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ledigare behandling, hviiken omedelbart företagen laiL leder honom till
ytlighet och en haltfatti1 vitterlek samt dilettuntisrn, sadan den afven i
Sverige vanligen bedrifves. — Jag ville derföre, utt luin skulle företaga
elI vetenskupligi arbeie. och dessemellan färsöka sig i något publicis
tiskt, hvilket nog Iän tinge sin väg till Lrycket, utun företagandet af en
Tidskrift pa egen hand. Jug aberopar harvid gängen tiE Din egen
utbildning. Om Du godkänner niin äsigi. så ber jag Dig ornstämma
honom genom ett bre[ Mig hörer han icke Mcn ingalunda, viil jag, alI
Du skall till honom skrifva naigot bloit för niin skuld, utun Din egen
öfvertvgelse. — Min husirus och barns varma hälsningar till Dig berjag
a IL ra frarnföra. Ali tid

Din
3. J. Tengström.
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Flelsingfors den 14 December.

RäsLa Bror!

Den hjertligaste tacksägelse för brefvet, som Bror vai kan förstå var
lika efterlängtadi, som kärkommet, — och sa mycket kärkomnare, som
det aniände öfver förmodan snart. Vi visste till hvem vi i en sådan sak
borde vända oss och voro osäkra endast on, huru svaret skulIe utfaila:
om Brors deltagande för vara sträfvanden tvekade vi ej eU ögonbiick. — 30

Mcd liii har jag låtit en postdag gti förbi för att Iåta saken någol
mera utveckia sig. —

Bror beder oss taga saken knut och deL ha vi äfven sökt göra, ehuru
väl det är lättare sagdt än gjordt. Men alla hjerikiappningar skola vai
upphöra blott första steget engiing är taget. Imeilertid ageras saken
ännu i djupaste tvsthet. Runeberg. som nyligcn var här, äfvensom
Castren äro invigda i hemligheten och ui bada yttrat sitt bifali till
planen, i synncrhet Runeberg. lcke alldeles så Pappa. Han menar att ett
sädant företag skall för mvcket borileda oss Erän vära studier. Men när
skall ej summa skäl kunna anföras iiiot? Och jag tycker vi endasi 40

derigenom skoia taga fuli vind i segien. Egenteligen är Pappa äfven
meni rädd för företaget, än han kun uppge nägra bestämda grunder för
ufstyrkande. Fian viii derför ei absolut afräda; men undra sidan ej
tillstyrka. Jag vet ej om i hans bref förekomnier nägot 1 saken, men
passar det vid besvarandet och tycker Hror saken meriterar, sä vore
några ord härom säkert pä sitt ställe.

Eniigt Brors räd. som äfven i det närniaste öfvcrensstämde mcd vär
ursprtingliga pian komme den ali uppia »Vppsaltser rörande samti
dens alinianna och i synnerhet den flnska kuituren>,. såsoni hufvudsak.
En poetisk afdeining den älven flnska originalet; otus skulle föregä och 4473

en aidelning notiscr efterföija, innehiliande korin relationer nE dc
anciiärknings värdaste in och uttinska litterära företeelser af aiimänt
interesse. — Men hellre än ati vidare orda oni saken viii jag anföra huru
vi förslagsvis uppsatl ämnen till nigra häflen, pä det Bror deraf lättasi
mä inse vär men ing:
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1. 1) Cm nationalitet och kultur.
2) Cm Finska språket.
3) Finnarne beskriFna 1 dc gamia lslLindska sagorna.
4) Om vår tids poesi.

2. 1) Cm striFvanden i samtiden För en nationeli kultur.
2) Cm Kalevala
3) Bidrag.
4) Cm Eugene Sues Mysteres.

3. 1) 1-[vad har bliFvit gjort lios oss För en nationeil kultur?
0 2) Cm Kanteletar

3) Ett bidrag.
4) Schelling i Berlin.

4. 1) Cm den Rnska historien.
2) Cm den flnsk-svenska poesin.
3) En bidrag
1) Cm den komparativa spnkForskningen.

5. 1) Cm Finlands FörhiUlande till Sverige pa olika tider.
2) Cm Finskan såsom skrift spnik
3) En bidrag,

21) 4) Cm Kommunisterna7
6. 1) Cm Finlands Universitet.

2) Cm den nyflnska poesin.
3) En bidrag.
4) Cm vetenskapen och liFvet.

— Naturhgtvis öro dess titiar bioit provisionela uppförda för att göra
För oss planen FulIt klar. Första hilftet är under arbete, och dcrpi beror
naturligtvis till en stor del hela Företaget.

30 Det ekonomiska saken maste tills vidare hvila, arvensa ansökningen
om tillåtelse. Jag tror äFven att det ilr tid nog bestyra derom i början af
Januarii. 1 siutet aF mån kunde ju TidskriFten annonseras. Förhiggare
torde nUppeligen vara att pEiräkna. —

Tigerstedt Lir mcd upptagen i bolag och är en god acqvisition. För
öfrigt ha vi ej yttrat ät niigon oni hela Företaget, ä n mmd re uppmanat
till del tagande, Jag tycker man i en Universiteisstad borde k unna
paräkna, si många bidrag, som oFvan upptas. Eller skall man kanske
sätta sig mcd händerna i kors och skratta ät hela saken? — Vi ha mycket
debatterat oni vår FörstFödtles naiun. Det Hr ej det lättaste ait hitta pi

40 nLgot rigtigt passande. 1 brist pä annat ha vi besltitit 055 till ett intet
sägande men vackert ortsnamn: IVainla. OmFånget kunde ju utvidgas
Frän 24—30 ark. eFier råd och lägenhet. —

I3erndtsons Kalender har i dag sett dagen. Cygnaei »Ljtis och
skuggor» äro under pressen. Joukkahainen tillrustas; äFvensä Suomi
och Kajans tinska historie. Den liiterära verksamheten är säledes nu
sin kulminationspunkt. En digert häfte Acta Socieiatis är -äFven 1 anUg.
— Runeberg har iänkt påett svar pä Brors recension. —Annu en nyhet
För Bror specielt, såsom Osierbottning! Nord och Syd Osterb<ottnisk’a
AFdelningarna gingo eFier Hällslröms död till Consistorium mcd

50 begLiran, ati äter Förenas till en aFdelning. Flvilket biFöllsH! Fröjden
deröFver har van 1 stor och det är verkl igen äFven <en) 1 ika Förvänande,
som Fröjdefull tilldragelse innom studeniverlden. Cm Nordströnis
debaiter mcd Theslel’l’ Förmodar jag Bror har <*** Fluru gerna vi
emotta Brors utiatande öFver dc t irmare detaillerna aC vär Ftindering.
vei liror, utan aH Bror likväl bör taga detta. som nägot anspräk vär
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sija. Ty vi veta nog att Bror lefver en Quarrn***>

<tIll gi) In aSL

Robert.
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Min Heders Broder,

Jag hoppas aH Du genom Thuring mtL min Arithmetik. Huru den
utfaliit kun jag ej afgöra; men titminsione torde Du se au jag ej
behandiut suken fabriks-mässiut, ulan nediagt derpå möda. Muitipki
kation> och Div<ision> 1 bnik, Laran om Dignitetct och om konkreL
tais multipiikalion och division samt Proportionsiäran för konkreta tai
är af mig aideles sjeifstLindigt behandiad och utt någor i Arithm kunde
ännu ses från en origineli synpunkt var meni Un jag kunde hoppas 20

innan jag begynte tänka öfver saken. Emeliertid har denna sak röfvat
afrnig vidu mera än elI halft är och jag fr nu iofatt mcd aifvare arbeta
på mina Meteoroiogica för aLI hinna framåt dermed. Under siika
förhälianden finner Du huru omöjiigt det är för mig aLI sönderspiittra
mina tankar pä en afliandiing om Skoievasendet, hvilken skuiie inieda
mig i en vidlyftig och bitter polcmik mcd en sådan snusförnuftig och
argiisLig egoist som T1L. Ohman. Viii jag poiemisera mcd nägon af det
namnet och den halten, sä är jag 1 tiiiifäiic aH dagiigen göra det pä
närmare MII; såsom Du bäst sjeif vet.

Också är hela frågan om skolvflsendei onyttig tiiiis 10 år härefter. A 30

propos! för en par dagar sedan flngo 3 Borgä Gymnasister ui’ 4 repuis
ui’ SchuiLin i Studentexamen; männe Borgäenserne nu iter, sä som dä
jag tog mig summa frihet som Schuitän, pästä aH det kommer sig deraf
a Lt examina Lorn Lir sä ung, a tt Finn ej försu’ir a 1 L ut röna examinander—
nes kunskaper? — Sedan poicmiken Tidningairne angäende Finska
spräket upphört, skaii jag skrifva en uppsatts anuäende Finskan. dcrvid
jag skaIi roa mig mcd paradoxer under form huru en naturforskare
skuiie bära sig åt för att iTi reda pä hvad mun viiil och icke viii. Nog har
Du ett förbaiskadt träk mcd Din Saima. Du hade dock bordt stanna
qvar i Fl<elsing’fors för att utge den eller åtrninstone ännti lemna 40

Rektoratet och komma hit mcd. Din verkstad. Afven för Tidningens
bcstånd vore det af vigt. i-iär ha dessa tider rykten gätt om varningar
som Du fätt från Censur—Oi’verstyrelscn; Hot om indragning för nästa
är dc. ingen rök man eid. Gehceinic> Rädet> v, Fiaartrnan yttrade för
mig nviigen att »vär Van Snellman vorc oförbätcerlig». Det var nägon
tirad angäende Finlands förhäilande till Ryssland. som väckt Flans
missnöje. Var för ali del i’rrer.vr försigtig i den punkten. Det som kan
synas Dig högst oskidigt är här himmeiskriande; ly endast det är icke
h im melsk riande ati u/t/c/cv itke rkfröra h’k, (ILI (inuw(. Viii Du införa
en par versstumpar, sä medfölja dc här. Om Du kanner anekdoten om 50

Fiiicajas sonneti öfver italien vid hvars genom iäsning Murat befalite
att författaren skuile arresteras —. han var döil för en par hundrade år
sedan — sä finner Du hvad jag mcd dcras införande menar. Fiar Du ej
ännu fäIL nagon skrapa af Censur öfverstyreisen; sä inför verserne i en
n ummer tilan a it dervid göra nägon ao märkning. 1 följa nde N ummer


