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medvetandet ‘dr mig dyrbart. Förlåt också att jag stundom trodde Bror
veta, hvad som föregick i mitt inre, och att jag ännu i sista stunden
bemantlade mina egna önskningur med pligten att, sedan mitt förhål
lande i Brors familj en gång blifvit ailom kunnigt. bortkasta ali fåfäng
stolthet och icke aflägsna mig pä grund af en nyck eller en blott
förmodad utgång. Nöd, pligt och böjelse stämde för alltför vai
öfverens. Jag kunde leke annorlunda. Detta är min ursäkt. Hvad den
icke urskuidar, öfverlemnar jag med förtroende åt Brors ädeisinnade
och humana bedömande. Jag kysser med sonlig vördnad och käriek

10 Brors vänfasta hand och är
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Joh. ViIh. Snellman.
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P. 5. Det är mig likgiltigt, om verlden 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 cffekter här och läter
flyttningen gälla för en dags frånvaro. hvilken sedan pä anförda skäi
kan förlängas. Det kan sl mycket lättare ske, som jag från första stund
derpä förberett mina grannar — och sjelf varit förberedd.

83 z. HJ€GGSTRÖM - J. V. SNELLMAN 7. VII 1843
HUB, JVS handskrflssanding

30 Stockholm. d. 7 Juli 1843.

Broder Snellman!

Jag blef sistkidne> Tisdagspost hindrad att skrifva till Gleerup och
underrätta mig om namnen och antalet på de sökande, och sä kom
Onsdags e. m. Prof. Bergfalk till mig för att hita mig veta. det 4 sökande
anmält sig: Adj<unkten> Lindblom, hvars ansökning blifvit af Rector
aflemnad till Notarien 114 öfver 12 och pä denna grund lärcr komma
att casseras; Docens Genberg, Docens Hoflnnd och en ijerde, hvars

40 namn Prof. Bergfalk hade glömt. Noticen hade han fått pä 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 försiaget skulie bli incomplett genom improbation af specimen;
en sak, som här minst är att förmoda, der hela ansökningen synes vara
en tiilställning för att fil in Genberg i kathedern. Vi tänka och tala om
Dig hvar dag, men att skrifva är smätt om tid.

Din Vän
Zacharias Hteggström

50
P. 5. Bergfalk är Iedsen öfver utgängen. Han är af samma Tanke som
jag, att professionen tillhört Dig, om Du genast tagit eller kunnat fil
ditt afsked och öfriga handiingar i ordning till midsommaren.


