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Vien. HLirmed viii jag naturiigtvis ej störa Er tro på godt hos aila
menniskor. Ty den är en däre, som ej detta tror. Men man iemnar sig
rättast deråt, då det är nödigt, icke ±1 blott varm kinsla förer dertili.
De fiesta menniskor hafva missiyckade försök aflcyit, och derföre aro
de ohugade att repetera. — Lycklig resal GIad återkomst!

Vän Snellman

P. S. Säg Michelet. att jag läsit öfver Andens väsende »mk Zuziehung
10 der Vorlesungen des H<err>n Professors Uber die Persönhchkeit» — sä är

det genast en knopp för oss alla tre. Sannt är det också; tyjag har ofta
rådfrågat boken. Visar han sig rätt artig sä m’Aste ni vai taga ett
koilegium hos honom. Välj då för säkerhets skuid ett »2 timmars».

Val&
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Wäste> B<roder>

Berliner Philos<ophiska> säilskapet kallar sig sjeif »Vereim>, hviiket ord
Du kanske rättast bibehäller, Dess verksamhet bestär deis i muntlig
diskussion, tvä ggr i veekan, med anledning af inlemnade uppsatser,
deis i utgifvandet af en Tidskrift, hvari under diskussionen approbera
de artikiar komma att ingä. Tendensen uttryckes i föij ordaiag: »Att
Hegels lärjungar och vänner, man att för sig dölja olikheterna i deras

30 spekuiativa riktning, iikväi i medvetande af, att den för dem aila
gemensamma basis är fiisofiens syst&m, sådant det af Hegei uppfattats,
förena sig att samtdidt verka för filosofiens ailsidiga utveckling och en
noggrannare utredning af dess sarskiida laron>. — Hvad mitt inkailande
till föreningen angär, skuiie jag heist rådt Dig att derom intet nämna;
men pä Nervanders tilistyrkan viii jag kita det gä, om Du eijest haft
sådant för afsigt.

Tuus
Sneiiman.

40
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SLS, Runebergsarkiver

Broder Runeberg.

Hjerthg tack för min sednaste vistelse i Borg’i. Sä treflig den var — med
undantag af den förd<ömda Examen — sä börjar den hkväi nu att bani

50 bittra frukter. i thy att den shk inneiiggande 45 R<ubebs håi i min toma
och förut jemmerligen genomskjutna börs. En arm syndare mäste vara
vai van vid beroende och eiände, för att vid 37 års älder tåiigt lefva utan
inkomster och med förhoppningar sädana som mina för framtiden.
Efter 21 år tiflbragta vid detta ldrdomsnäste har jag icke ens denna
fuiimaktsiösen att tacka detsamma för, så jag kunde säga. att man
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nägot godt gjort för att hjelpa mig vai hädan, dä man likväi gjort
mycket för den saken.

Men detta är ett tråkigt kapitel, som blott friskar upp Dina minnen,
Du som mer än jag haft prof p1 Universitetsstyrelsens åsigter i den
vägen.

Det skulle nu icke felas mig komissionärer i Borgå. Men då Du är
den bästa affärsman jag der känner bäde i förhållande till mina affärer
och till mig sjelf, så mäste jag bedja Dig: 1:o hos Notarien requirera
min fullmakt; 2:o Läta vännen Borenius, till hvilken min hjertliga
helsning — efterse7 <***> följa <***> Arithmetik; 3:o liquidera herrlighe- 10

ten; 4:o lemna in hosföljande ansökning och 5:o vid tillfälle stoppa
fuilmakten i nägon hitresande väns ficka. Det ryser vai i Dig, då Du ser
dessa fem mementon, och det gör mig ondt. Men de Ulla som Du finner
lätt vid en reduktion, och jag hoppas att pedellen skall komma att bära
3/4 delar af den sålunda reducerade bördan. Om det räcker till sä låt
derföre honom äfven dela sportlarne, d. v. s. fä ett löpar arfvode,
medan Du behäller min broderligaste tacksägelse.

Af Din syster hörde jag med bedröfvelse, att Ditt bröst i vär varit
skralt. Tänk allvarligen p1 att mcd heder arbeta Dig öfver Dina
fyratiofem och ända dittils lemna vargar och räfvar nägon ro. Jag 20
hoppas orrar och sjöfogel denna vär fått fröjda sig derät. Kan Du
deremot tänka på en resa till Sverige, sä gör ailvar deraf. Jag är säker
Du icke skall ångra den. Men res dä sä tidigt pä sommarn som möjligt.

Härifrån finnes intet hugneligt att berätta — och öfverhufvud hända
just inga händeiser. 1 Consistorio pägär nägot buller, hvartiill jag varit
en oskyldig anledning, men det kommer nog att reducen till bara —

enldgt> Lindfors. Nordström är den som väckt rumor mig till fromma.
Thesleff och Ursin med den öfriga skaran söker redan att hindra
frågans upptagande till diskussion — ehuru dennas utgäng vore fulieli
gen säker. — Nervander har i dag afrest för att bygga kanai i Wiborg, 30

der Direktionen, till hvilken han hörer, skall sammanträda. Sjöman
begafsig för ett par dagar se’n till baden i Ems. Ty värr ser mcd honom,
kanske till och mcd med hans 1terkomst, högst illa ut. Bättre är det ej
heller med Jogan stackare, som bor här hos fru Strandberg, utan ali
utsigt att komma raskare härifrän än han kommit hit.

Annu en sak. — Lätt kan Du säkert kommma att tala mcd Bispen om
hans resa. Han sände mig med Tit. Crohns muntlig helsning, att piats
funnes i hans vagn, om jag ville följa mcd pä visitationerna och till
Kuopio. Jag tackade skrifthga och lofvade uppsöka honom i början af
Juni. Derpä har intet svar följt. Skulle nu under samtalet nägot 40

förekomma, som gäfve Dig aniedning att afiilda mig frän resan, sä ber
jag Dig 6:o godhetsfullt sända mig nägra rader till underrättelse.

Vänskapsfuil heisning till Din kära Fru. Kanske färjag, om resa till
Kuopio i Juni biir af, pä ätervägen nöjet att besöka Ert landtställe. Mitt
sommarhem biir kanske Fredriks Degerö, och ±1 kunna vi ju nu och dä
göra smä segiatser till hvarandra. Derät gläder jag mig i andanom,
glömmande Din Svenska resa. Men Du bör sjelf icke glömma den. Lef
Väl!

Din 50

tillgifne Snellman

Den 13 Maj.


