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sida. Ty vi veta nog att Bror lefver i en Quarn<***

<till gi>fnast
Robert.

275 1 1 NE)? VAJVDER -. .1. 14 SNELLMAN DECEM
BER 1844
*1 UB, i VS hanc/skrrssu;ifing 0

Min Fleders Broder,

Jag hoppas ati Du genom Thuring fått min Arithmetik. Huru den
utfallit kan jag ej afgöra; men ttminstone torde Du se att jag ej
behandlat saken fabriks-niassigt, utan nediagi derpå möda. Multipki
katiom och Divcision> i bnk, Läran om Digniieiet och om konkrcta
tals muitiplikation och division samt Proportionsiaran för konkreia tai
är af mig aideles sjelfstLindigt behandiad och aH tugor i Arithm kunde
ännu ses från en originell synpunkt var meni än jag kunde hoppas 20

innan Jag begynte tänka öR’er saken. Emelleriid iiar denna sak röfvat
afmig vida meni än ett halft år och jag får nu lofuLi mcd ulfvare arbeia

pi mina Meteorologicu för aH hinna framit dermed. Under slika
förhällanden flnner Du huru omöjiigt det är för m’g att söndcrsplittra
mina tankar pi en albandling om Skoleväsendei, hviiken skulle inleda
mig i en vidlyftig och bitter polemik mcd en sädan snusförnufiig och
arglistig egoist som Tit. Öhman. VilI jag polemisera mcd någon af det
namnet och den haiten. sä är jag i tilifälle ali dagligen göra del pä
närmare MII; säsom Du basi sjelf vet.

Också iir MIa frägan om skoivisendet onyiliiz luis 10 t3r hiirefier. A 30

propos! för en par dagar sedun flngo 3 ilorgä Gymnasister af 4 repuls
afSchultcn i Studentexamen; männe Borgienserne nu äter, sä som
jag tog mig samma frihet som Schulin, pästä att det kommer sig deraf
ati examina tom är sä ung, att Han ej förstär att utröna exanii nander—
nes kunskaper? — Sedan poiemiken 1 Tidningamne angäende Finska
språkei upphört, skall jag skrifva en uppsatts angäende Finskan, dervid
jag skal 1 roa mig mcd paradoxer under form h tiru en na tu rforskare
skulle bani sig åt för att fä reda pä hvad man vili och icke vili. Nog har
Du eit förbaiskadt iråk mcd Din Saima. Du hade dock bordi stanna
qvar i Fl<elsing>folls För att utge den eller åtminslone ännu lemna 40

Rektoratet och komma hil mcd, Din verksiad. Äfven för Tidningens
beständ vore det nE vigt. l-lär ui dessa tider rykten gäit om vamningar
som Du mii frän Ccnsur—Dfverstyrelsen; [loi on indragning för nästa
är dc. Inen rök otan eld. Gehcime Rådet> v. Flaartman yttrade för
mig nyligen ait »vär Vän Snellman vore oförbätterlig». Det var migon
tirad angående Finlands förhällande till Ryssland. som väcki Fians
missnöje. Var för alI del itwrst försigtig i den punkten. Det som kan
synas Dig högst oskyidigi är här himrnclskriande; ty cndast det är icke
hirn melsk riande on ri/de/es ic he vidröra helo Se! (fiwwt. Vil 1 Du in föra
en par verssttimpar, sä medfölja dc här. Om Du känner anekdoten om 50

Filicajas sonneit öfvcr italien vid hvars genom läsning Murat befallte
att författaren skulle arresteras — han var döS för en par hundrade är
sedan — sä linner Du hvad jag mcd deras införande menar. 1-lar Du cj
ännu ft’itt nägon skrapa af Ccnsur öfverstyrelscn; sä inför verserne i en
nummer otan att dcrvid göi-a nägon anmärkning. 1 följande Nummer
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kan Du namna ali Logau IeFde under —30 åra kriget. Flvad Finlands
gra/ beiralhir, sii kun Du anmarka, ali den enstaka person, sam gifvit
siti enskiidia intiesse i moisais mm landets iuft genom denna qvickhet.
varit qviekare an Finn iroil, ty För ait taga Folk ui det qvicka den hade
han bordi besinna ati kana en gair genom Wi borgs Iän och således
egeniligen bör kallas det Gainla Finlands GraF, och säkeri skall en icke
aflägsen Framtid det ,ii’a Finland, sam genom Kanalens lillhjeIp
u ppsit r, Iack sam t ri s 1tt pä gra n i ten vid den na »gra F»: Hä llggcr
Finlands snirsw rälgöire. — Del kun vara bra ali iou mcm eli sädan 1

0 infali ali del ej Fär Fari. Huru vida nägoi skaii göma efFekl på
qvickhets-väg, beror vanligen pä sägaren; anser Du derFöie att det
hjelper en god sak aH jag sam Fåit Fullmaki på qvickheLsmakari cx
pmofesso ulsätter min signaiur, sä inFör den under rubriken Saima—
kanal — Finlands graf Dc försia orden mäste dä litet annorlunda
ioumnemas bäsi kanske såsom aufrag jo cii

Hvad min afliandling om Solens rolalion beimäfftir, sä anhåilerjag ui’
Dig sam en mä,,, ali derom intei ordar. Jag är deriill äfven bcrättigaq ty
om jag ej skickai Dig aibandiingen, hade Du aidrig blifvit uppmärk
samgjord derpä och skuile säledes ej »kunna anskaFFat den på annan

20 väg)), säsom Du säger i Diii brel DLI mä nu kaila det egensinnighet
elier hvad Du vii), men säkeri är ali jag har en oöfvervinnemlig motvi)ja
moi ali miii namn i veienskapligt hänseende skall uibasunas Troligen
kommer det sig deraF ali jag bliFvk sä innerhgi cd på ali slags
popularitel, sedan jag ulan ali i denna siund veta hvarFöre, sä snöpligen
och radikait I’öriorat densamma, sam jag dock si ärligen sam ntgoi
förvärFvat hos Siudenterne. Hiiri, jag skall, säsom Dii säger, söka
tilervinna den utan ali Föriora akiningen för mig sjelF, vet jag i sanning
icke. Till cii /ägt’ri, sam visserligen innom en lermin skulie leda iiil
måiet, kun jag ej nedlåia mig. Allisä För det Förblirva som det är —jag

30 Iror dessuiom ali jag vuxil frin den saken. Pä Studenleine vilI jag
inskränka mig ali verka sam Lämare. Miii Audiiomium var på pappmct

1 hösi: men iär väl effekiifi a)dric öfverstigil )00 personer. Näriag
siutade var dci ännu cirka 50 och det är meni än jag kunde begära. Jag
har pä miii salt giFvii mig möda mcd mina löreläsningar. Summa:
lemna hela solens rolalion; det qvitlar pubiikum sä litet ali veta huru
vida Solen är en härsniån varniare pi ena sidan än pä den andma, ali del
gerna kan va ra denna kunskap Förutan. Jag ha r dessu ton, pti den
summa aibandiingen begäri dispens Från Specimen, hum Consislonii
Förord och ArmFelis löFte; men iorde dock, genom Ursins moiverkan,

40 ej Fä denna dispens enligi hvad det Förljudes. Skulle Du inFöma nägol, sä
skulle det se LII som oni jag ville verka För mig sälunda, dä jag i det heta
Ur likgiliig För specimineringen, sä aLi jag ej kunnat Förmä mig ali mcd
eli bmef fä saken atl vända sig liii min fördei och deLla bmef borde aFgä
i dag, men aFgär kle. Sedan jag genom niin dispensansökning inlagi en
prolesi mol en iöriegad Form och sauveial miii eget sunda Fömslånd, må
aklus Fömsiggä till dc mäil irognas uppbyggelse.

Säsom en nyhel angäende mig. kan jag ät Dig sam vän till fägnad
nämna, ali jag i n lemnai iemligen högi en Memoire pä Franska
angäende Saima kanal, saml ali denna uppsa ts gjorl lyck a och en

50 ovanlig lycka sä ali och enligl ArmFelt den kanske bidmagii alt decidema
saken . Saken böm emelleriid ingahuida transpirera. Det kun vama vai ali
obemämkt verka för en god sak

Nyheier Fmin Universiiclei För Du nu mcd Siuden 1cr lasslals, sä ali
jag cj behöRer besvära Dig mcd deras uppmepande.

1 mlii tms gär alli sin vanliga gäng, sä ali jag. hvad bäsl är, iniet nvlt
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kun berLitta. Mina skulder har jag nu nedivingat till 2 000 Ru>bel
Silfver, hvaraf 600 räntefria pii 10 år. Jai är säledes ötver det värsta,
emedan dc pä sin tid gått till 15 000 Rubel B<anco Assdgnatec.

Helsa Lindfors frän

Din
ti 1 Igi fne

J. J Nervander.

Det Jörsrarade kriget. 10

Efter Logau

»lars ej tarfvar advokater
Till försvar för sina dater
Inuen honom ilm förvunnit
Korpa der han mrd funnit.
Ingen har han än bestulit
— Alh han ragit karlavulit
Ingen hum ihjäl har slagit,
Som — 1 tid till föttrem tagit. 20

Hvad fnin Landsmäm han uppstöfvat
Det ärJimnit, är ej röfvadt.
intill benen alh förtära
Ar en heta hröd begära;
Menskor, fä och lamd förstöra,
Ar Sin Furstes tjenst ari göra;
H—a, supa, dobbla, svärja
Ar siti nzod för vekhet i’ä;ja;

Röst och later vildhet gifva,
Ar att ‘0/_pci pojke h/iji’a; 31)

Slutligt sen till helfvet fara,
Ar att hh;z/en tuoda .vpara

Nvr.

,Vu ticieIs Stt, tvk oiist.

Efter Logau

Vara eH och synas anna t,

Mena eLi mcd annat sannadt. 31)
AlI t förd raga, alli bep risa,
Sig i lag för alla visa,
Efter hvaijc vind sig riltta,
Samveie äsidosilita,
StillIa alI sin diktan traktan
P:i sin egen vinnings aktan;
Hvern siiz skicka sä kan veta
Nu Politikus får heta.

Nvr.
50

— Du märker att jag söki imitera det antika i tonen — Just nu var
Berndtson här mcd sin utkornna kalender Nccken, hvaraf han mcd en
Student i dag skickar Dig ett exemplar. Det är löjligt att nLi när engäng
i verlden en kalender hos oss utkommer, sä ska II det heta ali dci vai
Ne<ken.


