
566 1 V. SN ILMAN COLLAN 20.11 544

Mitt öppna råd ar: stadna vid Urniversitetet, der Du kan verka rnyckei
godt. De behöfver vilja och Förniga meni än ngon landets inrättning.
Skolträlen är alltid till döden laggd.

\iiit råd strider mot egen Fördel. Ty det vore gladt ali veta Dig vara
bland bIikande kumpaner här. Lt mig m vela, hvilka som sträfva
hiit. Har Castrn nigra papper i ordning?

Oud vare hos Dig Kära Bror!

tillgifven vän och tjenare
Joh. Vilh Snellman

d. 29 Febr.
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Min Heders Broder,
20

Har Du kommit i håg att skrifva till Häggström angende Fritsches
Fordn)n aF 4 R<ubei och nigra skillingar ban>co Jag har åter FåLt aC
Honom en björna-bre[ Kan Du, så låt mig För ali del slippa den
egensinniga tusan djefveln.

Emellertid skullejag ej afdenna anledning hafva skrifvit till Dig. Jag
gör det. emedan det störifall af Akademiska nyheter, som länge varit i
antågande nu andteligen kommit till utbrott. Törnroth har fått Ar
chiaters titel, Laurell Geitlin och Grot hafva blifviL lyckliggjorda
genom Wladimirs 4:de. Detta torde Du redan känna. Canceller har

30 resolverat i Nordström versus Ursin och det sölunda. ait Rector äer
vägni föredragning, men Professorns andragande skall dock gt till
Protocoll och jemte Rcctors Protestation till Canceller ofördröjlien
insändas. Nordström har således fttt räLt. Nu hufvudsaken. Schauman
fullföljer ej sin ansökning till Profession. hvilken Aminoff slunda
mihända kniper, sti mycket mcm, som Fian har speciminationsiid till
Ociober. Adjuncturs-Apparencen vore dock ensam ej för Dig nog; mcii
i sammanhang mcd det föregåendc har Canccllcr fitt sig en fond af
3 000 Rub<eh årligcn ait uI Honom disponeras till vetenskapliga
ändamal. Der har Du sUedes en gifven utsigi ali hi Fyllnad till

31) Professors lön. Dock är dcrvid en vigtig omständighct ati bemärka. Du
niste ursäkta, alI jag gör Dig der uppmä rksam. Dina vänner ha Iva
visserligen sagi mig att jag härigenom åtager mig en tacklös commis—
sion, emedan Du dock ej tager eLI sidant rd till godo; men i aila lall
vet jag, att Du ej til lräck nar nifg min välmen ing annorlunda an in
bonam partem och tillåter niig som Din Fides Achates Iriheten att giIva
en nd der Du ej begärt det. Såvidt jag sjclf hän — försts blott af
Universitetsfolk — och så vidt jag genom Dina vänner Lue Bcug, Fr.
Tengström hön är opinionen mm andan och lonen i Saima så ernot
Dig att intet försvar uI den tages i öronen. Cotirtiserade till höger och

50 vensier — fnin vesian och Ostan — hafva Finnarne småningom börjat tro
pi sin egen förträmighet, och anse således ssom bitier orättvisa allt
hvad Du mv, förhållanderne anför. Skulle äfven deras inle säga dem att
Du har räit. så är det såmycket värre, Du tager dem dL p det ömma
och Vär nation uil lika litet. som en individe. ati den af en oombedd
uppttiktas. Till hämnd förklarar den. att angriparens artiklar äro
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diDiga, under ali vantan och opassande för den höga ståndpunkt han i
allmLinna akiningen innehar. Visserligen vet man ej hurudan en Lidning
i vört and bör vara för att behaga; men jag skail likväI för Dig förrödu
hemligheien: södan som fIc/sing/iwv Tidiihigar. Alli hvad derutöfver Lir,
bllr sig icke. Allraminsi löI man hos OSS dugiige, oss stadige, oss
alfvurlige ( — siöflar) nögon poiemik Tidningar emellun. Tonen ir heit
annan hLir ön i Sverge. Visserligen kunde Saima bli cii Afionblad, som

man svor i men dock löste. Det kunde blifva, vai dcii dci kunde, men
dervid är det hinder, ali man kan vöga 10 moi 1, ait ifali Du fortfttr i
sam ma ton, som liii t Is, .vå /iidragcs iic/nh’igcii hvu’ni en ha//t år. DLI ser 0

aLI jag radar upp facta. Kanske i landet flnnas 2 3 andra till m ig, som
hölla Saima ursögtud; men mera gifves det sannerligen icke: ötminstone
linnas dc ej 1 Helsingfors. Ett märkeligi tidens tecken var niir Morgon
bladet förnärni undanbad sig Saimas beröm; ungefär som när man i
Sverge undanbeder sig Aftonbladetsfl! Morgonbladet har tonen om sig
ali vara käxigi och gräligi. DeL mösLe derföre undanbedja sig aLi

komma i en ännu större öfverdjefvuis säilskap — Alideles som Freja och
Afionbladet, — Skratia nu eller grM häröt: ja vei sjelfej hvad jag skall
göra: men det förefaller mig ingalunda. OItI,I((I(/!.

Hvad är dö ali göra? Antingen forifar Du sö länge det bär sig, men 20
da bryter Du mcd hela landet och detta verbotim; ty man tycka aLi DLI
sjelf zenom Din »kitislighet» ådragit Dig antingen indragning eller
åiminstone aiL regeringen intei gör för Dig.

Hvad vinns för öfrigi under södane omständigheier genom dlna sö
kallade pessimistiska tendenser? Du gör verkligen för häfiigi dci goda
folket pö lifvei, för aLi det skulle taga sig Dina förmaningar till
efierräitelse. Miii råd vore derföre praciiskt. som vanligi. ati DLI skulle
liiei pä hederligi manör försiös blösa till reiraite. Dci ärjLl så Iän gjordi.
Kom sedan liii som Professor mcd andel i undersiödet och verka här
det lilla man kun för samhället och det öfriga för vetwnskapcn, dci 30

ingen siör oss; men framför alli missiyck ej hvad jag 1 hjertats
välmening här skrifvii.

Revisionen är fulländad af Saima-Canal-Projeci. Comitn re(ser)
dessa dagar till Wiborg. der träffar mig söledes en bref om Du skrifver
snart. Derifrön reserjag som hastigasi till Peiersburg, för ali boeka mig
för Storkvro-Pastorai, som jag söker extra. För jag dci. sö vill jag
sk ratia L hela verlden.

Emelleriid börjar nu räita tiden blifva inne ait orda för Saima—Canal.
Gör det i särskildte doser. Mönga simo gökar äro moi hela förslagei.
som dock enligt hvad jag kun inse är det bästa. hvariill vöra pengar 30

kunna användas: till och mcd bäitre än en ny Gardes—Baialjon
1-lelsa Lindfors och glöm ej

Din
1 Igi fne

J. J. Nervander

H:fors d. 2 Mars 1X44.
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