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Stockholm, d. 6 SepL. 1844.

Kure Van och Brodcr!

Ditt bref af d<en 15 Auwusti> sistkidne> har bränt på min samvete i 8
dagar; mcn jag har icke förr kommit tt tid att besvara det FörrLin i dag
pa min hcdervarda namnsdag. Jag utrattade Iikväl genast commissio
nen om priscouranten hvarom Jernkramhandlaren Bergman Iofte att
skrifva den 30 Aug<usti> LIII din Apothekare, Anders Wennbcrg, i
Kuopio, d han iifven skulle underrätta honom, hvad ölet kostar. Eva
har härom gjort förfrågan och fått den upplysning afden rika EnkeFru
Djurbcrg, att fatct (60 kannor) bästa sort kostar 20 niks>de 1cr>
RiksGaIds>Sedlan, utom fatet, som Frun i sin enFaldighel trodde
kunna skickas tillbaka, och hvars pris min gumma salcdcs icke flck
någon reda p; men den saken matte icke vara någon vidare påföljd
underkastad, än att ett nytt fatt köpes här hos tunnbindare till
gångbart pris, när requirenten icke skulle flnna någon uträkning uti att 20
återsända dc tömda.,

Din Lidning skall Du icke vidare bråka mcd; jag skall nog taga reda
på hvad der flnnes ändti, i Atheneum; hvad det lider måstejag nu snart
f Iedighet aLI litet Litta mig om 1 dagbladsliteraturen. — SkalI blifva
roligt lYi se, hvad Du haft att säga om Cassagnac och Bibliothekct. Jag
är öfvertygad, att det skall falla i godjord. Dina philosophiska skrifter
gå bra i Finnland, och deraf sluterjag. ati Du står der i stori anseende,
och att dina vota gälla för godt mynt. — Apropos afdina skrifter har det
roat mig ala skrifva uI en tableau öfver Försäljningen; du Finner deraf,
att vi mcd tiden kunna hoppas [?i se nya upplagor pi allesanimans, om 30

jag undantager Akad<emiska Stud<ium>, som tyckes villja alldeles
somna in. Dc öfriga knapras utaf litet hvart 1r, och, 1 stället för att
minskas, tordc afsätLningen snararc komma att ökas, om Hegelska
Philosophien Iyckas att arbeta sig upp till nägot anseende härstädes. —

Min gumma och mina barn he hjertligen helsa. Eva hade önskat få
raspa några rader till Dig; men hon är no så uppe i stöket, att jag
knappt tror det hon far någon ro dertiil. — 1 aftse 1kk hon hem
flickorna frän landet, friska och raska; Hugo hade vi mast ta hem redan
i Juli ty han hade fallit från en ställning och slagit sig i hufvudet; men
äfvcn han har ändä haft godt af landet, är nu rask och frisk, ser rätl 40

mcd ögoncn och börjar snart mcd sin grammatica latina i Maria
schola, der han nu är inskrifven. — 1 dag, mig till heder, bjuder jag
familjen på promenade, och nästa Söndag (ira vi mcd nagra vänner
min, namnsdag i det gröna, andra gången pä denna sommar; Midsom
mardagcn var den första; men det hade då regnat dagen förut, så att vi
måste låta det torka upp och icke begåfvo oss ut förrän p e. m. Nu
hafva vi upplefvat det underverket, att efter 3 manaders ihållande regn
vi fatt hög, klar himmel mcd verk lig sommarvärma, och är det 1 dag
7:de dagen, sedan sista regnet föIl. P hela sommarn ha vi under 3:ne
månader icke hafi en enda dag, som liknat nagon af dessa sista 7 och, 50

om vi räkna noga, knappast tillsammanlagdt 14 solskcnsdagar och 24
uppchållsvädersdagar. — Blir no torkan och solskcnct lika tropiska som
regnet varit, så biir årsgrödan ymnig, trots ali den partiela skada
höskördcn och rag- samt hvctakrarne tagit af rcgnct. Men det är dock
sanning: en sådan rcgnsommar har jag icke upplcfvat. — Af inneliggan
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dc bref från Friherrinnan Knorring kun DLI SC, ati det fir en vacker tid,
sedan jag sist skref.

Din Van
Zacharias Haeggström

P. S. Det giader mig ati se, det Du börjar rusta ihop till eget bo och
egen farnilj, tvifveifsutan icke mindre gIadjerik och hugnelig, för det
christlig kiirIek och barmhertighei tagit hand om anordningen.

10 P. S. Bland obesvarade bref [inner jag no afvcn ett fran Dig utan
datum. ancende Musik-Directcur Ehrström i tlclsinizfors. Vid det här
laget mahte vai hans lilla Singbok vara lZirdiutryckt hos Norstcdt &
Söner.
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20
Karu Broder Janne!

Jag hade vai icke önskat, att mitt första brcf till Dig skulle påminna
Dig, att mycken egennytta styrer veriden, da Dii nu lait flnner, huru
endast behofvct att besvära Dig mcd minu kommissioner kommit
detsumma astad. Det är dock någon hg alI befria Pappa från besvär,
som ingår den, honom, som nog sin dar ritt möda sig, baide för mig
och andra. Också Ur jag öfvertgud om, aH Ditt unga sinnes tro på
oegcnnyttig varma hos menniskor icke så iätt kun störas. Och det är

30 vai, ali sai är. Ty på den tron har vai mångcn fönlorat i timiiga egodelar,
men ingen i sann mensklig lycka, hvad än egoister mai påsi om
molsatsen.

Till Din Studcntvärdigliet rr Jag hjerlligt önska Dig lycka. Det har
alli sin glädje ali slippa lexlasningen åtrninstone till namnet. Läser Du
n:Insin Saima. sä har Du sen, ait jag iror dcl mainerel ännu starki räda
Ufven vid Universitetet 1 stählet för Studcntstudier. Ngon Frihct pai
annat håll [ah man Försi, dä man börjar sköta sig sjelf. Den skulle jag
gerna unna Dig. och [ror vai Pappa ickc hcllcr har nigot deremot, sä
snant hain anser Dig harva gjort unnan nödvändigai prelirniärstudicr.

41) Men till nästa vinter bör Dii vai tänka pal ali komma ut till någon
kondition. Hemmet är vai kari och hra, men det är ickc godt ali dröja
der ali tid för en karl. Borta vunkas väl tråk och bckymmer, men
fröjden att nägot sköta om egen framtid ger dock crsättning, och
*vinstcn* blir, att man smainingorn iärer sig det.

Efter denna kontu predikan för <***brorskapcis skuld, gair jag till
kom mi ssionc rna:

1 Pappas namn liar jag ifrån Universitetsbibliotekct en mängd
böcker, soni böra äterstälias före den i Oktober. En del afdessa blefvo
pä hitresan ilta medfarna och behöfva reparation. Jag har nu afsändt

51) mcd Magister Cygncus »Tenneman Geschichte deo Philos<ophie> II
Bundet»>: mcd D:r Ehrström (träffus hos Orgeinisten) »Kanis Gesam—
melte Verke 6 B<and»,; mcd 1 landkundem Roening (träffas hos Fru
Sirandberg) sistnämnda verk 2 Band> och »Garvc’s öfversättning af
Cic<ero dc Oliiciis 2 B»; saimi afgaii mcd Mag. Keilgrn »Spinozae Opp

i 13>’. Alla dessa böcker har jag uddresscrat till llokbindar Lagcrström


