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HUR, J VS I;widskrfftssa,;z/ing

Min Heders Vin och liroder

Tack för Ditt sednaste bref, som jag nu på trettonde dags qvällen
besvarar. Jag har Rere gnger smålett åt detsamma och Dina funde
ringar. Det som naturligtvis först roat mig Lir Ditt loftal öfver min
Correspondens precision och Din klyftiga utfundering öfver dess orsak
»skyldigheten att fuligöra hvad en uppstigande man åliggen>. — Jag har
nyligen hist hos en Fransos att sundt förständ (bon sens) skulle ej vara
en så misstLinkt vara, om det aldrig inbringade sin agare något. Det har
emellertid varit fallet med mig, att denna vala nu 1 snart 40 år ej
inbringat mig något, en hop förargelser oberaknade, men andock har
Du och mången annan svårt att m det i sitt hufvud, att jag håller det
blott och bart som en lyxartikel för mitt höga nöje, enfln för att skrata
åt hela verlden och åt mig sjelf icke minst bland alla. Den »uppstigande
mannen» spökar alIt för Dig; och det fallet hjlllper ej annat Un det
gamia: skrattar biist som skrattar sisL. Skulle emellertid alit detta ej roa
mig och kittia niin fåfänga, da jag ser huru hvar och en är slipad p’ niin 20
bekostnad i det Han inser mitt slipisteri, så skulle jag genast upptaga
det ämnet, hvar helst jag stöter på det. Ergo, när Du har lust, så vet Du
att jag genast är färdig »att tahi med morbror Bergenklinga om det
passet». Dina bekymmer om Saimas profnurnmer äro i det hela mera
onödiga. Profnummer eller icke-profnummer tror jag hvarken gagnar
eller skadar antalet af Prenumeranter, hvarför till högsta kan sägas om
saken att den var onödig. Den som tycker om1 subscriberar för att det
är bra; den som ej Lycker om det subscriberar, emedan det ligger 1
Iikgiltiga menniskors natur, att vara med för att se huru en stor fldes
aflider under ett gatlopp genom femtiotvai veckor. Du vet att publiken 30

tycker såväl om kröningar, som om execuLioner. Voila ton avenir!
Skratta i begge fallen kit dem.

Bråka lagom med Finskheten. 5cr Du ej, att man icke är den vuxen
och andock hvarochen gjort sitt bästa för att svälja ner en större
portion än man kan digerera. Bättre än ett skenlif är en skendöd. Jag
tycker att årstiden nu är sådan, att den frukt som nu växer pa
finskhetens rot ruttnar innan den hinner bii mogen. Lycklig vore den
som hittade ett medel attJdr;’ciru denna rot i källarvärma oskadd till en
battre vär. Skulle det komma derhän att Prester och Dornare förstode
och afliandlade sin sak pä Finska, sa vore till en början nog. Men — hän 40

äro vi väl af olika Asigter och iyckligtvis torde på våra åsigter ej mycket
dervid bero.

Ursin har dubbelt hedrat sig. Vid bortauctionerandet af Entrepena
den för Labor<atorium Chemdcum och Anavomi> SaIs byggnaden,
upplyser 1-Jan att tvenne förseglade billeter blifvit inlemnade af Gadd
och Kisileff. Billeterne brytas ej upp, ehuru en af bjudarne förklarar att
1-Jan torde gå lägre ifali Han flnge veta hvad Gadd bjuder. Först vid
nästa C<onsistoriwm producerar Ursin billeterne, som ingen dessförin
nan fått veriflcera och ej ens Secreteraren påskrifva, så att de vai
kunnat utbytas under tiden. Gadds anbud var äfven några tiotal rubel> 50

liigre än det lägsta och Han, som Ursin redan i sommar ville hafva till
Entreprenör utan auction, får nu mot Cancellers uttryckeiiga skrifvel
se, hvari det str att byggnaden skall utbjudas på oJfrntIig auer/on, af
Consistor>ii pluralitet entreprisen. Vid samma tilIfälle förklarar Ursin
pti Embetets vägnar, att Moberg och Nordenskjöld varit rådfrågade
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angäende Laboratorii iniedning. Dc åter neka bestärndt deriili. Dock
måste Rector den gängen gifva mcd sig och Laborat<orium flck nägon
utvidgning, från den vrä dit den var borttriingd För att gifvu pLus ät
Anutomiska theatern. Saken gähler 30000 Rub<eb Siifver. — A61 sidant
är Du vai nog kiok ali ej vidröra i Saima, om den skaii vai gö och bhifva
Iånglifvad pö jorden.

Nordström har ntigot krussiat Rheumatism.
Min uppsutts har nu afgått iii]) Petersburg. Jag är verkhigen hitet

nyfiken ati se huru det gör mcd den. Jag säger iltet; ty visst är det väl,
10 om den väl upptages: men om ock motsattsen inträlT<an si inser jug ej

huru jag skail förändra tanke saken. Jag har sä noga jag kun, tänkt
öfver den och ifäli andra man att stödu sitt omdömme på andre (kita,
än jag, komme till moissait resuitat, sä — ne sic qvidem — kun jag dock
ej sä lait gå från min öfvertygelse• Men jag fruktar dock ej särdeies. En
sak, som du ej känner: ett siugs bevis derföre ati solen ej Iser lika öfver
heia sin yta, vilil jag iemnu derhän; kanske mot detta bevis betänklighe
ter kunna uppstä, liii hviikas förutseende jag är för hitet praktisk
Astronom. Likväi lär man dock mästa medgifva att min hypoihes är
»sinnreich».

20 Till en början Ur jag ganska lati otti hjertat, sedan jug siuppit det
förfuttande pä Franska. Det Ur odrägiigt, det spräket mcd sin pedan
tiskt klara tankegång. Jag undrar huru Hegel skuhle taga sig ui i Fransk
öfversä ttn i ng.

Lille och Borg aro bortresta. ÄFvensä Laureil. Mcd Ihmoni skahh jag
tala angäende saxen. Ingman ber helsa Dig.

Barnen Uro nu friska. Min Hustru är som vanligt. Min Svägerska är
pä bätiringen. Hon var nära deran att stryka mcd. — Gerna skuile jag
se ait Augusu komme hemifrån, ehuru visserligen Diii projeci, som
Du sjeif säger, har det lilla felet aLi vara outförbart, om ej för annat, st

30 derföre ali man skuiie säga aLi jag mcd vild prackar Henne pä Dig och
till en början lemnar Henne pä prof. — Fritsche i Stockholm piägar ihjäl
mig. Utan min anhällan skickar Finn ärligen ät mig fortsättning af
Aragos Unterhaltungen och skrifver sedan att jag skall skicka Fionom
3 Rwbe>I och nägra skiiiingar B<anco, ehuru jag likväl genom Retzius
och Ahrenberg lätiL säga 1-lonom att [Jan antingen cj skaih skicka
böckerne ehler ocksä läta mig f’ä betala dem åL Wasenius ehler Frenckel.
Vilil Han ej det, sä mä Fian Laga pengarne af Thompson. Sä mycket
torde väl pä fyra är hafva influtit för Jcphtas Bok, För hviiken jag ej
ännu Fäti en styfvers iqvide. Här kun jag ej fä 3 R<ube1 B<amco uLan

40 ati springa i veckotal och dertilhl har jag cj lust. Uträtta detta, karu Du,
genom Din Häggsiröm.

Apropos! för dödsfahl torde det vara bäsi, att Du för Dina Qvitten
cer. Jag ångrade sedan ati jug skickade dem mcd sista brefvet. Jag Lror
att jag sjelf en gång har beta ui 1 rå gånger, bioti för det jag ej hade
WallensLjernas qviiio i behäli. Mcd hei slarf hos Cassören. kan södani
hända ali oskuld. [kisa Lindfors

frän Din
Lihigifne

St) J. J Nervander

Fhfors d. 6 Jan.
1844

44 Gudnäs! — Jug har lusi ati »gä öfver pä Grek», sä kommer mun
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tminstone nagra dagar sednare derhfln. Dc lyckliga lefva Linnu år
1843fl

P. 5. 1 dag suir Augusta Lundahl brud och gifier sig mcd den
välbekante Marqvis Wallenius, Paslor 1 Birkala. — Proh!
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HUB, J VS hcmds/crfissc,ni/ing 10

Chrisiinestad den 9:de Februarii 1844.

Hulda Broder!

1 anledning af dii brefw, i slutet af sisia Sepiember harjag lefwat den
glada förhoppningen ali få See dig hLir i Winter, hwilken jag dock nu
misi afsui ifriin.

Emedan ali hwad mig och demina beiräffar ali ir som förut, s har
jag intet i della Afseende aLi skrifva om, Utan ar anledningen dartill ali 20
wår Postmiistare Crönberg, för par weckor sedan nemde om ali någon
Tidnings redacieur (Wasa) förLihrai HerrarPostmästarer första Argång
en, för deras hafda — Möda och då 1-Ierr Grönberg, som OnekIigi gjordt
ali Du härshides erhållit flere prenumeranter an eljesi, gjärna tycktes
Onska erhalla en gratis N<ummer sami dessulom Supponerade ali
samma förmohn för hans embets bröder, Skulle rendera, har jag welat
låta Dig få kannedom af Saken.

Föröfrigt Rr Saima i Gunsi och Omtyckt, det Lir endast förtretligt
mcd dc krokiga !:aderfle. Maanmiehen Ysiflwä har aLL förwllnta, många
prenumeranter Annu, dc hafwa ej hunnit, och Bonden har ej Brattom. 30

Kunde Tidningen tryckas liktidigi på Swenska, för denna Ailmoge?
Ati Pappa, och Otto mcd famillie mår wäl harjag nylig underraitelse

om. Wilhelm Sn<ellmarn besökLe oss nyligen, BetrLiffande min Halsa,
kan jag ej SLtga nagot, godi. 1-losta Och Omhet i Bröstei forifar, jag
frugtar ali försflmring mot wåren inträffar, — Jag är nöjd; och beredd
på det wärsta.

Adjeu 1-lulda Broder! det ar mig en kär njutning ali Hwarje Lördag
harefier få råka, höra Dig, Din Egen

August. 40

P. 5. Hwilkendera; den gamla Siafwnings, eller Lancaster tabeil,
Methoden, haller Du för tjenligast?.
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[1 LIB. KeI/grenia’iu

KärasLe Broder! 50

Jag hade väl för afsigt, då jag en gång skulle tacka för DiLt kara bref,
ali prata vid och bredt »om alli möjligi och eli och annal dessutom.
Men vanlig syndig prokrasiination gör det bäsia uppstit om intel.

Nu fär jag bloti lasta på Dina af Tentamens bördor nedtyngda


