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H UBO J VS handskrifrssarnllng

Skara & Skålltorp d. 14 Sept. 1842.

Min goda Magister Snellma&

Hvarken är det glömska, Iiknöjdhet, försummelse eller Ijumhet som
10 vällat min långa stumhet, utan rent utaf sjukdom och oförmåga att låta

pennan vara en tolk för hjertat. Jag har varit mycket sjuk mänga, länga
veckor bortåt. och ofta har den tankan förföljt mig, midt under
plågorne: »hVad skola väl mina Vänner tänka om mig, helst (te som Veta

att mitt störsia nöje är aH spraika mcd dessa mina vänner mundteli
gern. och dcrnäst att göra det skrifleI<igen’. hvad skola dc tänka!» Jag
kunde aldrig göra mig upp ett svar på denna fråga, trol(igen) af den
orsak att jag Vii visste huruledes hvar individ af dessa mina vänner
säkeriigen skulle hafva besvarat den, hvar. på sitt sätt, fast alla till mehn
för mig och min stackars. varma hjerta. Om jag nu kunde gissa huru

20 Maistcr Snellman förklarat denna min tystnad! Om jag kunde utfun
dera hvllken känsla som kommit honom att skaka hufvudet och rynka
pannan när han nigon gäng kastat tankame tilibaka pi sina fordna
vmnner i Ålands-grmnd, ty att sä skctt — det berättar mig min dyrköpta
lefnadscrfarenhet som lärt mig att man förläter sina vänner alli
förutan att ... tiga. Och detta är dock sä orättvist, ty under tystnaden
tänker man pä dessa vänner, men på sitt eget nöje när man språkar mcd
dem — 1 dessa fä ord ligger hela min ursägt, hela min förklaring.

1 början af min vistelse under eget tak var jag just icke sä sjuk, men
drack di brunn, och hindrades således deraf frän ali brefvexling. Under

30 denna tid var Lnström här några veckor, och vi tyckte, och luin såg ut
sam han tyckte, ait dagarne runno godt. iungnt och angentimt bort 1
tidens flod, utan att lemna annat än Ijusa minnen efter sig Jag hade i
dag håg att skrifva nzycket, men jag uppskjuter detta tills jag fär veta
om Mag. Snellman förlåtit att jag på sä läng tid skrifvit 1121cr. och nils
jag fär veta om Magistem ännu är qvar i Sverige, kommer ihäg sina
sommar-vmnner etc. etc.

Af Marle RöhI har ja hört att hon f’ätt dc böckerne som Tit.
H&ggström lemnat, mcii — de som jag skulie hafva, dem har en af mina
vänner fåfängt frågat eftcr på Palmiska Contoret, som, om jag mins

40 rätt, var det ställe derjag bad Mag. Snellman vara sä god lemna dem.
Huru härmcd kan förhälia sig, vet jag icke, men ber nu allra ödmjukast
att dessa böcker blifVa inlcmnade till Löjtnant Sandeberg, hvars adress
stir utanpä detta bref. — Tusen böner om förlåteise för det besVär jag
gör, skulie sändas om ... de fingo rum.

Låt nu se aH jag snart fär ett godt ord från Mag. S<ncliman> och litet
roiigt nytt froin> den litterära veriden, från hvilken jag nu afldeles är
lagkigen> skiljd. — Heisa bra inncrkigt> och hjertldgt> Fru Hebbe när
M<agistørn träffar henne! Säg henne att hade jag varit frisk så hade
hon länge sedan hört utaf mig, men att hon nu är bland dem som jag

50 tänkt pä så mycket mera.
Minne och vänskap, lifvet framät — af

5. v. K. f. Z.
verte.
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P. S. När fil Vi våra återstående »Giftermål» som Mag. Snellman är
skyldig oss?— Skola dess skylt äfven blifVa »Kärlek och kärlek?» — eller
kanske för variation skuld: »smälek och smälek»?

Skrif nu snählt och berätta mig ;nvcket ur den der trefliga litterära
Verlden, dit jag blott 1kk titta en sekund. för att sedan för eVigt stängas
derifrän,

Ach hvad jag nu saknar våra filosofiska föreläsningar! Om jag kunde
trofla dem tillbaka Vet jag ej hvad jag skulle gifVa till7 10

P. S. Ebba ber helsa — hon mär förträffl<igD men saknar understundom
Mälarens herrliga strand. Mina andra barn mä dåligt — dc ligga ännt4
i d’.’ala, och jag orkar ej tänka eller handla för dem, utan läter dem
ligga. — Gud gifve de Ville ligga till sig. som Cap-vinet.

31 1 V. SNELLMAN - C R. EHRSTRÖM 19.JX 1842
HUB, DiversL’ brev 20

Broder Carole!

Jag skrifVer blott för att kita dig Veta följande.
1 Berlin har Du:
utom Dieffenbach
äfVen Jungken
Griefe
Kluge Profess<on
Froriep 30
Schlemm i Kirurgi
Archerson
Troschel D<okto>r
Böhm

Schönlein
Osann Medicin
Wolf

Romberg } Barnsjukdom<an

Ideler ) Psychiatri

Stor stor herre — MLiller } Anatomi
helsa honom från färden mell<an Göteborg och St<ock>holm7

Jag kunde tillägga mycket här och för andra Universiteter; men hjelper
alli mcd att bedja Dig göra Din första gång till Kursor och köpa
katalog. Mångenstädes t. cx. i Berlin äro Vederbörandes logis anslagna
på tafiorna. Adresskalender på Kaffehusen.

Lef alltid som alimänheten, det biir billigast. Requirera icke det 50
simplaste derutom det gör ingen besparing. Väli dc Värdshus som
besökas af köpmän och fabrikandter. Bhif icke förtrogcn med någon.
Du blir bestulen som jag.

Dröjer Du i Helsinwfors sä tala Franska och för en bok den mcd
dig. Res hälst först till Paris. Om Du ej kommer dit sä äro resan


