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Hamburger Correspondent inhamtat, att mcd detta Ar en Aligemeine
Literatur Zeitung börjat utgifvas a f Bruno Bauer. Tvi » Harten» skulie
van utkomna. Denna uppgift åtföljdes af ett vederbördigc anathem.
Får se om det Iyckas mig att få in denna Journal bland Hibliothekets
requisitioner för året, ehuru dc redan vai tminstone aro uppgjorda,
om icke afsända. — Samme Correspondent nämncr sisom Förnamiigast

från TLbingen utstyrda: Jahrbflcher der Gegenwurt, nien om dessas
innehåll meddelades ingen uppgift, hvaLrföre jag iHis vidare cke
försöker att få dem requirerade hit. — Fichte’s Zeitschrift fortfar ännu

0 alh. Den der Bauerska Journalen vorejag mycket nyflken att få se. Den
skall uLbreda sig i allehanda, samt förhålla sig neuativt och ruinerande,
efter hvad anförde Corrcspondent förmäler, derigenom bioti rcwnde
till ati mcd den unga passageraren göra bekantskap. — Au af dc å Post
Directionen lyftade medel 9 R<tnb<eb Silfver inbetalts till Sparbanken
såsom interesse för halft år, larer jag i det föregiende cke hafva
uttryckligen nämnt. Oni dc ofvan berörda 3 000, som Cancelleren
numera åriigen disponerar för UniversiteteL, lyder början af Rescriptct
till Consistorium silunda, att Hans Kejserldga Majestäi funnit del
vara af vigt. aH Cancelleren har medel att anviinda för befrämjande af

20 Universiteteis vetenskapliga Lindamil, och att allLsi besagda Summa
skall af Finska Staismedel o. s. v. — Senatens skrifvelse samma ämne
innehåller det tillägg, att Cancelleren inför Flcan>s Mij<estLbt Kejsaren
äger för dessa medeis förvaltning redogöra. — D:r Schauman skall,
beräitas det från alla Mli. alldeies afgjordt, numera helt och hiilei
försaka förslaget till Theokogie> Professionen och blotL hafva pian atL

få Kimito. — [lar qvarstr alltså nu Aminoffalldeies ensam sökande till
nämnda Profession. Huru ma det nu vidare komma att gå mcd den
saken! —1 anledning af Arniinoffi mrjag beratta, att Robert skall i dag
e. m. till honom i Tentamen. hvilket naturiigtvis har inom hela vår

30 famihie gäller såsom en »i-laupt—» och »Staats—Action», hvars förlopp
mcd bekymmer och nyFikenhet afväntas. — Du slutar DitL bref mcd ett
»Fruntimmers P. 5.», såsom Du kallar det. Jag har nu lönat mcd en
dylikt eftertal, som somiiga Fruntimmer vidt och bredt piaga MIla,
efter det dc redan tagit afsked och sagt Fan’äl. Säsom desamma och
ännu migot hjertligare vai än dc flesta af dem fr jag å nyo säga Dig
niitt Farval. — Att då Du slutligt far. Du icke rnå fara hadan utan hit
är en icke Cörnyad utan fortftirande önskan hos och af
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År och dagar hafva svunnit i tidens flod, sedan jag hörde ett enda ljtid
rran vännen på Auras strand. Och felet är min: Jag ar sjelf orsaken till
denna långa tystnad, tyjag, och icke den goda Magister Snellman, IJag
säger Aiagivrc’r tills jag rLr veta Ii ‘ml jag skail säga. Ly annorltinda är
det, det vet jag.I började den. Tvärtom: jag hade p Fjoharct en Lngt.
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intressefullt och vänskupdign bref, som jag mi fi;;st tackar för och
besvarar, ehuru jag ir rLitt oviss om denna skrifvelse blir vulkommen.
Meri jag för niin del, har ej iSd att tappa bort mina vänner, utan viii
gerna tahi till dem nägon gång, vore dc än aldrig så långt borta.

Al’ vännen Lnström har jag skriftel<igen> hört litet. men så ganska
obetvdkigD fr5n Mag. S<nellman>, men nu ber jag aH ej blifva
bestralTad mcd en lika envis tysinad som min egen. tilan alI P5 vela
huru det ser uI. inom och utom Mag. Smellrnan>. hvad sysselsätlning
som förehafves ele.

Jag. för min dcl, har varil sjuk, varit i Stockholm en tid af förra äret, 0

varil vid elI bad uian alI bada, och i miii tysta hem ulan att sakna den
bullrande verlden samt gifvit ui en »Torpare» och legio af Förhopp
ningar. Det är korthet min historia p5 detta förfluina år.

Har Mag. S<nellmarn hedrut sin svenska väninna med ait genomläsa
dess ansprflkslösa penn-barn? Oni så är, skulle det vara mer än roligi
att P5 höra nägot litet onidöme, upprigtigl och ulan alla smickrets
fiorileler. Juu Uinkte ofia p5 Runeberg när iag skref Torparen, hvilkei
skedde förl<idne> v5ras på knappa 5 veckor. en liten stund hvar
förrnidag. Fios mina vänner Stminstone, torde den omständighelen
ursäk ta mflnga af mina lilterära fel, aLI jag sk rifver så ryslCgn Von, och 20
aldrig hvarken har Lid, hilg eller Pörm5ga alI sedan rälta och jemka, och
omskrifva. Utan: »deLla är della» och hvad deL är Vain början, det bllr
det till siut, mcd alla sina brisLcr och PcI. Jag sade att jag ofla tänkte pS
Runeberg, och deL gjorde jag Hfven, och inom mig länker jag mången
gång, ali kanske ganska fil förmå sä väl bedömma om min »Torpare»
ären Lrogen målning af folklirvet eller lustigu fantasi-bilder säsom de af
mängen Stockholms-kammarsillare anses, ly ehuru olika folklifvet i
Finland och Wesiergöthland kun vara, kännerjag p5 mig aLI Runeberg
»känner luften» hvad sani och icke sam kun vara i den vägen, ty han
är säkert, hka som jag, en landels (icke stadens) barn. 30

Till Förkattaren af dc 4 giftermålen ville jag gerna lemna mina
Förhoppningar alI recenseras. Dessa Förhoppndnga>r är äfven »taflor
i Terburgs man&r», der rnängden af delaljer forma eli heIL. Jag lager ej
försvar af dem; dc hafva sina storu VeI, som ingen inser bätire än jag.
Meri icke alla dc Vei vidläda dem, som påbördas dem af den ohyggliga
Frey, som nagelfur och fördörnrner del helo när han blolt genomblädd
rat 2/3 de/ar. Det är htel ohemult och näslan oväntudt af en lärd
tidskrift, utgifven vid rikeis 1 :sla universileL. Elar jag icke litet räLI i
della?

1 Lund har man varil mild och skonsam mot mig. i Stockholm har 40

det varit sä och så. Men dci är likgodt: Jag är i det fallet gunska
storsinnad: Dc skola P5 klandra och nagelfara, bäst dc vilja. bara mina
aister läsas och bedömmas. och ej ligga — berömda och förglömda. ly

det är värst af alli. Jag har åtminstone den glädien ali dc tulos on; öfver
alit. och i 14 eller 15 tidningar (Svenska) äro bäda dessa arbetcn
recenserade, eller älminsione omnämnda.1

1 sornras räkade jag Fru Hebbe och vi lalade om vär gemensamma
vän p5 hinsidan hafvel. Kommer han aldrig 51cr till Svea Iand? 1 maj
rnänad ämnar jag mig tillika mcd Ebba till Stockholm, om jug är sä
frisk ali juu det orkar; dä vore det roligt om Finnen möile Westgöth- 50

arne der! 1 somras gjorde jag bekantskap mcd en älskvärd finsk familj:
Gref Aininoff och hans fru, Friherrinnan Hariman och Fröken d:o.
alla älskvärda och angenäma. Af dem bjöds juu mycket liil Finland.
och vore bara niin helsa litet rimligare, sä anlog jag säkert inbjtidning
en. Af tidningurne har jag sett aIL den D:r Sjöman. som skulle lolsa
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mig till Brazilien, gåtL annan hamn, dit jag vai snart torde följa efter.
Har Mag. Srnellman> hunnit lika långt som Lnström, N. 8. i den

föralskade vLigen, d. V. s. skaffat sig en tillkommande ledsagarinna
genom lifvetfl Detta är en vigtig fråga, som jag jusi langtar att få
besvarad. När L<nström i somras var Irolofvad, skref han en bref till
mig pä idel — — vers, och tycktes vara sä betagen aH han var nära
borttagen för alla andra tankar. Mitte det fortftira — Lät nu se att jag
snart fär tidningar från> Mag. Soiellman, och förli’itclse för det hinga
dröjsmUet att än en gång påminna om väninnan

S. v. Knorring född Zelow

P. S. Ebba helsar rätt Rick-väniigt. Än dansar hon i lifvet, och lifVet för
henne i ungdomhga cirkei-former!

P. S. När jag var i St<ockholm 1 somras Lillbringade jag en angenäm
afton i vär gemensamma väns Z. Haeggströms trefliga hus, och
lllskvärda familj. Han bestyr om att detta, bref kommer till sin rätia
bestä mmcl se-on.

20
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Soi,, rektor kom J. 14 Sne//nan ati skrii’a intrg Jdr sino underordnade,
h/.a. för 4. E. Rongain, ‘1/ken sökte /ärar/änsten 1 tuska i’id Kuopio
guoznasiinn. Denna tJ/; (11’ (iokunzentfhnss / ei! större antoi 1 o/iÅa arkii’.


