, trots
nägon öfverstallare »u,zder solen’>, ifall det vore mig förunnadt att tegne
risera med en sä lysande bild. En sädan passagerare — äfven om den varit

40 förpassad af sjelfva den framom Almqvist uppsparkade Joh. W. SnelI
man, — detta anförande kommer att gräma den upphöjde gräseligt, skul
le jag hoppas borde knapt helsas annorlunda än med en viss citat. Den
lyder, sä ordagrannt som möjligt botaniserad ur den, pä sednare tider, än
i mannavrede, än i kärHng- (jag deriverar ordet från en knarrande kärra)
— arghet uppblossande skönhetsgudinnans klädningsfäll, sälunda: »och
nägot svar, ätminstone med pennan, förtjenar ej sådant». Sentensen tor-
dc ej, ätminstone icke genom sin nyhet, mcd häpenhet slä Din blick.

Dock när man, mcd kännaröga närmare fixe,rar den irrande Hddarn
tycker man sig ur dess aldra innersta inre varnsa en väldsamt uppilam

50 mande läga af stor sorg; och vid denna eld skönjas alla dessa band, hvilka
prädiceras vara nog sköra, att dc efter behag, eller rättare sagdt obehag,
kunde siitas — spunna af asbest, och deras yttersta ända fastsnurrad vid
hjertats rot, pä ett sä intrikat sätt, att de näppeligen torde kunna göras
fullkomligt lösa, innan vid sagde hällhake kräla en vacker värdag helt
andra *motkar* än dc, hvilka pingsthänryckningens högtid till prydnad
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hväsa pä 72 tungomäl, eller kanske flera mi för tiden. En sädan harmlå
gande sorg, är, om ocksä en vidlöflig slägtinge, för att tala petersburgiska,
med det enda p5 jorden, som ursäkrar, i ordets alla betydelser — alit —

mcd kiirleken. Mcd huru karrikerande åthäfvor denna också uppträder 1
Ditt bref, sä hvarken viii eller kan jag för min del betvifla skyldskapen.
Folk, som hafva 15tt för, att förläta, slg sjelf, hafta för att sä mycket som
möjligt förminska den anpart 1 Din förargelse. dc genom sin e2en för
sumiighet rättvisligen kunna göra anspråk p5, förmenat, att denna, om ej
just heit och hället, likvUi nästan uteslutande borde betraktas som en
arfvedel, tilifaliande vänskapen, hvarmed Du förc) d(etta> »hedrat» min w
person. Jag hoppas dock för visso, att detta testamentariska disponerande
från deras sida är nästan lika dumt som det berserks okynne, hvilket från
Din dertill izifvit anledning. Och i hvarje fall förklarar jag mig urarfva;
välvetande huru föga jag förcjent hela smörjelsen. När alh gär omkring
tror jag dessutom, att denna bör, som dana arf utkastas för fä fot. Ty få af
Dina »några tjog säkailade vänner och bekanta» torde rättvisligen derpä
kunna göra anspräk i stt sataniskt hög grad, som Du tyckes in,billa Dig.
lcke är man just för det att man icke skrifvit ett bref afltid en fähund —

lika som man för det man skrifvit en bok ej ailtid bör som sädan anses.
Vare sig nu mcd alIt detta huru som helst, så skafl jag medan Du häller på 20
att fabricera de qvittenser hvarmed Du hotar, angäende de »pipdankar»,
biand hvilka Du torde erindra Dig, att äfven Du sjeif nägon tid varit
upphållen — vare sig och emellanät endast p5 en knekt — meddela en och
annan notice dem Du, fali Du hunnit allt för långt mcd detta arbete och
fått nog sponu courage att »siS Din moder», hvllket vi, som dväljas i vårt
»troglodyzhåls» mörker ej ännu fulit besitta — kan spotta ät, om ainsi est
ton piaisir. Endast mängden af dc spottiädor, hvilk-a jag skulle ha att för
Dig upprita gör mig brydd. Mcd anledningen till min försummelse att
tidigare fortsätta min förra epistel till Dig. ylh jag emedlertid, spara till
sist, emedan den onekehigen är den grofvast tillhuggna — och emedlertid 30
börja från ett siuL

Du tyckes känna Dig föga hugnad af kunskapen derom. att tvenne
personer, af hvilka i synnerhet en angär mig temmeligen nära. ännu »hed
ra veriden mcd ali lefva». såsom orden nog metaphoriskt fallit. Ty hedern
är pä bägge sidor temmeligen ringa, sanningen att säga. Än mindre lärer
dock i alla fall Din fägnad vara att förnimma huruledes en, hörande till
det ofvan omrörda tjoget, ej ens gör detta mer. Det lopp en vacker mor
gon 1 förra mänad mcd mer än vanlig sqvallerlifliEhet kring vär goda stad
den historietten, att Medicinae Licent(iaten), Adjuncten Alexander Lau
rehi var hädangängen. Ehuru anecdoten var af elak beskaffenhet, höil det 10
Iikväl svärt i för den att bli trodd. Ty hundrade hade ännu afionen förut
sett honom kringvandrande mcd sina välkända vikinga åtbörder, och
mängen hade äfven i tryckningen af hans björnramar tyckt sig erfara ett
kraftigt bevis nog derptt, att han just var sA alldelcs utan lif. Medlertid
förhöil sig numera sä saken. Också ubreddes. att han 1 ilere veckors lid
varit hvad andra menniskor gemenligen piäga kaila — sjuk. Men det fölI
honom in att ej gifva sitt tiUständ en sä kiemig benämning. Simmande
nästan bland isstycken eiler gonande sig p5 en till vansinnig glödning
upphettad hehvetcslafve, hade han tid efter annan sökt kugga sin inimicis
simum, Också vardt den tvungen att förrädiskt tränga pä i nattens stilihet 50
och gripa sitt rof. Men äfven 1 denna sista kamp förnekade han ej sitt
heroslynne. hvilket han besatt i högre grad än någon, med vilken jag stått
1 förbindelse. Doktors obduction utvisade, att han aifidit. fahlit borde jag
säga, mcd fufl sansning, hade han mcd inlet rop päkallat dc grannars
biständ, som medelst en tunn trädvägg voro från honom skiljda. Oaktadt
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alh visade, att striden, varit ej alideles kort och naturiigtvis ej särdeØes

hndrig, d det gälide att öfvermanna sådana> krafter, som han kunde

sätta emot den starka(***) hade han cj ens bortkastat sitt ticke. Obduc

tionen utredde äfven att. charactcristiskt nog. inlet elier föga blod fanns i

hjertat.
Mcd honom föli dock — om också ej e<n) menniska — Iikväl ngot som

i sitt slag ä(r) ali ära värdt — en man. Efter sin återfärd hade han jemt

hunnit uppreta mot sig snart sagdt aila, mcd hvilka han stod i närmare —

särdeles embetskamratiai skr beröring. Man tyckte i synnerhet, att han

10 Vara nägot för hårdhändt emot andra. Men då hans iif. liksom hans död

ådagalagt att han var det i ännu min(dre) grad kiemig mot sig sjeif, så

borde man ej tag(a> så ilia opp. om han ej s alIt för mycke(t) klemade

mcd andra. Man kunde åtminst<o)nc af honom lära, att man här 1 veriden

tåi vid att lida något, utan att bchöfva, dcrföre städse gråta som ett föi.

Jag åtminstone kunde cj se honom, utan att i honom se personifierad den

grandiösa Frcdmanska uppmaningcn: grät ej bror Mollberg, hvad hjciper

Du tjutcr! och det är ej så illa, att nu förtiden äfven sådana personificauo

ner cmeilanåt uppträda, säsom lefvande ej blott memento mori men äf

ven memento Vivere.
20 Hela dcnna iefnads och dödsanecdot är nasurligivis nu redan till det

mästa förgäten, utpiånad af annat, som dageligen måste ske och höras.

Utan hopp att förmå fasthlla i vinghenct dess längrc minnet af denna

sälisamma Vikinga natur. hade jag dock ämnat att deraf försöka en teck

ning. mcdan ännu mitt hjcrta var fulit af blod, sedan jag först hört att hans

derpå var totait renonce. Men hans brodcr, hViikcn är och förbiir en

contcrfej af den iättja, hvarmcd Du tror att samtcliga troglodytcr

bcfinnas vara tatuerade,, och af hvilkcn jag anhöll om några chronologis

ka uppgiftcr, har rusat åstad utan att uppfylla min önskan, hvaraf jag ei

annat kan sluta än att han önskar, det jag ej måtte vara mer het pä den

30 kaila gröten än han sjcif. Och detta är ju i alla fail det beqvämaste.

Denna kraftsentcns ger Dig trohgen aniedning att leda än mera vatten

på den snusqvarn, hvari Du så högst förnufrigt malar oss samt och synner

iigcn till det, hvartiill det mste <***)dc dc sig för gubben Mårtcn — icke

Er Svenska krocklus, utan vär supragenialiska likvisst. Tag likväi af sagde

fluidum icke sä stort qvantum till Dig, att det går Dig öfver hufvudet vid

Dina conclusionsdammars liopfuskande.
i den föraktade hälan har åLminstone i qvantitativt hiinseende visat sig

cl iifkräiande dcnna vår. sådant det ej pä länge derstädes setts. Jag för

min ringa dc! har ocksä hVad det qValitativa an,belangar ej kunnat annat

40 förstå än att phäenomcncrna 1 aHmänhet varit glädjande. Första rummet

intager onekiigen den massa af Medicinska Disputationer, som nöden

framprcssat: men hviika till det mesta — churuväl några bära naivt nog pä

tileln den uppriktiga bekänneisen. att dc äro »författade och utgifna un

der prof. limonis inseende» och andra sägas förtjcna samma födelsemär

ke — göra Universitewt och den. som mcd hjertats snille i riki mått

försedd, framdref väldigt det Askiepiadiska studium. 1 anledning af den

na hans förcjenst och andra, dem Du ätminstonc fordom senterade, har

jag en önskan att lägga pä Din själ, den Du mäste (säger Måste) uträtta sä

godt Du det någonsin förmär hos den ädie, skändeiigt derborta hädade

o och hänade mannen. Det säges att han. hufvudsakhgast af oekonomiska

skäl dertiH föraniedd. siagit ur hägen att öfver,vara dc väntande herriig

heterna. S likgiitig den öfriga Uppsaliensiska bråians här- eiler fränvaro

än är, synes mig hans beslut i hög grud sorgligt. Tai mcd honom rent

språk — säsom man till man. Viii han tiilåta, att hans resekostnaderbhfva

honom ersatta, så skaH sädant pä mer iÄn ett sätt lätteligen gå för sig. Det
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finns bland annat vid detta Universitet en Nation, för hvilken Du ej alltid
varit så främmande som Du numera ville göra Dig — och en fattigare iÄn
den finnes här knappast. Men jan tror mig kunna försäkra, att den skall
anse det för den ära, att bidraga dertill, att 1sral Hvasser utan olägenhet
personligen affiämtar den Doctors hatt, phil(osophiska) facult(eten> erbju
dit honom.

Mcd anledning af sagde Nation harjag till Dig ännu ett annat uppdra,
hvars utförande ej torde möta särdeles stora svårigheter. Af den medalj,
som i anledning af det tillfälle, hvars hugkomst torde ändå vara det ljuf
vaste, Du medtager, från Din nuvarande vistelseort. slogs till den »Svens- io
ka Professors» minne. hvars firande hotade att knäcka min timmeliga
lyckas klena skuta, afsändes UNen hit diverse exemplar. Dc utdelades af
Consistorium, städse grannlaga i sina urval, såsom det höfdes detsamma,
ät den hotande etc. ete. Det ÖII naturligtvis ingen in att tUnti på det
Academ(iska) samfund. hvilket hufvudsakligast hade honom aH tacka
derför, »att mannatro och mannaheder begynnte vid Universitetet anses
likabetydande med Osterbottniska N<atione>ns ailmänna tänkesätt», så
som orden i en viss oration, kanske nog djerft föllo sig. För att likväl vid
nästa årsfest, (som framdeles kommer att firas på Porthans födelsedag)
kunna fägna ungdomen mcd en siik skatt. hade jag tänki vända mig till 20
gamla Nans J(ärøa mcd anhållan att genom hans åtgärd få den om hän
der. Men jag tycker nästan, att det ej vore för mycket om Du för gammal
bekantskap p5 hvardera sida skulle betunga Dig mcd sagde bestyr. Du
kan. för att beveka hans sinne tilL redobogenhet, förtro honom, aH det
gäller ett slägte, som var det enda, p5 II. 0. P(ortha)ns fädernejord,
hvilket hade courage att hAlla jubeldagen af hans födelse i helgd — och
det medelst en fest, sA nobel, att dess make troligen aldrig åtminstone vid
Finlands Universitet tilländalupit.

Ehuru jag den var magna pars, torde Du kanske ej alltför mycket
misstycka, att jag deraf lemnar en kort skildring. — För att rätt hand- 30
gripeligen ådagalägga, att vi ansågo dagens betydelse nog stor, att dagens
gnabb och gräl dermed jemförda nedsjönko till ett intet, beslöts att patres
samteligc, ej ens inimicissimus undantagen, skulle inbjudas. Genom den
dA aflöfvade lunden, hvars trän stodo liksom skylltvakter, stelnade pA
sina piatser man aH vilja lemna dem, och stumma talande endast om
förgängelsen. sträftade hoparne till Cajsaniemis ljufligt ecläreradc hötel.
prydt mcd våra heroers porträtter. Nästan endast Syd-österb<ottningar
ne)s vördade inspector infann sig blott in effigie — och saknades lätt.
Originalet hade troligea befarande hvad som komma kunde, af sun hjeltc
kynne blifvit drifven utom skotthåll. De bland dc öfrine vördade, hvilka 10
ännu ick-e genom idkeligt consumerande af skamlöshet hunnit bringa sig
mcd sagde vara på samma förtroliga fot, hvarpå man stär vanligtvis till
dagligt bröd, tyckte jag sägo litet fiata ut, oaktadt alI öfrig trindhet. när
jag mcd min vördnad inför dem framträdde. Jag visste att understöds
frågan skulle förevara vid dagens Consistorium, och anade utgängen —

ehuru jag i min omätliga skamlöshet hade hyst något hopp att utses till
den afundsvärde millionären. Vid underrättelsen derom att Moberg blif
vit den lyckliga frambröt ett fräckt ord ur tändernes stängsel. Det lydde:
Om ändä H<ertzberg skulle fått det. sä skulle man inte ens idas förarga
sig. Några, mtinader derefter öfverträffades mina djerfvaste förhoppning- 50
ar dä just samme utmärkte man blef den utvalde — hufvudsakligast i följd
af lumpen intrig af Amalienburgs välverserade borgherre och andras
fluxa mobilitd.

Det var efter Dig som »en viss» Hertzberg utplockades. Till mensklig
hetens tröst mä dock nämnas, att åtminstone p5 tio Ar ingen händelse
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anbelangande Universitetet uppvickt en sädan sensation, som denna lit

teratör-ereation. Man tröstade sig ej förr, joan det genom ett bon-mot

uträddes, att Det litterära understödet på lämpligas(te> vis biifvit dispone

radt: »ty ett djupare Iitterärt armod stode ej ait finnas inom U(niversite

te)ts landamären». Men iass die Todten ruh’n. Jag åtcrvänder heidre till

den för huodra är sen födda.
Du kan af antecedentia 111tt föreställa Dig nu <) bvad sinnesstämning

jag hopsatt dc minnesord öfver dagens man, jag genasi efter erhällen

hugnelig nyhet rustade mig att tala. Att denna jeke särdeles bidrog till

jo förändring i lynnet inses äfven iiitt. Dc ur själens djup uppdykande orden,

stannade icke, förr än dc hunnit till mcr iÄn ett hjcrtas inre. Sjelfva en viss

professor, som Du kanske pä uttryckct igenkiinner, förmente, att det var

det nob!asw tai, han nägonsin hört. — Derefter afsjöngos verser, dem jag

för tiiiifället lagat i hop. Musiken, satt af vännen Fredric E(hrströ>m, var

vacker. Titulus .41. B(lom)qvist sporde då om ej Porthans skäl skuile

diickas. Jag genmälte bittert, att vi hade sä många lik att dricka för, sä det

kunde vara bäst att dermed ej ofreda denne döde. Det var det enda

oskickhga, som passerade heia ahonen. Det gör mig ondt, att jag just

skulle göra mig dertil skyldig.

20 Ty för öfrigt gick alh för sig mcd en elevation, en ädelhet i sinnes

stämningen, sädan blott dc halfviida Osterbottningarne i sina intermitten

ta högtidsstunder kunna vara capabla af. Vackra visor — endast vackra —

ingen sådan, som numera pä dc öfriga Afd<clningar)nes fester läta höra af

sig — sjöngos. Vackra tai hölios. För att förekomma det vid sådana öf

ningar vanliga eländet, hade skålproponerarcna pä förhand bhfvit ut

sedde. Biand desse utrnärktc sig storligen pius Carl v. E<sse>n, talande till

de öfriga nationema. Äft’en Helander, numera cand<idat) piydd med 25

suffragier, förcslog skickiigt Din skM, säsom från,varande Curator. Jag

anmodades att till Dig framföra densamma. Jag förkiarade, att Du väi

30 behöfde den tröst, den bästa Du kunde röna, som iåg uti Dina iandsmäns

forttarande varma välvilja. Jag hoppades äNen. ait skålcns vär(***> ej

derigenom skuUe förringas, att jag framför<de> till Dig den heisning dcii

innehdlls. — Sä trod<de jag då.
Inom parenthes viii jag här omnä(mna) att jag i början af denna termin

vaides till Din efterträdare äfven af Nordösterb(ottningarna). Consistori

um tyckte nu den tid vara kommen, att äfv(en) vai borde förkastas. Cast

rn utsågs till Curator. 1 brydsam klämma befann sig undcrtecknad, dä

den första ‘“ till hans Magnificenccs ära sku(llc) ingjutas. Harmen öfver

hvad jag nyss förnummit och känslan af det för tilifället höfviska kämpade

gj en svär kamp. Resultatet blcf, som jag hoppas en drist<ig>het uttryck

sådan den troiigtvis säilan nått ctt magnifikt öra, förenad mcd sä stor

anständighet, som dermed rimiigen kunde paras. Slutet bief: att vi Ostcr

bottningar kunde tryggt försäkra »att inga svär(ighcter skulle ätminstone

från vär sida möta hans bemödande att äterföra den gamla goda tidens

förtrående — så länge han fortfore, att mcd samma välviija, som han

ådagaiagt under dessa brydsamma tider oss omfatta.» Vid Hans sida stod,

när detta sades, en man som kastadc en mörk blick ur en sjäi, som intet

giömmer. Men ynglingarne fröjdade sig i sin. Oaktadt vi nog liinge voro

församlade gaf festen »glädje men ej rus». Ingen enda stadenr var rörd,

so åtminstonc af dryckjom. Dc, hvilkas cnda lifsiuft grinet är, hade ingen

näring för sin luig, utom den att dä vännen Lasse vid midnattsstunden

förcsiog en skM för salig Martin Luthers minne — hans födcisedag inbröt

mcd den nya dagen — han i stället för att föra giaset till munnen, slog det

i golfvet, emedan Luthers minne cj sä bordc firas. Det tyckes dock, att

det låg en djupare mening i denna gest, än i den elegantaste vals, hvarmed
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Savolax-Car<elarna) någontid derefter begynnte sin fest.
För öfrigt gjorde hela tillställningen djupt inttryck på dc fleste — dockolika efter, olika lynnen. Nathanal Gerhard förmente sä, att vi troiigtvisidkeligen anstäflt öfningar i vältalighet. Andra sade att det var ej så lätt

att uppträda som lärare för en studentcorps, som ädagalade sädana talenter. Osterbottningarna erkändes enhälligt som praesessor, och sjelfve yo
ro de stora nöjda <***)sar och nästan förundrade att dc kunde vara sähyggiiga. Helas! De käode då ej ännu, att liksom alla andra voro eländigatrogiodyter, i en snöpelig håla. — Men hvad jag fulit och fast tror är det,att om än Porthans minne intet annat skulle ha åstadkommit än den fest, 10hvilken jag nu till Iust och leda beskrifvit. sä skulle mannen ej förgäfves
stälit sä till att man minnes honom.

SkulIe jag kunna hoppas att alla minnesfester lemnade efter sig sädana
intryck som den omnämnda, hade jag ingenting emot, att Du hit skulleutösa legioner af spejare. Men med Linsn som Talare, Sundvall ele.promotor, lärer en sådant resultat vara att fönänta. Tvärtom befarar jagali ymnig äring tIll skand(***>, slusB idogt inbärgas, för att sen tröskas imundqvarnar, Aftonblad och andra rumineringsanstalter. Lort expecto
rationer, med än sämre följder kunna i skygd af väldiga blusningsnunor ejutebii. 1 anledning af alla dessa föga sanguiniska funderingar vore min 20ailvarliga önskan den att endast valda män skulle uppträda. Ville särdeles
Mellin vara bland denna corps d’elite, skulle det naturligtvis 1 månget
hänseende göra mig fröjd. Gerna önskade jag fä härbergera honom och 1sä mätto helst i nägon mån gälda den gästvänlighet, jag sä mången gång 1ymnigt mätt af honom rönt. När jag siipper mitt skolok och det, hvar
under jag frivilligt nolens, volens, krälat i Lyceum dessutom — jag ärsom Du vet Finsk Skolrector — kastarjag mig pä nägon klippa ut 1 hafvet.för att kita dammet fiyga hän med himlens fria vindar och derjemte hegrunda det gratulations carmen, hvarmed de, »hundrade» förunnat mig
äran, att lofsjunga sig. Besluter sig Meflin och dylika gubbar vore det godt 30om jag nägot förut blefve derom underrättad för att jag mätte krypa fram
ur mitt vikingabakhåll, och vara dem till mötes. Hur vore det om Du sjelfskulle kita fresta Dig att skaffa dem temmeligen godt säilskap. Ali anledning skulle Du väl ej sakna att förnedra Dig till att böka ännu ett rappmed oss andra Dina fordna medkrälare. Skulle jag tro att Du dertili besluter Dig, kunde jag annat än innerligen förarga mig öfver att ha hållit säihärdigt pä med denna epistel. Fan vet om Du is läsa igenom den; men detvissa är att jag ej skulle göra det sjelf för mycket godt — äNen om mycketondt dermed skulle förekommas. Dock det är sannt, Du mäste väl, lunkaigenom, dä det är sä vishgen tillställt att Dii måste söka, att fä fatt på Din 40förlupna Ruga i vingbenet. Men jag har lust att pina Dig än ett ryck. Det

är en skam och förargelse att höra, att Du i hela Svea land ej fätt fast på
en enda Finsk Tidningslapp. Likväl skulle det ha ganska väl lönat mödan,att tituli tittat nägon gång i åtminstone MorgonbRadet) hvilken för dettaär upptagit, särdeles af lilla Fabian C(olla>n författade utmärkta artikiar.Bland annat stod derstädes att liisa om »Det gär an» litteraturen troligendet bästa, som derom hittills blifvit sagdt. Helsa Du den vindböjteln sonen i Orneskog och mana honom att kita bii att 1 sina bref prata skit omAlmqvistcult i Finland, Snellmans ifrigaste vapendragare och annat dynt.Att intet här tn’ckt, duger ens ät svinena derhorta, oaktadt högt giym- 51)tande om välvilja, aktning och andra fraser, vet undertecknad mer än viii
af gammalt. Så har af ett visst emellanät högt prisadt opus, innehällande
bland annat det förnuftigaste omdöme, som hittills biifvit uttaladt öfver
en skald, hvars opera man ej aktat för rof att stjäla, pä halft annat års tid ihela konunga,riket endast ett enda exemplar blifvit mcd helsan förtärdt
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Du inser kanske, att det fordras en viss grad af näsvishet, att under säda

na auspicier tänka pä fortsuttning. Hosföljande document bevisar emed

lertid att densamma fallit pä min lott, oaktadt alit. De(***), föIl mig i en

svag stund in, att äfven der anmäla till prenumeration det kommande. Så

långt gär dock vid niirmare besinnande ej min friickhet. Jag har deremot

tagit till nåder ett klassiskt kraftord af numera Licent(iaten> och Stads

läkaren uti det förbrunna Fredrikshamn Det lyder som följer. »Om jag

skall nödvändigt höra skitprat, sä vill jag heldre höra mitt eget än andras»

— och gör deraf en application på alh det drafvel, man härstädes tror sig

10 förpligtad att siuka i sig. endast dess Ijus gätt opp i Vester.

Nu, sluteligen och sist, kan jag ei undvika, att nämna två ord om Din

osaliga insect. Sönderbräkad till själ och kropp försummade jag pä sin

högsta höjd 3 veckor att ge fart ät dess flygt. Alltsedan har den tlitigt

surrat meIhin »Pontius och Pilatus», mellan den heliga staden och denna

oheliga. Hur långt dermed är kommet, skönjes af denna lapp från en

bland Tmprimatorerna. Af Wiizn stk intet att vänta, emedan den elän

diga Mobilis grätande omordat hustru och 7 barn.

Har Du nu hört af mig annat än att jag lefver? Känner Du ännu en

annat tungomål än det hundsprket. Du senast nyttjade, sä skrif snart till7

20
Din amicissimum

Frcdric.
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HUB, JVS handskriftssarnling

Helsingfors d. 12. Junii

Broder!
3’)

Kärleken bannas icke, heter det, mcn nu vet jag, att den kan bannas, ja

väl ock stundom bitas. Hvad är det för kärlek?, invändas — men jag blir

dervid, att äfven den verkliga Kärleken kan sä skicka sig, sä dylika raptus

af ondska pä sig. som du sednast. Dock skali man känna Dig Snellman!,

stt som vi göra, ock hafva sen äften Iken 1 din öga, för att ej förargas,

förbittras af sä mycken galla, som brefvet till Jacobus 1 fil rader innehål

1cr. Skäl har du öfvemog, att vara missnöjd mcd mänga — mig bland dem

— men du hade ej bordt glömma, att Du sjelf 1 många år redan ansett 055

för menniskor — om ej mer — och nu talar du dock till oss ej blott som till

4o uslingar och odug,lingar — hvilket mä blifva för din och vär räkning —

tilan som till i alla stycka äreförgätna, mcd hvilka det vore bäst. att träda

ur alla förbindelser, och att lemna dem ät sin förstockelse. Du skulle i

sanning häpna öfver hvad dii sagt oss, om du nu, lugnare till sinnes. iliste

det. Vi förläta Dig dock gerna — och bevara blott ett bittert minne af den

djupa smärta, som uttalar och utgjuter sig i de arga orden. Förlät du ock

055!! Wi ha samtligen felat — Hvem om ej Du, hade haft skäl att vänta ett

deltagande, fägnad uttiyckande, ord af hvar en af dem, som kalliit sig och

varit dina vänner — ej blott för hvad du gjort, Dig och oss till heder, utan

än mer för Ditt hjertclag. Gamle Snellman! i dag och i morgon detsamma

50 — hvad du ock mä erfara, upplefva och lida: — men äfven Dig tyckes vi

glömt. — Dock nej! — Jag svarar för mig och andra — jag vet mig ej

ensam haf,va med glädje läst hvad du skrifvit — med stolthet — förlät det

höga ordet — tänkt pä hvad du varit bland dc fordna Landsmännen. Jag

säger det, ej liksom trodde jag Dig af 055 behöft en sådant erkännande,

en dylik hyllning, otan vilI dermed blott förklara, att vi ej varit sä känslo


