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Gud från himlens höjd
Sänd din heiga frid
Ned i Hennes bröst;
Att ej oskuidsgludjen må
Bytas uti flärd och sken
Utan hjertats ro,

10 Att ej qualets törnen mi
Hjertats djup och tviflet se’n
Pl’ånar ut dess tro;
Gud från himlens höjd
Sänd din heiga frid
Ned i Hennes bröst!
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Stockholm, d. 30 Juni 1843

Broder Snellman!

Jag glömde, när jag Midsommaraftonen skref Dig till, att fniga Dig,
huru hingt mina saker avancerat i Fredrikshamn. Jag viii minnas, jag
öfversände i Mars fulimagt att uttaga iagret och bad Dig anmoda din
vän, Lectorn, att dermed icke dröja. — För ali del, om Du icke redan

30 fått nägot bref derom. skrif till din vän och bed honom icke dröja en
enda dag mcd Iagrets uttagande och Iiquidens upphärande! — Det Iåter
mycket ilia. Jag önskar blott, att ingen olycka redan skett.

Mänga kärliga heisningar [rän stora och smä! Det blef vackrare
väder änjag trodde: Midsommardagen åto vi middag ki. 1 och begåfvo
oss sedan till Ladugårdsgärdet; söndagen tilibragte vi uti det gröna mcd
vära korgar och hade rätt roiigt båda dagarna, särdeles den sednare.

Om 14 dagar härefter girjag upp till Alexandersson för att höra, om
förslaget inkommit.

40 Din Vän
Zacharias Heggström
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Min faderiige Van!

50 Om mitt oförsigtiga uppförande — ifali det sä bör kallas — ådragit mig
min Brors ovilja. sä rägar detta måttet afmitt lifs bitterhet. Menjag har
icke kunnat handia annoriunda. Redan förut i det bedröfliga iäge, att
nödgas välja mellan fädernesiand och alit det, som hittiis vidmakthålllt
mitt bättre lif, har med hvarje dag iängtan efter ett hem gjort mig
tveksammare i valet — ett hem, detta ord, vid hvilket redan i äratal mitt
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väsende bafvat tilisamman, såsom vore det, hvad som förnämligast
felas mig, för att vara menniska med menniskor. Att jag lade denna
iängtan till kärleken för fädernejorden var säsom det bör. Att jag
fästade bädas mäl vid Brors dotters lilla hand — detta är mitt fel; men
det är menskligt. Långtifrån säker på Brors bifail, kundejag likväl utan
ali visshet om älskvärda dotters tänkesätt icke bönfalla om detsamma.
Denna visshet saknade jag. Hermes oskuldsfulla, milda och giada
väsende, Brors aHtid mig visade faderliga vänskap, och den välvilja mot
mig, hvarpåjag vågat räkna hos Brors maka, alit detta bestämde redan
länge sedan mitt beslut. Likväl skulle jag aldrig emot Brors tilistyrkan 10

vågat vara enträgen för hvad jag ansåg kunna blifva min iycka.
Olikheten i ålder nedslog mitt mod, och jag förlitade till Brors
afgörande, för att icke alltför hårdt belasta mitt samvete med det unga
hjertats framtida sälihet. För min redhga vilja hadejag kunnat ansvara;
men den i shkt fail oundvikliga egoismen mäste göra det mig osäkert
att bedöma både förhållandena och min förmåga. Man tror 111tt, hvad
man med hela själens värma önskar. Kanske —ja säkert — är felet mitt,
att hafva ansett likgiltiga tilldragelser och ord för något mera än de
varit. Likväl, jag erkänner det gerna, har jag aldrig sett eller, hört
något, som kunnat gifva mig anspråk, icke ens ett grundadt hopp — 20
men hkväl trott hvad jag erfarit vara nog för att ick lättsinnigt
bortkasta en lockande lefnadslycka. Vid mina år lemnar man sig åt
förhoppningar med öfvervägande och beräkning. Men ingen menniska
ansvarar för sans och lugn, sedan hon engång ät dem öfverlemnat sig
— minst i ett förhållande sådant som det nu ifrågavarande. Så var äfven
mitt mannamod och mitt lugn snart derhän. Jag vili ej klaga, men jag
nödgas nämna om dc qualfulia dagar och sömnlösa nätter, under
hvilka jag redan öfver en månads tid delats mellan hopp och fruktan.
Mitt tillstånd, hvilket jag icke genom någon verksamhet kunnat
förändra, emedan jag varit oduglig till allt arbete, har ifrån själens 30

lidande öfvergått till kroppens. Jag måste hafva visshet till hvad pris
som helst. Jag har nu pä två och ett haift dygn siumrat 3 1/2 timma,
sednaste natt icke en blund. Att så varit, dertill är jag vaI åter sjelf
skyldig; men försäkra kan jag, att denna själens och kroppens enstäm
mighet nu visat sig första gången i mitt hf. Skulden hvar som helst—jag
förmådde icke längre bära ovissheten. Dessutom fordrar min närva
rande belägenhet bestämdt beslut och bestämd handling. Men båda
berodde af samma öfvertygelse som mitt själstilistånd. Ty jag försäkrar
heligt, att, hvilket sken jag än gifvit saken, jag endast i några
hoppiöshetens stunder (1 tanken, aldrig i handlingen) skiljt planerna för 40

mitt framtida bestånd och lefnadsmål från den för min varmt begärda
sällhet. De förra skulie ännu i denna stund helt och hållet bero af den
sednare och af Brors samtycke. Nu är det förbi. Den visshetjag flck var
smärtans. Men äfven den ger min sjäi kraften åter, och jag kan nu sjelf
afgöra. Det är första gång sedan min myndiga ålder, jag lemnat mitt
öde i en annans hand i — en späd hand — och det blir vid Gud den sista.
1 nöd, bekymmer och strid har jag fostrats. De blifva säkert mina
återstående dagars följeslagare. Men hvad som härtills icke nedböjt
mig, skall icke heller göra det framdeles. Annu är jag besinningslös,
men jag känner, att jag är återförvisad på mig sjelf, och detta är den 50
vinst jag har framför ovisshctens qual. Hvad jag förlorat är drömmen
om en lefnadsglädje, den ingen mild försyn be1stämt för mig. När Gud
skänka den nk åt den, för hvilken jag med ödmjukt hjerta beder.

Adle, faderlige Van! jag bönfaller om förlätelse för hvad jag kanske
felat —jag ber ur min innersta själ att ännu få ega den vänskap, hvarom
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medvetandet är mig dyrbart. Förlåt också att jag stundom trodde Bror
veta, hvad som föregick i mitt inre, och att jag ännu i sista stunden
bemantiade mina egna önskningar mcd pligten att, sedan mitt förhål
lande i Brors famiij en gång bhfvit aliom kunnigt, bortkasta ali fåfäng
stoithet och icke aflägsna mig på grund af en nyck eHer en biott
förmodad utgång. Nöd, piigt och böjeise stämde för ailtför vai
öfverens. Jag kunde icke annorlunda. Detta är min ursäkt. Hvad den
icke urskuldar, öfveriemnar jag mcd förtroende ät Brors ädelsinnade
och humana bedömande. Jag kysser med soniig vördnad och käriek

10 Brors vänfasta hand och är

Brors
tacksamme

Joh. Vllh. Snellman.

d5:teJull.

P. S. Det är mig likgiitigt, om veriden vet mitt missöde. Men kanske är
det min skyldighet att icke utbasuna det. Ehuru jag derföre redan i

20 morgon fiyttar till staden, sä lemnar jag mina effekter här och låter
flyttningen gäiia för en dags frånvaro, hvilken sedan på anförda skäl
kan förlängas. Det kan sä mycket iättare ske, som jag från första stund
derpå förberett mina grannar — och sjeif varit förberedd.
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30 Stockholm, d. 7 Juu 1843.

Broder Sneflman!

Jag blef sistkidne Tisdagspost hindrad att skrifva till Gleerup och
underrätta mig om namnen och antalet pä dc sökande, och sä kom
Onsdags e. m. Prof. Bergfalk till mig för att läta mig veta, det 4 sökande
anmäit sig: Adjwnkten> Lindblom, hvars ansökning blifvit af Rector
aflemnad till Notarien 1/4 öfver 12 och pä denna grund lärer komma
att casseras; Docens Gcnberg, Docens Hoflund och en qerde, hvars

40 namn Prof. Bergfalk hade glömt. Noticen hade han ftt på f. m. af
Thomander. Det bör vara en tröst för Dig att se denne hedersmans
(Bergfalks) vänskap och deltagande. — Nu är ingen utsigt mera för Dig,
om ej förslaget skulle bii incompiett genom improbation af specimen;
en sak, som här minst är att förmoda, der hela ansökningen synes vara
en tillställning för att fil in Genberg i kathedern. Vi tänka och tala om
Dig hvar dag, men att skrifva är smått om tid.

Din Van
Zacharias HEeggström

50

P. 5. Bergfaik är ledsen öfver utgången. Han är af samma Tanke som
jag, att professionen tillhört Dig, om Du genast tagit eiier kunnat få
ditt afsked och öfriga handhngar i ordning till midsommaren.


