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Björncborg — RafSö Hamn
Sk<eppei Johannes den 24 Maij 1 t44.

Eluidaste Broder!

Diit Karu brefw af den 29:de Februarii, emottog jag pa Keppos,
hwarestjag uppehöit mig rran ii mars, Liii 30 Aprifl; Jug har mcd vilJa.
och Under förhoppning om ngon Andring i mitt Öde, uppskjutit mcd
beswarandet; som Du af detta kun insee har inLräffat. SkcppcL Lili-hör
Herri. F. Bäckman, desiination arCette, och fragt sökning. Min Halsa
iir — klen, Hosta och dagiig Hcctisk-feber, maLtande tära peu. peu.
troligen 1terser jani ej. någor kärt, men jag längiar, wiil och måSLC.
försöka, owärksamheten Dödar mig förr.

Fiuru ojärna jag tillgripit Din Anwisning v.ci — men Nöden har ingen
Iag. mina resourccr Uro rnycket — mer än slut. Remittera nu för mig till
Apothekwn Fr. Jurweiius (En bepröwad wänn) det ui Dig Uppgifna
beloppet. Wd min afresa war ali wäl, p Keppos och i Härmä. Dii Du 20
är kär Wantad liii midsommaren, Swärmor mcd barnen träffur Du
äfwen Där. Ait jag har Caflcs Frarntid tryggad 1 Dig, För mildrar deL
bittra i min belägenhet, Fian har wunnit; det bätire. för Augusia wore
jag eijesi obekymrad. men hon gör redan mcd mormor som hon viIi

FiuIda Broder Janne! Det wore väi Anledning Och Amne, utL hos
Dig uppwäcka summa känstor som i detta ögonbiick, fylla min Själ och
förmörka mina Ogon, men Korthet, jag kun nu ej fatta om en Brodcr
Warit, elier kun wara den andra mera Kär, och Dyrbar än Du! din

August. 31)

P. S. Skuiie Du mcd Dina Tidningar i näsu År kunnat godtgöra
wänncn Hcrr E. Wahifors som i snarL 2:nc air bcståt mig fritt alla flnska
Tidningar; så gör det.
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Vördade Broder Tengström!

Sannerligen jag vei hvarafdet kommer sig. aLt jani skrifver mina bref till
Bror mcd en viss högtitliighet. sä nemhgen att dc blifvit min sysseIsätt
ning för verkiiga: undaniagsstunder. AtminsLone tycker jag sä. fastän
brefvens fahahghet gifva mig ringa rätt att äberopa nagon crfarenhei.
Sä har jag äfven nu veckotai besparat mig detta för det väntade
pinstiofvei. icke just af brist pä tid. ty jag skrifver mänga andra bref
hvarjc postdag. men aC brist pä iäghg tid att ordenthgen sätta niig ned 50

för ati skrifva. Och no har jag en stund af verkhg ro, en da mcd frisk
Iandtluft och fägeisäng och v:rgrönska.

Kanske har jag icke för Bror nämnt, aLL jag i Kuopio eger den enda
mig bekanta slägtinge pä mödernesidan, en hand)ande Roering. Dci är
pä hans iandtegendom fvra mii frän Kuopio, jag skrifver detta. Dcli jag
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kun cryggt försiikra att det dygn, jag egnat åt en utflygt hit är min förstu
fuliständiga hvilodag på detta air. Likväl bör äfven detta sö försts, att
min Kon-rektor benäget skänkt mig den, genom att i mitt ställe
ö fve rtaga työ en sk Ida tim m a r mcd yö ra va Ied een ter. N og a F — dagen
är dock en festus dies.

(VI itt Första är och bör vara hjertiig tacksägeise För Brors bref af den
4 & 20 Mars, fulit aFdet vänskapsfuiia Faderiiga deitagande, som skaii
göra mitt hela iiF eLL godt stycke giadareän eijest och aiitid, säsom
äfven i denna stund, qväfva hvarje bitterhel, hviiken mina missöden vid

o Un versitet d. v. s. mina ramiade pianer för summa sk rala iF ofia vari
pa väg ati innästia 1 min sinne. Brors aldrig tröttnande ornsorg aH bota
just dessa refvor och återFöra mig pö den mcd saknad lemnade banan
möste dubbel 1 aFseende va ra mig glädjande och tröstande. Men jag
bör ocksö just derföre icke döija min öFvertygeise, att Brors vänskap
arbetar för en ailaredan Föriorad sak. Redan eti är och nagot deröfver
harjag vetat, aH dermed deflnitivt sä förhölier sig. Min beslut att blifva
Tidningsskrifvare är ett bevis derpä, och detta beslut skuiIe äfven, det
kunde jag viii förutse, gifva närnnda missöden och den fortfarande
oföränderliga motviijjan mot en sä beskaffad Universitetsiärare ett sken

20 aF klokhetens rätt, sktille nödviindigt tiflhintetgöra hvarje förmodadt
anspråk. Jag tänker redan iänge dervid, mä det döda hvila, och jag
önskade afven, att Uror såge saken hän denna sida, på det ingen
möjiighet af »ett blött öga för en god vän» 1 afseende A Bror mtitte
öterstå. Tiden skali visa, att »Universitetets vetenskapiiga ändamäl»
likasom »medien» ald rig a F mig komma att vidare fortska FCas. Afven
om alit annat voie vai, sä är min raskaste lider reilun förfluten, och För
hvarje dag känner jag mer och mer svedan a F att så sentida hafva
hunnit nägon utveckhng. Bland svörare hesteiser

är den häg För iugn
och ro, som nu ofta öFverfaller mig, och skuiie en utarbetad skoiman

30 hafva nägon tiHflyk t För sitt hfs uppehii lie, sä vore jag frestad att bereda
m ig et t st ii Iii erem i t h f för ga mia daga r — om dc k omma.

Förvånande har den toIerans förefaliit rnig, som man visat mot
Saima, i hviIken jag just sökt taga ut stegen och framdeles skail söka
ännu göra eU par tre framät. Ryktet om IjussIäckarenas demonstra—
tioner är endast sövida sann t, att man förbjöd u pprepandet af rs* tui

om Konungens i Sverige död och pä samma glng yttrade missnöje
deröfver, att jag skulie trott annar hornboskap flnnas i HelsingFors än
tien Från Urdiala, hvarföre jag iifven högtidiigen afsvor denna förmenta
tro heflre Un jag lät mig bålebrännas. Emeilertid förutser jag äFven i

10 tolerantaste händelse Föga frukt af denna verksamhet. Tiden för
eftertankeär hos oss icke kommen, och [lerren vet om den nägonsin
kommer. Säkraste verksamhet vore visserligen aiitid att arbeta För eget
land. men man bör dä behnna sig pä riitta un k ten i rtim och tid. Och
detta beror här icke säsom i vetenskapen a C egen god vilja och
anstriingning. Huru iyckhgt vore det ej att kunna Förena bäda. Det
Upsaiiensiska IntelIigensbladet ger ett godt prof pä denna giädje.

Frän bekymret För Maarniehen Ystävä är jag skiid aF den enkla
orsak, att Förläggaren Karsten dag frän dag uppsköt mcd skriftlig
öFverenskommelse, och, dä han fann Företaget bIifva lönande vilile

50 spara i n redaktionsarFvodet. AF detta hade jag För tre mänader 40
Raibel l3amco. Det öFriga upplät jag ät medarbetaren Koilegan
Zitting. Jag hade viii saken derföre intet annat intresse, än det jag hade
För saken. Nu har Tidningen lefvat pä bidrag, hvilka Lönnrot under sin
genomresa lemnade. För öfrigt vlrdas den aF Förliiggaren sjelf och
tjenstlediga Koliegan Boxström.
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stäliet för denna sysselsättning har jag dock icke saknut hvarjehan—
da annan. Oiyckan ville, ait Skolan skuiie gifva bekymmer, i det vi
nödgadcs för oskickligt iefverne förvisa tre af lärjungarne. Dock har
den al’vcn gifvit glädje. Sasom bevis dcrpå viii jag anföru, utt sedan
Påsk på heLi Skoian ugu icke blifvit använd ens sa många gånger, som
veckor Uran näninda tid förlutit. Att döma Uran niin egen skoltid och
första niinaderna härstädes, anser jag detta redan för iyckiigt resultat,
isynnerhet chi hLirtili kommer. ati lera siarfvar biikit otudeiigt ortieni—
liga. Vi fruktu nu för den kommande nya Läseordningen. att den
möjligen kunde sättu fordringarne på Skolan ailtför ii’igt. Domkupitlet 10
har ifrin Skoiorna infordrat förslag i saken. Pii niin ringa erfarenhet
kun jag föga lita, men har också alh försiagei afgå mcd öfvertygeise.
aLI det gunska litet har der utt göra. Det och Skolräkenskaper och
Enkekasse aflirer och koliekieniedeisbestyr och tvenne valedicenter för
äret hafva emellertid giRit bestyr. Ocksä Saima fordrar tre urk
manuskript i veckan, såiedes mcd Littcraturbiad stundom sex.

Dagarne tå derföre i jemnt quarntramp. och om ickc somniaren ger
tiilifaHe tuli annan sysseisättning, d. ii. om jag icke väl unvänder den, så
ser det ilia uI mcd min framtid i vetenskapliui hänseende, Af dc
förtjensier Saima gifvit har jag betalat ungeflän 1 XO0 Rube>i skuld p6 21)
goil tro. Tryck och papper kosta 650 R<ubel Sdifver ungefTir och niin
netto behalining är en hka summa. Såiedes ger dock iret någon
tiilfredsställeise. Likval music jag bekiinna, aH suisom vanligen min
hushuiilning icke variL god. Något har jag varit tvungen ali göra för
Skoistatens anseendes skuld och för godt chefskap, en poiitik, sori
äfven burit sinut fruk 1cr. Mcn det hufvudsa k liga har van t en utgift af
nära i 200 R<ubel Ban>co för böckcr och rnobiiier. För förra urtikein
harjag sedan sisticdne Augusti utgifvit ungefär 450 Rwbe>l. Jag tröstar
mig alli dermed: det flnnes qvar, dii jag dör, och ger mig respengur, om
jag gör nägon annan resa. Emelicrtid är jag nu mcd delLa och min 31)
iifsassurans fullkomiigt beiäckt. Nästa år skall hoppas jag gifva mcra
kannbara resultater 1 uffärsväg.

Afvcn för Deutsche Jahrböcher och öfriga sändningar har jag ali
högeligen tacka Brors godhet. Om Nervandcr för niin räkning ikiädt
sig någon ansvarighct för häflcn af summa Tidning, så beror deLla p
nägot misstag. Jug har utf den ckc ha 0. elI blad, men vai Beri<inen
Jahrblchen trc häfien. hvilka jag i Dccembcr ätersände, Mcd Brors
tilia tcise bchä 11cr jag hvad jag fitt öfver sommuren för aLI under dcss
lopp icmna nögot tii, Berliner sällskapeis Tidskrift. Om nägot afdcnna
ännu sctt dagen är mig obekaut. Derernot hist ja af intclligcnsbl<udeo 40

hört ali Ruges tidning frän Paris mcd god dcbit börjat sin bana. M
han bloti ickc taga munncn ailtför fuli och sätta Tyska entusiasmcn För
och mol i rörelsc. ty dii siadnar det dervid. Mcd nytt är jag vii förscdd.
Ty jag häiler Svenskin hei. Den Konstitutionellc, Inteiligensbiadct
sami Studier. Kritiken och Notiser. Afven af Frey harjag fyra hähen
för sista årci och får väl snart, hvad härtilis varit synligt. 1 detta
hänseende icfver jag verkiigen en grossör.

Sundvalls manuskripter hafva kommit mig tilihanda. Gansku litet
har niin tid tiiluitil mi ali i dem bläddru. Nedslåendc har det varit ati
icke i1nna nuigot mei-a Den enda, soni af dem kunde göra nägot vore 50
1-Toisti. om han ncmiigen sjelf deriiti hur goda anteckningur från
Sundvalis kollcgicr, dii möjiigen en »lniedning till kristna moralcn»
kunde hopskrapas. hufvudsakiigen bevisande. att intet vidare pä
nedningen kun Följa — oni iekc 1 AminoW en ny nioralium professor

utan vcicnskap. men iroligen ocksui mindre saknandc densanima Lin
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afledne S<undvaib. Mcd Första liigenhet skall jag titersända pappren.
Nu har jag pratat rnycket och mest i egna affärer, bevisande

derigenom, huru mycket jag förtröstar pt Brors vänskap och deitagan
de, men också tul jag föga annat ha r aftt beskri [vtt under det a fftirsl ifjag
lefver. tcke ens kan jag meddeia Bror några vetenskapiiga funderingar,
ö[ver hvilka jag skuiie begära Brors tankar, dii jag jo För närvarande
har niin skaiie sti total 1 rensad i[rin ali 1, hvad filosofi heter. F sommar
skaii jag, viii Gud, icke kita Bror vara friad [rön att aF dylika frgor
oroas.

0 Men hvar skaii Bror föriefva den sLundande sornmarn? Kim änn u det
omtyckta botby biifva Bror sommarhem? Jag iiar i detta hänseende en
riktig frutimmersnyflkenhet, undrande, som man säger, om stäilet skali
blifva något för mig bekani, emedan det ar soni skulle man föriora sina
vLinner, dti dc försvinna i en okänd omgifning. Ar deremot denna för
ögat närvarande, så iefver man ostördt mcd dem äfven frånvarande.

Af bref tuli tjenstekamraterna har arven jag i’att notis om Roberts
frarngng i examen. Kanske hafva hans röster faliit under beräkning.
Men detta är i ali händeise den bättre delen och för en Professors son
isynnerhet vai. Ty mcd eiler utan skäl tUliraknas dem aiiiid ntgot jure

20 patris. Jag kan vai tänka att ännu ytterligare examina skoia Lagas och
iexor läsas biide af honom och hans exarnenskamrat, Keiigren. Ocksa
arjag icke säker på, hvad Bror 1 dessa hanseenden tänker. Men för mig
ar den der vaniiga Lrampvägen en riktig förskräckeise. Den som efter
kandidat och Iicentiat examen, efter doktors. docentur, och adjunktur
disputationer genomtraskade vanlig ordning. ännu duger till naigot 1
vetenskapsväg, den är mig ett underdjur. Skuiie mina fantasier fii råda.
sii skuiiejag röda en ung kandidat aH genast Företaga niigoi vetenskap—
hgt arbete. och det i det stor stii ehuru i en specieiit amne, iåtande
sedan alla dessa disputationer och iäxor komrna när nöden sö rnedförer

30 och behandiande den, som aLa och dricka i hvardagsiag elier rättare
som andra verdsliga affärer, hviika man pä en friin sitt arbete stulen
stund hastigt och iustigt expedierar. Jag borde vai icke tala så
ogudaktigt till en consistoriaiis. men jag nuiste till fantasiernas fösvar
försäkra, tUL skuiie än disputationens förträfilighet väcka hela fiikui
tetens häpnad, och denna benäget delas af hela patrum vörd nadsvärda
kohort. sä ar den iikvai verkhgen bortkastad, pä förittt<arems öl’ning i
iatinskrifning när. Ty i den formen kan intet annat än stoftgrä
pendantism trifvas. och funnes den iiFven nägot I’wnsk/&4 vetande, sii
gär detta dock menskiigheiens näsa lbrbi — hvilkei strdngt taget utgör

31) ett indirekt bevis. att sagde vetande der icke flnnes. Blif icke ledsen,
vördade Bror, aH ja sä der För hvar dag biir en tilit större rabuiist.
Gerna viiii jag derför mottaga niigra f’aderi iga sn ubbor, Ii kasom jag
raknar pä Ilrors öfverseende För min uppenbara håg att bianda samma
rabuhsm 1 Brors uppfostringspianer. väl vetande. att Bror icke miss
känner den kaila, hvari[rän detta härflyter.

Och dä jag taiar oni unga raska vetenskapsidkare, bör jag icke
giömma iberopa eu mönster för dem i en vetenskapsidkaninna, den
förmodan dessutom att hennes liberaia bemödanden i denna väg äro en
nyhet. Helsingfors är si Ivckligt ati ännu ega henne inom sitt ornräde.

51) Hon Förtjenar ocksä en sarskiid mention för sin smak och goda
onidöme; ty hon har haft insigt nog ati synnerhgen föredraga en viss
mans opera omnia, hviika Lifven i mitt tycke mäste vala oöfverträffliga.
Denna medsyster i Apoilo är dertiili en Friherrinna, ung och skön —

in itiaierna till namnet: von Kothen. Flera veck or hafva sa longerna icke
tjusatsaf hennes ögons strälar, modehandierskorna hafva kiiigat öfver
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bisira tider. Men hon — hon sitter 1 hvit rnorgondrigt vid siti skrifbord,
och de tändande blickarne filla nu ailvarliga och djupa på en bok.
tryckt hos Z. Fkeggström, en viss Lära om Staten. och hon öfverflvttar
dess innehåi) i den subiilaste mesi fiytunde Frunsysku — — — — Hvem £ir
nu lyckligast — boken, förfatiaren, eller den osvenska veriden, om den
äiskvärda öfversättarinnan läter sitt arbete träda ui för denna verlds
ögon?

1-lislorien har jag från vär Herr Gouvernörs mun, som i gr gjorde
mig äran af en besök enkom för ali beräna den. Jag önskade, den vore
en nyhet för Bror, då jag varit sjelfsvådiig nog aH här infiika den. ‘0

Min heisning till Universitetsvännerna, dem Bror trLifftir och dermed
iMgkornmer. Men framföraiit niin hjertliga välönskan för Rrors och
famiiles Forifarande lugna lycka. Med vördnadsfull tillgifvenhet

Brors
Joh. Vilh. Snellman.

Kuuslaks d. 28 och Kuopio d 30 Juni 1844.

P. S. På förutnämnda ställe dröjde ja bloit en nati öfver. emedan 20

skolgiingen började iter d<en> 29 ki. 8, efier bioit fyra dagurs )of.
Reversdokument medföljer. Annu validerande Rubei B<anc>o 160—35
skall jag mcd Första kontant honorera, sä ait bioit reverserade 875
RwbeI till nästa är återstå.
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Käraste Broder Robert&

Äter liten påpackning. Uppbär af F. Ehrström 6 Rubel S<ilfver och
betala dermed inträdesafgift till Finska Säliskapet för Gouvernören
härsiädes Ramsay. mot eli litet quitto, hvilket Du vid tillfälle sänder
mig. Begär aF Pappa namnet på cii fllosoirande femininum. om
hvilketjag berättat. Se det är en bekantskap ali göru för tinga fllosofer!
Förkit det besvär jag iter gör D. FIelsa Kellgren.

40

Vän och Broder
Snellman
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P1. Borgä knnkapitcfs arkii’

Ödmjukaste Memorial! 50

1 den förutsätinine, ait Högre Elementarskolan härstädes den 24
näsikommande Augusti kommer aH förflyttas Liii den nya lokal, som

Kuopio stad förbundii sig ali För dess behof upplt’ita. och ±1 mig
k unnigi är. ali samma okal otan större kostsamnia re änd ringa r och


