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innelagda bref i Nordströms händer, gjorde du mig en sardeles tjenst.
Var god och Bigg ett nytt cuvcrt derom.

Tuus
Bergfalk.
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HUB, SLS w*iv

H:r Lektoren C. W. Ahrenberg
i Wihorg.

Bästa Bror!

Genom vännen Ståhlberg vet jag, att Du godhetsfullt åtagit Dig mina
kommissioner för Hwggström & Looström i St<ocbholm. hvarför jag

20 på det fbrbindligaste tackar Dig. Saken lärer icke vara så lätt uppgjord
icke heller. så vidi jag af Ståhlberg lärt kanna förhållandena. hafva
någon serdeles bnidska. Men HLeggström, som i affärer är serdeles
nitisk, skref mig till redun för några veckor sedan, förnämligast mcd
anledning af n’ågot rykte om Tit. Cedervallers svåra obestånd, och
manade till brådska mcd lagrcts uttagande. Mcd notis härom ville jag
dock icke besvära Dig. Men nu träffade jag i början af veckan
härstädes en bror till Bonnier i Stock>holm, hvilken skulle resa till
Viborg. Och dä jag förmodade att han vore kommis icke blott för sin
broder, utan afven för andra Stockholms förläggare, sä beslöt jag att

30 fästa Din uppmärksamhet pti saken, emedan hans ankomst kanske
kunde tvinga Cedervaller till cession. Ty värr kom jag dock ej annat
ihåg, än att posten skulle afgå först om Fredagen och försummade sä
Onsdags,posten. Jag vill dock hoppas, att min försumlighet icke
åstadkommit någon olägenhet. Till den har jag Gudnås sä visst ännu
att lägga en annan. Först dä jag uppsökte Stählbergs sednaste bref,
påfannjag nemligen hosföljande Inventarium, hvilket han ansåg nödigt
hafva till hands vid lagrets mottagande. 1 sitt sednaste bref nämnde han
likväl intet derom, och jag mottog pappret redan för fiera mänader
sedan, hvarföre dess härvaro fallit ur mitt minne. Mätte nu ickc väntan

40 pä detsamma hafva fördröjt Dina åtgärder.
Se nu till Bästa Bror, hvad som ännu kan göras. Till den 8:de å 10

Augusti dröjerjag qvar härstädes. Men från den tiden mäste Dii, om
nödigt blir. hafva besväret att korrespondera mcd Heggström pä
St<ocbholm. för beqvämlighetens skuld endast mcd honom. Det är
klart att Dii då debiterar, ej mindre för porto än för öfriga omkostna
der. Det rätta vore väl, att Du till dessa förde äfven Ditt hafda besvär.
Om Dii icke viil g’å in härpä, si hoppas jag, att sä vaI Heggström som
Looström skola visa sin tacksamhet i papper och tryck. Bed ocksä
Ståhlberg icke vara prude i detta hänseende. utan till punkt och pricka

50 uttaga. hvad Heggström för honom bestämt. Det betyder både i det
hela och för förläggarena icke stort att gifva en litteratörs bokhylla
liten päfyllnad.

Nyheter har jag inga att gifva zum Besten. Kanske intresserar det
Dig dock att veta. att Nordström är rest till Sverige. tnoligen för att
underhandla angäende Profession i Upsala. Om Du hört Consist<orii>
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Academici debatter under terminens lopp omtalas. så kan jag också
efter ryktet förmLila. att dc ändats med en inlaga af N<ordström till
Prokurators-Embetet, angående Rektors maktfullkomlighet. hvilken
närvarande innehafvaren velat utsträcka till »om» och »när» ett mäl i
Consistorium skall föredragas, men hvaremot Nordströmjemte några
andra yngre ledamöter protesterat. Allmännt anses Magnificus sakna
stöd af lag. Men om denna bestämmer afgörandet torde vara osäkert.

Hvad mig sjelf angår, så kunde min färd till Kuopio blifva>
förhindrad, om Kansler för Lunds Universitet finner för <***> att låta
å nyo anslå Philos<ophhe practicte Professionen der<sam>mastädes 10

ledig. Dertill finnas kanske utsigter — om antalet af sökande ej är
fulltaligt. hvarom jag ännu saknar underrättelse. 1 afl händelse är mitt
beslut fast att, så snart mina afrdrer det tiflåta, packa in och söka andra
penater. Att beslutet kostat sveda och värk, derom bcrjag mina vänner
vara äfvertygade.

Särskildt har jag att tacka Dig. gode Eror. för Din välvilliga
omtanka att rättrdrdiga mig i afseende å den famösa notisen i FreJa. till
hvars verkan pä min Du var ett vittne. Din vänskapstjenst har efter alla
underrättelser budt god frukt, ehuru osores vid Universitetet vetat
förhindra dennas gagnelighet för mig. 20

Lef väl! Helsa Stählberg hjertligen!

Mcd aktning och vänskap
Joh. Vilh. Snellman

H:fors den 15 Juli 1843.
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II UB, J VS handskrifrssanillng

Min Kära Svåger!

Ehuru jag icke ännu erhållit svar å mitt sista till Dig kan jag dock icke
underlåta att i Svärfars bref skicka några rader. Först vilI jag ±1 berätta
Dig att vi mi åter fått oss en Son. Han föddes den 22:dra sistvekne Junii
och döptes den 29:de samma månad samt flck namnet Gustaf. Anna
har varit ovanHgt frisk och rasL. Pojken äter och sofver och frodas. En
Guds gäfva är äfven Barnen. 0 att man kunde uppfostra dem till Guds 40

ära och medm<enni>skors nytta! Det är sannerligen en stor rikedom att
hafva många barn och derföre sä mycket mera att redogöra före.

Af Ditt bref till Svärfar hafva vi tagit oss full anledning att vänta Dig
hit. Lät nu se att detta ock värkeligen inträffar! Kom medan vi hafva
hälst litet qvar af Sommaren sä att vi kunna se oss litet omkring! Af
August hafva vi icke haft nägon underrättelse sedan i wintrast. Hans
ställning är bekymmersam. Jag har bcdt honom hit och anser för min
del en sjöresa af honom, såsom befälhafvare alldeles otjenlig. Kan det
medföra mlgon nytta sä borde han resa säsom pasacherare. Vi veta nu
alldeles icke om han rest ut eller om han är i Christina. 50

Dina Böcker har jag ännu icke kunnat fil afskickade. 1 höst dä
Studenter reser till H<elsingfors kunde Jan vaI fil dem mcd nägon men
männe det är värt skicka dem ±1 du sjelf kommer hit?

Jag är nu Just resfärdin till G<amla>Carleby. dit jag är kallad till
Collanders bröllop. Han gifter sig med Doctor Bergs doter.


