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ilasia Broder

Fhirmed sänder jag dig ei! par profnumer af Siudien o(cIfl Kritikcr>
för innevarande ir jemte mänga hjerteliga tacksilgelser för dci öfvcr

0 seende mcd hvilkei du Saima bedömi våri sträfvande här 1 Lund.
Skullc du vilja i Saima saiiii dessiikes genom ngra vänner i Helsingfors
iåia tiiikänngifva aLi iidningen ock i år fortsätter, så gjordc du mig en
sior vänskapsijensi eniedan jag no mera sjelf öfveriagii föriagei och
dervid löper sior risk. Huru skail jag göra för ali bequämasi och bäsi
befordra afsäitning i Finland?

Om du viii nägon g5ng gifva mig en vink om saker och förhLUianden
finland som här i Sverigc böra fasias uppmärksamhci vid s skrifmig

Liii. Jag varjusi beiiinki på ali säiia mig ncd och skrifva en anmälan af
Kung Fjaiar då jag feck se uppsaiisen i Saima. Du iog ordet ur munnen

20 på mig. Det var icke någoL ali säga om den saken, som ej af dig var
uiredi, och jag iade ned pennan.,

Du ser af medföljande n:r ali jag anfailii Molbech. Della anfail kan
vai anses biiteri, men den Herrn för, synnerlluen här i Södra Sverige, eli
skoj, som bör näpsas. Det är han. som förmått biadeis förre förläguare
Gieerup ali säga upp föriagei. Moibech hade nemiigen fäti en skarp
LiiiiräiLavisning i Studden och> Krdiiken af Niison. S star saken tuli;
men jag kunde ej för dylika inirigers skuid iåta cii föreiag falia. som
kostat mig s mycken uppoffring och tid och arbete. Detta unLer uns.

Gör hvad du rinner för goii ati i denna sak göra och giöm ej ait
30 skrifva liii din van

Carl August Hagberg.
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Vördade Bror!

Min i&nga iysinad har hafi sin nedshiende orsak dc mest jordiska af
jordiska iing — afRirerna, och jag sparar ännu gerna mcd dem liii
brefvets siui. Ficilre vilnderjag mig nu liii en varm iacksägelse för rors
väiviiliga hågkomst, bevisad i karkomna brefvei och i dc afven
giädjande iryckia ord. hviika Bror sändi ali uppiifva mina andligen
fatiiga dagar. Annu hjertlig Lack för besvärei mcd inropen å Sundvails
auktion och denna åtföijande omsorger liii miii bästa. Jag räti biyges.

50 när jag iänker pi, aLi Bror under egna mängfaidiga och besväriiga
ligganden ännu hafi si myckcn iedighet ali siösa pä mig. Jag tänker
dcrvid, säsom jag tvvärr ofia nog haft anledning aLi tänka, pä
skiinadcn meilan kanna och handia.

Dc erhåiina böckerna, hoppas jag. hafva vai ordentligen återvändt.
Baur’s skrifL visar Tyskiands liiicraiur p en så Iän och intagande


