
694 E. FI.YGARE — 3. V. SNELLMAN 1840

Jag har tänkt på hvad vi ofta talat, i afseende pä författarskapets följder.
Jag tänker nu lugnare, men icke dess mindre har ej min klena hälsa tiiiåtit
mig börja något nytt arbete, och gud vet när det skall ske. Ty hvem ock
som sagt att jag är frisk, har väl ej hört det af mig. Men det är intet
angenämt ämne, d(en) 6:te aug(usti) är jag troligen i Stockholm. Tiden
medgifver blott slarf men ilka välment från

»Lilla Doterennan»
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255 F. CYGNI€US — J. V. SNELLMAN 1840
HUB, JVS handskriftssamllng

Käre Broder!

Skingra Nand nedanstående Herrar hosföljande verser, som jag måste
bedja Dig ej pä förhand förakta, ehuru de på sätt och vis iymmas inom
det breda skalet: Tillfäilighets-cantater, och ehuru Du numera är van, ali
liisa endasi Svenska. Kanske skall en eller annan af de vörnadsvärde ej

20 taga humör öfver offerten, ifali de ej heit och håliet vansiägtats ifrån den
mensklighet, hvarmed jug i går och i dag ånyo, förnyat bekantskap, och
hos hvilken det generiska draget, att af hvad oppus som helst kunna
consummera mer än cli exemplar, endast detta kan bestås till skänks.
*röjes*

De litterära skarpskyttar, jag har 1 sinnet äro Almqvist, Hans Jerta,
begge Fryxellerna Mellin, Atierb(om>, Göranson, Geijer, Ad. 1. Arv(ids
son, Hvasser, Li5nström och Du sjelf. Apropos af den sistnämnde viii jag
nämna att jag skulle anse det lämpeligast att ge ut både sectio penuktima)
och uit<ima) (***)Uppiys om Din (***)
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Disputation borde tiliställas den bålde Geijer till husbehof, och den hutt
lade Almqvist.

256 C. F. DAHLGREN — .L V. SNELLMAN
AUGUSTI 1840
HUB, JVS handskriftssamling

40 Pro Meinoria

Lund: der hälsas till Reuierdahl oregerligt, Thomandcr ochristligt, Agardr
broderhgen, Engsrröm kärvänligen. Bergqzdst vänskapsfiulit, Domprosten
Helstenius farbroderligen. LiIjen;valch (professorn) omenskligt och så vi
dare, likaledes till vännen Pal’neer, — viii Tit. bo under samma tak, se
genom samma solblinda rutor. spotta på samma golf, der Tegndr skrifvit
sin Frithiof, så res opp och gästa hos Vah!gren, ett slags värdshus. iigger
vid en gata och en pump, som ej ger vatten;

Malmö: der hälsas farbrodern Landssektereraren Hoffman mycket
50 från mig. träffas Bankok-amrer dc Mard likaledes. Dito Prosten Gusander

tages åter vägen åt Ystad, min hälsning till unga Grossh(andlanden> Berg
man och husets vackra flickor en Mams(ell) Hagerman m. II.

Köpenlwmn. Alla försegiade bref tar man på sig och gömmer dem ej 1
kappsäcken till rof åt tulisnok-arne. Man kan kasta ät de senare en 16
sk<illing) eller något mer (danskt mynt). Vid sakernas oppbärande bör


