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1 går eftersåg jag i min bokföring i boklådan och faon, att Wasenius,
som skall ha försålt 170 exempian af Resan, ej nånsin fått Rera än 100
Ex<empiar> och lika minga af Karlek och KUrlek. Med detsamma som
sändningarna gjordes, anhöil jag. att. i fail förstärkning skulic tarfvas,
den genast skulie begäras. hvilket var kitt att expediera på sommaren.
Men från ingen bokhandlare i Finland har ny reqvisition ingått. Du
finner således uppgiftens tillförlitlighet. Dyiikt inträffade i fbi, då en
resande besökte Uddevalla och efterhörde huru m’änga exemplar i bok
lådan derstädes försålts af Sätherbergs »Blommorna vid Vägen». Han

10 fick nemligen till svar, att antalet var några och tjugu. Vid efterseende
i räkenskaperne befanns att till Uddevalla blifvit afsända 6 Exemplar>
och då räkning sedermera anlände voro 4 Ex<emplan qvarliggande.
Sådant der dumt skryt ha herrar handlande för sig. Och när frågaren ej
kan jose naigot skäi hvarröre den äskade uppgiften ej bör vara
tillföriitlig, tar han den för säker och kan derafbygga många resultater
och beräkningar som slå felt till utomordentlig grad. Har nu Wasenius
endast försålt 70 ex<emplan i st. f. 170, sä är jag ändock rätt beläten.

Färska heisningar frän vännen Mellin, hvilken jag i dag träffat för
första gängen i år

20 Lef vai! m mina önskningar i Cullbordan. sä biir din lycka och
sällhet eviga Min hustru och Kalle helsa hjertligen.

Din sanne VAn
K. R. Looström

P. S. En nyhet fär jag ej giömma att framföra till den som sjelf är sä
sysselsatt mcd giftermålstankar som du. nemiigen. att min broder Klas
började året mcd att förlofva sig med en mamsell Wall. en förmögen
jernhandlares dotter härstädes. Hon fyllde den 3 dennes 16 år. —

30 Ytterligare farväl!
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Stockholm. d. 6. Jan. 1843.

Högitirade Käre Broder!
40

Att veta Dig vara vai och Iyckligen framkommen var värt första behof,
och väntan derpä började blifva oss något lång, ±1 vi först genom
Thalin och sedan genom ditt kärkomna bref af &ern 28 Nov<ember>
fingo den giada underrättlesen, att Du verkligen, efter Arvids förutsä
gelse, hade kommit Iyckligen fram d<ern 26, — säledes ändå endast 3
dagar efter permissionstidens förlopp. — Gud vare lof, att Du är nu
bland dc Dina, dem Du och din verksamhet i främsta rummet tilihörer!
— Dina sista bref af d<ern 23 Dec<emben lästes upp af min gumma
Nyårsaftonen i närvaro af den aftonens vanliga gäster vid skenet af

50 Barnens Jui-ijusgran, hvars håfvor utdelades bland barnen efter slutad
iasning. — Du var pä detta säil närvarande hos oss, stora och smä, och
det gamla Aret skildes från oss vid Ijusskenet af det ädiaste och bästa,
vi tänkt och erfarit under dess iopp. Gud belöne Dig, för alIt det goda,
Du gjort oss och vära harn genom din kärleksfulia umgängelse,,
fortlefvande ännu i välsigneise genom dina lärorika bref. Synnerligast
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INRIKES.

anmldei N:o 98 en”Ny Lärohok i Histo.
ri och Geografi för dc första begynnar” och
kostade dervid ut 055 med eLI Iöngt företal om
dc Finska skolminnens tröghet 1 bokskrifveri,
hvilken numera sent omsider skulle börjat Ii
tel grand uppvärmas, iii. m. Hela denna upp
byggliga diskurs ekulle vi, åtminstone viil det
ta tjllrIle, utelemnat, om vi då veLat hvad vi
nu efter eLI besök Ø boklådan inhemtaL, nm
ligeri, aLI den nya Lärobnken 1 historien och
geografin utgör eLI altryck af eLI i Stockholm
18!iL på A. Bonniera frtag utgifvet arhete
mcd samma titel, hvartill endast, i stillet för
en uLförligare bearbetning af Sveriges historia
och geograti, kommit en likadan öfver Finland.

— Sasom nybet kunne vi meddela1 stt
Mag. Docens 1. W. Snellman anmiit 5kg S

som sökan’le till Rektoratet viii Högse Ele—
mentarskolan 1 Kuopio.

— Witorg. HirvaraadeGymnasium lnrtven
ne gånger under loppet af tnnevarande är e
motLagit eLI utmärkt vedermäle af CII al
den fordna alumners friknstighet. 1 siuteL
sE sistlidne viirterrnin förärade nämligen Gross
hand laren härstldes, Herr Knmmerce—Rädet
F. Hackman åL Gymnasum eLL 1 spiritus vi—
ni förvaradt Ex. af en stor Brasilaansk ödla,
och för ngrrn dagar sedan emottog Gymnasi
via af salama lianil 83 styeken fiigiar frän
Brasilien, Surinam och (;llian, dem Herr Kom
znerce-Ridet gcnnm en af fiina Skdpps-kap—
Lener heniförskrilvit frän 8iSlGhIflnde land.

»Borgå Tidning» Wsste reilun 21.XII 1842 beräua, ali Snellman söki
tjänsien som rekror för högre elemeniarskolan i Kuopio.
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tackar jag Dig för ditt bref till Phia; de lärdomar det innehäller, kunde
aldrig komma bättre till pass och skola säkcrt falla i god jord. — Ditt
brefhar gifvit henne något att tänka pä och just det, som bäst behöfdes.
Ditt bref till Lotten har öfvergjutit hennes lilla hjerta mcd fröjd, som
jag hoppas, mcd den rätta, ty Du visste vil, hvad det barnet kunde ulla
vid. — Dc sitta nu alla och skrifva der nere mcd Faster och Mamma,
som vaI, gissarjag, får trida imellan mcd räd och hjelp, nflr pennan vilI
stadna och icke kommer längre för bryderi mcd tankar, som korsa
hvarandra.

10 Men nu öfvergår jag till det, som mest gläder mig af alit. Det var ett
rigtigt mästerdrag i ditt schackspel mcd höga vedcrbörande, när Du
kastade in din ansökning om Rectoratet i Kuopio. — Det skall nu visa
sig, huru mycket allvar dc haft mcd att fil behålla Dig vid universitctet.
Hända hvad som hända vill, så är Du under tak, och Du hehöfver icke
hädanefter, när Du tager till pennan, för att mcddcla Dig åt allmän
heten, rådfråga annat än din egen öfvertygelse, om hvad för henne mcst
göres behof, och din egen böjelse för ämnet. Gud vare lof, att Du pä
detta sätt kommit in pä den väg, som ensam här 1 Norden stAr öppen
för vetenskapsmannens oberoende och sjelfbestånd! Jag är öfver alI din

20 föreställning glad, att Du sålunda på en gång och mcd ett kast är ställd
utom den trollkrets af oberoende, som lbr den dnga literatören mälar
sig i rosenskimmer mcd fiirger. länade från södern, men här 1 Nordcn
innebär ingenting annat än en uselt beroende, slafviskt, odrägligt af
fömcdrande. — En industri, byggd pä dagens nycker och tycken, passar
f& menniskor, som ha sä pass försklnd, att dc kunna mcd nägorlunda
säkerhet skjuta en sparf eller jaga en hare, men ickc för folk mcd
hufvud och hjcrta att kunna skapa och dana något pä cgcn hand till
samtidcns gagn och nytta. Sådana värf fordra ledighet och lugn,
synnerligen om dc äro af den vigt ocF betydenhet för samtid och

30 framtid som dc, hvilka nu i främsta rummet åligga Dig. — Jag häller mig
nu till det, som är säkert. din asyl i Kuopio pä 4 år, ty eficr dessa 4 år
stär ju professionen i Helsingfors öppen för Dig, om jag rätt förstått
ditt bref. — Du harju i Prof. Tengström en upprigtig vän; han lärer ickc
kita Dig fattas nägot, som är af nöden för Dig att följa mcd tidens
rörclscr inom ditt fack. Gamla och nya hjelpkäflor dessutom litra ickc
heller komma att fattas Dig: och nu den stora fördelen, att pA afstånd
fil i lugn och ro se tillbaka på din redan erfarenhctsrika lcfnad. under
tiden betala dina skulder. samla materialier till eget bo, sä framt Du
icke redan finner det rärdigt för Dig, när Du kommer upp till det goda,

40 ärliga Kuopio, och sedan, sedan; om Du ännu har lust och finner bchag
deruti. ännu en gång ställa Dig i spetscn för ungdomens kämpalekar
inom tankcns landmärer. Jag tycker, Du hade aldrig i en lyckligare
stund kunnat återrinna diii fädernesland: men jag önskar att närmare
få veta dina egna tankar härom. ty hufvudsaken är, att Du sjelf finner
Dig bekiten. —

Det gUider mig höra, att din bok gär hra i Finnland; här gär det
smått; mcn jag har haft den glädjen höra frän fiera hälI, att din bok
berömmes och är omtyckt, och, när detta förnimmes från sådana män
som Atterbom, Afzelius (Adj<unktem) och Bergfalk, bör det rcdan vara

50 ctt godt tecken. Hvad Afzelius. som nu är i staden, sade här om dagen,
att Johansson beklagat sig, det han ickc förstär Dig, låter otroligt.
Afzclius finncr tvärtom, att aldrig en lyckligare framställning kunnat
väljas, för att göra ämnet Iän fattligt för den stora läsande allmänheten.
Boken förefaller honom som en högst lyckad systematisk samman
ställning af spridda Tidningsartiklar och tänker rcccnscra din hok i
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Studier och Kritiker. Hos mig under tryckning har han nu Magers
Populära Framställning 1 bref till ett Fruntimmer af Hegeiska Phi
losophien; i Uppsala låter han trycka en kort framställning på 3 å 4 ark
af Schellings nya system. och under utarbetning, nära rardigt, har han
ett annat opus öfver Hegelska Philosophiens historiska utveckling, pä
20 ark. Detta arbete hade han ämnat för de tilltänkta Förläsningarna
nästa termin; men han ämnar det nu i stället för pressen och instäler
Förelasningarna öfver Hegelska Philosophien, tilldess han utkämpat
den första striden, som nu förestär i anledning af hvad han lätit och
låter trycka. — Mannens &amställning om cabalerna, sqvallret och 10

intriguerna mot honom i Uppsala föreföll mig nästan otrolig och i
sanning vidunderlig; men. närjag dermed jemför, hvad Prof. Atterbom
yttrar i sitt bref i anledning af Marheineekeska skriften. finner jag väl.
att de goda herrarne af den Apostoliska tron tagit alIt för illa vid sig.
Sä, t. cx., skall nu ett rykte vara i Uppsala gängse, att Afz<elius. vid sin
hemkomst frän Berlin i somras. satt sig i förbund mcd Hierta om
utrotande af ali gammal tro och alh prcsterskap. — Jag tycker icke rätt
om, att Afz<elius har sä noga reda pä alIt detta prat; jag tycker. en
fullkomlig okunnighet der cm hade mer anstätt mannen i sitt fack; men
han talar gema sjelf. och sä lär han väl ock höra andra gerna tala. Hvad 20

han berättade om Atterhom, att denna skulle hafva tvekat, om alh i din
bok vore så alldeles menadt, som det läter. förefaller mig oväntadt,
jemfördt mcd hans vackra yttranden i sitt bref till mig. — Bergfalk
tänkerjag besöka; fär höra dä. om han ämnar recensera; till Brink har
han yttrat, att det vore ett phenomen till bok, väl skrifven och vaI
genomtänkt; en bok, som han hist mcd största nöje; han hade ingenting
att dervid anmiirka annat än nägra besynnerliga Hegelska nycker, som
man får ursäkta Hegelianaren. —

Dumheten i Biet (Hvem är Förläggaren’) gör hvarken till eller ifrän,
men är märkvärdig för den gunst, hvari Du pä en gäng kommit. sedan 30

Du förut varit der sä illa beryktad. — Att afsigten skulle varit att
påbörda Dig relationer mcd Hierta, som aldrig exsisterat. har icke fallit
mig in, förrän jag häromdagen 1kk se nägon dylik uppfattning. i
Aftonbladet reproducerad ur Äbo Tidning.

Vära och dina vänner helsa alla, hjcrtligen glada att veta Dig hemma
hos de dina och under tak. Brink hafva vi ej sett till under Julen; han
har varit sjuk, men är nu pä bättringsvägen. Arvid är hemma hos sina
föräldrar öfver Julen. Thalin bräkar med Suttehoffska concursen, som
siagit diit rdernesland nägra djupa sär. — Wennberg har med tyst,
spänd uppmärksamhet hört nyheterna från Dig och kan icke annat 40

linna, än att Kuopio mäste vara belätet att fä en sädan Rector Schohe.
Bergström är förtjust i tanken pä dc nyodlingar, Du skall utföra i detta
Eidorado af mjölk och honing, andeligt tänkt och verldsligt. Calle
Blachet skyndade sig att fä fasta pä sin flicka, när han fick höra, hvad
Du blifvit för en man, och firade i Onsdags sin trolofning med Syster.
Jag tror, att sä har allting gätt sin vanliga gång; men, om det derföre är
den bästa. skall framtiden utvisa. Vi hoppas alit godt; ära och tro hafva
löfte mcd sig om beständ och varaktighet; men, att sätta den på sädana
prof aC länga Cörlofningar, anser jag för det minst rädiga af alIt. Men
ungdom och visdom följas icke ät. Calle var ung, syster var ung, och 50
min hustru, som räda skulle. var det likaledes Vi hoppas nu likväl alla,
att välsignelse, frid och lycka skall belöna deras ständaktighet, som
härvid varit blottstäilda för dc största frestelserna. — Fru Geerds var
förtjust öfver ditt bref till Phia; hon upprepade ofta den aftonen:
Snellman är en ovanlig menniska. — Unga *Benckerts* ha vi ännu icke



604 z. HiEGGSTROM 3. V. SNELLMAN 6.1 1843

sett pä Nyåret, annat än pä den vaniiga nyårsvisiten; men han tittade
ändä pä mig, sä att jag fick berätta om ditt Rectorat i Kuopio. Det och
en nk llicka till. sä är ju alit i ordning, mente han, och sä *taflkcr*
nägot hvar och gläder sig ät att fä snart höra nägra nyheter derom. —

Sä när hadejag glömt heisa frin lgneli. Han tror aidrig, att de siäppa
utaf Dig, sä oumbäriig som Du mäste nu vara för Helsingfors. — Mera
en annan gång! Din Vän

Z. H.
10
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Bästa Goda Magister Snellman

Min första häisning pä detta nyär. till vär orörgäteliga vän Mag.
S<nellman, innefattar ali möjelig sällhet, helsa frid och förnöjelse. Gifve

20 Gud, att ej sorg eller oro, mätte störa friden i vär saknade väns kärieks
rika hjerta! — Om si skulle hända — det Gud förbjude. mätte Dä Mag.
S<nellma>n linna den tröst för sig, Han Skl kärleksfullt skänker andra.

Tack tack! sä vai för mitt som barnens efteriängtade bref. just dä
juigranen var tänd pkl nyklrsafton och alla voro samlade kring den.
aniände de kärkomna brefven. Pi en stoi bredvid dc mänga ijusen, som
jag nu tyckte lyste kiare än vanligt, skyndade jag att bryta mitt bref.
men läste först Gumman Noacks. Mk Mag. S<nelimarn! om nägon
sann giädje förnöjeise och saknad tiilika finnes till i världen, sä kändes
den vist i alias vära hjertan i sin djupaste betydelse — vid genomiäsandet

30 af Mag. S<neiiman>s bref. Kunde jag besvara hvarje rad hvart ord sä,
som de gjorde intryck pä oss alla — visserligen skuile Mag. Srnellma>n
dä kanna en ljuf och inncrlig förnöjeise äfven att hafva berett sina
saknande vänner här en sädan giädje.

kg vet för vai — att, vi cj gjordt oss förtjent af ali den vänskap kärlek
och välvilja hvaiaf dessa bref äro uppfyllda, men jag vet, och det veta
vi alla, att dc komma frän djupet af Mag. S<neilman hjerta, och hvars
hjerta vist är, om nägons, det kärieksrikaste pä jorden. Vi kunna alla
besanna det, och vär varmaste och inneriigaste tacksägeise framförjag
i dessa ord: Gud välsingne och belöne Mag. S<nelima’n för ali den

40 lärdom och dc vackra exscmpei Mag. S<neiiman gifvit oss aila,
Barnen voro hvar pä sitt vis sä rörda och tacksamma för Farbrors

bref. — Lotten sprang som en yr pojke omkring. af idel fröjd och giadje,
Fia tog sitt bref sedan jag hist det, och gick in i sängkammaren. för att
i ro och frid begrunda dess lärorika innehäil. — Det brefvet har gjordt
ett djupt intryck pä henne, och dä jag härom dagen öfverraskade
henne. fann jag henne läsande på sitt dyrhara bref. som av henne skail
förvaras som ett kärt minne af den sanna väiviija och vänskap. hennes
goda Farbror Srneliman hade för henne. — — — Barnen borde vist nu
sjeifva hafva besvarat Farbror S<neliman>s bref och tackat Farbror för

50 hans stora vänskap för dem, och önskat Farbror S<nellma>n alit
möjeiigt godt. detta och mänga kommande är. — Men detta mäste jag
nu för denna gängen gjöra i deras stäiie, emedan tiden är sä upptagcn
rnr dem. med söm och annat, som skaii vara i ordning för gymnastik
och skoigäng, som nu i dessa dagar äter börja. Föriät dem derföre
denna gång! Di dc fä kom1ma *5jg* iitet i ordning och ro, skail ej bref


