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Vcd min Ankomst hertii erfarede jeg af Comissarien Kock ifra
Muonioniska ui Dc höisttercdc kjere Her Sneimann! var ansat som
Rector for Skolen i Kuopio og at Deer Redacteur for Saima Tidende.
1 Begyndelsen af Fcbruar nus1e Ar kommer jeg til Hcrnösand.
ophoider mig der ikkuns ei par Dage og kommer Lii Chrisiiania i
Midten af Aprii. Skuide 11cr Recior erhoide disse Linier s betimeligen
at jeg kunde erhoide nogie Ord 1 Hernösand viide jeg ghede mig
serdcles megeL. Jeg önsker at subscribere paa Deres Saima Tidende 2
Exempiarer7 Jeg kjender ikke Pianen for Deres Tidende, at den
omfatter fcdreiandske Anliguender kan jeg antage sam givet; jeg för
h:ibe ut en og anden Meddeleise fra mig under mii Ophoid i Chrisiiania
ikke vii vere ganske uden inleresse og ikke komme istrid mood
Tendenisen af Saima. Breve og Pakker bedes fremsendtc under föigen
dc Adressc:
Pastor StockfleLh
1 Christiania
anbeftiies Det Kongelige Norske Cancelii
i Stockholm
Såsnart jeg erhoider Underrctning om hvad jeg har ui betale skal
Betalningen strax biive frcmsendt. Jag beder om ui måtLe erhålde
Saima fra dets försLe N:o a[ Forelöbigen vii jeg bemerke at det linske
(suomalainen) Sprog vii af mig mesLkommende Ars sidste SemesLer
biive foredraget for de Studerende ved Christiania Universi,tet. Hav
Karesuando 4/1
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För Dina Lre bref, hvarmed Du hug- och lTignat mig. sedan jag för ett
haifL år sedan, då, siisom nu, meihin Tentamina, sist skref Dig till, och
mcd hviika Du iikväi äRen gjort skam afmig, ftirjag nu Lacka Dig på
det varmaste. Biand dc Lre inberäknarjag det till CasLrn, afhviiketjag
hitit Robert Laga afskrift. hvaraf :iier Du täcktes linna, ali det för mig
har siti värde i brcdd mcd dc begge andra. Att jag p&i si länge icke
skrifviL, var till en dci consideration för Dina många svsscisättningar,
:L hviika ja icke ville iaga riiga mcd nigon frtin Din sida ivungen
tätare brcfvexiing. Du iinner. hvad jag viili säga: och jag menar det pti
fulit alfvar, eiler, rätia re. menade; ty jag är pä det angenilmaste
vederiagd. Ati Du mcd friskt och raskt sinne ibrisätier Din vcrksam—
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het, giiidjer mig. Och jag uttrycker min gliidje, emedan jag tror, att min
deitagande Förening mcd många andras dock iiFven måste tiiibaka
verka, ehuru det borde vara reelare. Bland Dina sista artikiar i Saima
harjag nitnga gnger genomiäst den om Runebergs Fjaiar. Rwncbcrg>
ilmar svara. Det skaii bliFva högst interessan t ati se. Han va För en
vecka sedan hiir på nagra dagar. Men jag talade alis icke mcd honom
cm Fjaiar, eiier om Din uppsatts. Visst icke aC giömska, man aF
föresatts, mcd afseende den, att ämnet nu var så Färskt, och att det
derföre iinnu Liiiäfventyrs, si upphöjd R<uneberg> ocks sflr, dock
kunde harva För honom i början sin ömma sida. Hvad Din kritik
belriffFar, må Du tiilåta, att jag nediiigger min hyiining.
Hvad Ditt huFvudLhema i Saima angår, Finska nationaiiteten, inser
jag viii, att det icke är ulan sin kärna; och Ditt sista breF uppiyser mig
jemväi något cm, hvad Du viii och menar. Men jag kan dock icke
undg, att sakna reahtet den, motsvarig mot det pathos, hvarmed
saken bedrif’ves. Elierjag finner den mycket, som består blott i ett tomt
postuierande. Biidningen bör viii komma iniFrån! Men det är ju mcd
nationer saisom mcd individer. Den ena mäste ju Förhåiia sig mer
receptivt, både i Föije aF aniag och läge. Biidningens rot iir industrin.
Den sednare tiilkom hos oss utifrån, och underhöiisjemväi Frön summa
haUi. Framtiden skail utvisa, cm icke industrins uppkomst i det inre af
iandet, genom kanalen Saima, medför, hvad den verkat ä kusten. D är
tvåfaidt bevisadt, att en egen sociait biidad Finsk nationalitet är en
dröm. Ofvergångarna från det omedeibara sedliga Iifvet tili det indu
striela och deriFrån tiiil det rent andliga torde i Finland aiitid komma att
st oFörmediade, elier mera Fniimmande För hvarandra, abstracta,
opraktiska, utiFrån väckta och underhåiina, biott genom ett magiskt
FömMiiande, genom magi, sinsemelian verksamma. Det praktiska hos
oss torde vara, att icke sträFva, högre än vingarna bära. Att striifva att
Ryga, iir visserligen början till flygt. Men man Ryger ej eiler derFöre
biott att man sträfvar, elier utan a tt vinga rna växa. Och att dc nu Först
skoia börja att växa, synes mig osannohkt. Vi äre såsom nation en
individ, hos hviiken anlagen stanna vid en utveckhng, der genomdriven
harmoni saknas. Flärmed är icke sagdt. att icke Fordran aF harmoni
dock är nyttig och nödvändig. Men den kan urarta till missiedning och
Liii dissonanser i skäiiieb flön redan existerande spridda samklang, tiii
karrikaturer i stäiiet> Rön historiestv*en, som förefinnas. För att
corrigera mig sjelf. medgiFver jag gerna, att det iir en Lriviai, intet
sägande satts, att man icke bör fiyga För högt, och att det iir braI att
man Ilyger sö högt man kan. Men iifven denna sednare satts är tom, om
man icke höjer sig öFver biotta satsen. Detta kommer Du dock nog ihig
niin paiminneise Förutan. Att ett Främmande språk hos oss är biidning—
ens språk stär i sammanhang dermed, att biidningen hos oss iir
inympad. Vi måste viii trösta 055 mcd, att hon icke inympas p, icke
näres och uppbäres utaf hviiken rot och stam som heist, samt att
medvetandet aF att nära och uppbära är en Förädhng at’ sjcifva denna
rot, som dock derigenom icke förändrar sin natur. Vi Finnar utgöra i
det hela af nationerna ett bondastnd i förhåiiande tili dc på biidning
ens trappa högre uppsatta, aristokratiska. Vi äre derFöre icke biott
tjenande. Men vår natur kunne vi icke f’örneka. Vi upphöre att biott
tjena, denigenom, att vi bekänne och kunnes vid vår stäfllning. Men alit
detta har väi uifven Du besinnat. Jag kan icke säga Dig nägot annat nytt
än för dagen.

Jag f’r då och aiitså berätta, att nu tiii Bibhotheket kommit en, haif
rgång aF Bruno Bauers Litteratur Tidn ing. Dess h ufvudi fver tyckes
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vara moi abstrakia iheorier. Hinrichs polildsche> Vorlesungen r
sammanhang dcrmed sina iaxor För utnöLla Hegeiska Fraser och
okunnighet i HisLorien m. m., hvilken der skali vara yiiigt och
cavalieremeni behandlad. Sjclf tyckcs han hlIa sig vid en populär,
negativ kritik i praktiska amnen, och sjunger icke ui hvad han tyckes
mena. Mcd eli ord, jag för min del väntade något annat, bittre. Mcii
vi hafve lillika Fäti liii en annan ny Journal, Jahrbucher der Gegcnwart,
utgifvarc Scliweger, Philosophie> Docenl 1 Töbingen, mcd Zefler,
Vischer, ReifF och> a<ndra tuli medarbeiare, alh yngre, som del iyckes.
Denna hålier bdtire hvad Iofvals. Börjades [joi, utkom 1/2 t’ir Forrn
aF vaniig Litteratur Tidning, mcd recensioner, ofia efter gammal
slentrian; och bland hvilka dc hLir ofvan niistnamndes uppsattser bioti
giesare förekommo. Mcd della års början öfvergeck den Från qvartblad
till oktavformats häften och ny pian, »durch selbstLindige Erörierung
der schwebenden Zeiifragen die
Inieressen der Gegenwari zu
Fördern, u<nd damit die nach aussen gekehrie,
Seite d<er> Likeratur>
unW V/issenscll<ait) vertreten>), här afskrifvet efier Jan<uarb hafiet,
som just 1igger framför mig. Haflische Jahrböcher fi der i början cii
alideles utmärkt loford För genialitet och> ingripandc inilvielse. Men
tillika förekomma sedan välskrifna uppsailser moi det antireligiösa hos
Ruge och Bauer, och mm den af dem beskyddade Formeli politiska,
refiekierande poesin hos Herwegh o. s. v. Tilläfventyrs kan jag 1
sommar Få tillfalle ali skicka åt Dig hahen. Dc der intagna estheiiska
artiklarna aF Visdwr, jemte andra af honom 1 Flalldsche Jahrb<öcher,
äro no redan äfven skildt aftryckta under titein: KrUisrhc’ Gange (1., 2,
l3wnd>, Töb<ingen>, Fues, 1844 2 1/2 Thake>r), som Du iilläfventyrs
vore hugad requiera För egen räkning, 1 hvilket afseende jag här
upptecknat anförda titel, iagen från den numera usla Berliner Litte
rar<ische Zeitung.
Mcd en fora, som härifrån för några dagar sedan afgeck, medFöran
dc bland annat till Kellgren i kuopio suker, skickadejag dc böcker Du
Fåti på Sundvallska auctionen, der jag för Din räkning gjort inropena.
En nota medföljcr har ti priserna. En mängd böcker gingo alldeics för
underpris. För min del inropade jag Ritter’s Gcsch<iclite d<er> Phi
ios(ophie) (för 7 RmbceI> Sdlfvc>r). Wirth’s Eihik, bland nyare vcrk,
och för öfrigt förnamiigasi äldre. Laurell, Lille och Schauman l5ngo dc
iheologiska böckcrna, vanligen för myckci Iiga priser. Fiela auciions—
summan geck bloti till 826 Rubel Silfver! Eti och annat, mcm moi
sluiet af auctionen, inropades åtcr för Stcrbhuseis räkning, och kommer, jemlc det ouilösta, ali saljas i böijan af nästa termin (deribIand
samiingen aF Daub’s arhelen). Aiskilliga förbjudna böcker torde då
äfven privatim komma att borisäijas. Tennemann’s Gcschdchtc> dcn
Pliilosophie>. som Dii linde begäri, och säledes För eli alideles ligt pris,
geck mig ur handerna, genom ali försumlighet, För hvilken jag ftr bedja
Dig oni ursäkt. Dc af Dig tillbakasända Hallischc Jahrbilcher hafva
riktigi Framkommii. Afvcnså Din sednarc remiss aF Sundvallska
manu>sk<ripter, den jag öfverlcmnat iii Hoisti till ptiseende.1
Mycken tack för Diii vänskapsFulla deliagande För Roberi. Ait han
borde komma ui till Tyskland, flnnerjag, och skall följa Diii råd i della
aFseende, hvilket dock vai ickc ännu nästa r kan verksLllas, som det
tyckes, 1 anseende liii hans egna svafvande planer, den, jag ickc ville
mcd maglsprMc rubba. Hans journalistiska an1äning vei jag icke
hvad jag skall säga om. Ait han skulle uppöfva sig i eli mcr populäri
skriftsiälleri voir vai, synes mig, godt och braf. Men lika angeläget ali
förvärfva fri veicnskaplig method. som dock bör liga liii grund för en
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ledigare behandling. hvilken omedeibari Företagen liiti leder honom till
ytlighet och en haltfattig vitterlek sami dileitantisni, sådan den äfven i
Sverige vanligen bedrifves. Jag ville derföre, ait han skulle företaga
eti vetenskapligi arbete. och desscrnellan försöka sig i något publicis
tiski. hvilket nog lait Rnge sin väg till tryckei, otan l’öreiagandei af en
Tidskrift p egen hund. Jag åberopar härvid gingen af Din egen
uibildning. Om Du godkanner niin isigt. sL ber jag Dig ornstämma
honom genom eli bueL Mig hörer han icke. Men ingalundt viii jag, ali
Du skall till honom skrifva nagot bloit För min skuld, otan Din egen
öfveriygelse. Min husirus och barns varma hälsningar till Dig berjag
ali ft framföra. Alliid
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Helsingfors den 14 December.
Rästa Bror!
Den hjertligaste iacksiigelse för brefvet, som Bror vai kan försiå var
lika efterlängtadi, som karkommei. och s mvckei kärkomnare, som
det anliinde öfver förmodan snari. Vi visste till hvem vi en sadan sak
borde vijnda oss och voro osäkra endasi om huru svarel skulle utfalla:
om Brors deltagande för vira strafvanden ivekade vi ej eli ögonbiick.
Med fiL har jag liii en postdag gå förbi för aLi låta saken ngoi
mera utveckla sig.
Bror beder oss taga saken kalli och det ha vi iifven söki göra, ehuru
viii det är lättare sagdt än gjordt. Men alla hjeriklappningar skola väl
upphöra bloit försia sieget engång är taget. Imeilertid ageras saken
ännu i djupaste tysihet. Runeberg, som nyligen var här, äfvensom
Castren äro invigda hemligheten och ha bada yttrat siit bifali till
planen, i synnerhet Runeberg. lcke alldeles sa Pappa. Han menar ali eli
sådant företag skall för mycket borileda oss från vra studier. Men när
skall ej samma skäl kunna anföras ,iwr? Och jag tycker vi endasi
derigenom skola taga full vind 1 seglen. Egenteligen ar Pappa äfven
mera rädd för företaget, än hun kan uppge ngra bestiimda grunder för
afstyrkande. Han vili dcrför ej absolui aftada: men ii andru sidan ej
tillstyrka. Jag vet ej om i hans bref förekonimer nägot 1 saken, men
passar det vid besvarandet och iycker Bror saken ineriterar. sa vore
några ord härom säkeri pä siti ställe.
Enligt brors nd. som äfven i det närmaste öfverensstämde mcd vår
ursprungliga pian komme den ait uppia »Uppsaitser rörande samii
dens allmänna och i synnerhet den flnska kulturen», såsom hufvudsak.
En poetisk afdelning den äften flnska originalei: intas skulle föregå och
en alUelning notiser efterfölja. innehillande korta relationer af dc
anmärknings värdaste in och utlänska litierära företeelser af allmäni
interesse. Men hellre än ali vidare orda om saken viii jag anföra huru
vi förslagsvis uppsati ämnen till några häften, p tiet Bror deraf lättasi
mä inse vär tien ing:
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