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Lund d. 7 Jan 1845.

Bäsia Uroder!

Fliirmed sänder jag dig eli par profnumer aF Studden ocI» Krilikcn
för innevarande år jcmle mönga hjcrleliga tacksägelser För del öfver

10 seende mcd hvilket du i Saima bedömi vtirt siräfvandc hiir Lund.
SkulIe du vilja i Saima samt desslikes genom några viinner i Helsingfors
kita tilikänngifva ali tidningen ock i år fortsätter, si gjorde du mig en
stor vänskapsijensi emedan jag nu mera sjelf öfvertagit förlaget och
dcrvid löper stor risk. Huru skall jag göra för att bequämast och biist
befordra afsättning Finland?

Om du viii nägon gång gifva mig en vink om saker och förhiHanden
i Finland som har i Svcrige böra fastas uppmärksamhet vid så skdl’ mig
tUlI. Jag varjusi betanki på ah sutta mig ned och skrifva en anmälan af
Kung Fjalar dai ja fcck se uppsattsen i Saima. Du iog ordet ur munnen

20 pi mii. Det var ickc niigot aLi säga om den saken, som cj af dig var
utredi, och jag lade ned pennan.

Du ser al’ medföljandc n:r ali jag anfallit Molbech. Detta anfalI kun
viii anses bittert, tuen den Hcrrn för, synnerligen här i Södra SveriQe, elI
skoj, som bör niipsas. Det iir han. som Cörmiti bladcts förre förläggare
Glccrup alI säga upp förlaget. Molbech hade nemiigen Riti en skarp
tillrätiavisning 1 Studden o<ch Kr<itiken af Nilson. Så slr saken till;
tuen jag kunde ej För dylika intrigers skuld ilta eli förctag kiila. som
kostat mig så mycken uppoffring och tid och arbcte. Della unler uns.

Gör hvad du finner för goti alI i denna sak göra och giöm ej ali
30 sk rifva till din vän

Carl August Hagberg.
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Vördade BroM

Min länga lystnad har hafi sin ncdsliiende orsak i dc mcsi jordiska af
jordiska ling — affärerna, och jag sparar ännu gerna mcd dem till
brefvets slut. Hcllrc vändcrjag mig nu till en varm tacksägelse för Brors
välvilliga hilgkomsi, bcvisad i kärkomna brcfvet och i dc äfven
gliidjande tryckta ord, hvilka Bror sändi att upplifva mina andiigen
fattiga dagar. Annu hjertlig iack För besväret mcd inropcn ii Sundvalls
auktion och denna iitföljande omsorger till miii bäsia. Jag räti blyges.

50 när jag tänker pil, ait Bror undcr egna milngftlldiga och besvärliga
iiligganden ännu hati sil mycken ledighel ali slösa pil mig. Jag tänker
dcrvid. siisom jag ivärr oka nog haft anlcdning ali tänka. pii
sk ilnadcn mcl lan kanna och handla.

Dc erhiilina böckerna. hoppas jag. hafvu vai ordentligen ätervuindi.
Baur’s skrift visar Tysklands litteratur på cn sä latt och intagande
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Fransysk FOL. ali man deröfver förvnas. Hans stil Llr verkiigen ali
skryia ui’, och förialiliet, dass er sich tvas durauf eingcbildet hat.
Hinrichs föreföli mig vara förelasnines charlataneri, och jag bekanner,
ali jag cke ens orkade mcd alli. Anekdoia innetiöilo inlet för aika
serdeies ansiående. Dock var dci ui’ iniresse aLI se. huru radikal
Fetierbach ar. sami huru det iiilgår Tyska censuiens innersta. Bidrag
ui’ sednare siag Lir också (rättare vore) snurt jag i tilifiille ali Iemna. Lii
se. om mun skuil öku min erfarenhet eller, säsom det no synes, kita
biifva ali föra förhällandeL pä sin spets.

1 fråga om Fennicismen värderarjag högt Brors anförda inkasi. Men 0

kanske är det miii eget lif och egna förMilanden, som gjort, ali ja icke
viii erkänna nödvändigheLen ui’ den der visa begrLinsningcn, då fraiga är
on slräfvandet till, hvad för menniskan och menskligheten är det
högsta. Jag kun icke föreställa mig, aLi dci vore rLltt nägonsin förtvifla
om della högsia. förrän elI heIL iifs bemödunde visat, ali det icke kun
hinnus. OräIL är del äfven si ali säga »förivifla», Ty sjeifva sträfvandei
är den vinst, som belönar sig sjeif. Begränsningen sörjer verldens gäng
nogsamt för, och jag erkänner djupt nödvändigheien och förnuftei uti
ati mcd giadt rnod böja higen under historiens iag — men åter bioit för
ali söka en ny debouche och förirösta pä frumtiden. Mcd eli ord: 20

begränsningen är för stunden, men milet bör vura del högsta och varar
evigi!

sä kun jag aidrig i’å öfver minu läppar en vurning liii en ung man alI
pröfvu krafterna IId. ii. förmägan.. 1-lelIre viii jag säga: pröfva viljan.
Finnes denna stark, sä flnnesäfven krufien; och der den sednare blir
otiilräcklig, är i min tanke pä saken intet förioradi. Ty ur en siark häg
viixa hundrade upp, hviika hundrude skola göra’i. Men den kioka
begränsningens verk biir, en individs ringa, som iägger strä tuli strä, men
icke binder ande vid unde.

Än mer maisle delLa gäfla naiioner, som iefva för sekier. Finnes vai 30

nägon nation pä jorden, som icke öi’verskallat sina krafter, ag ville
säga, nägon veridshisiorisk nation], och som ui’ della siräi’vunde icke
hai’L hi’ och död. Sverige är 1 nyare hislorien dci mesi frumsläende
exempel och anföres som sadanL. Mcii hvud vore vai Sverige derföru
lan? Man säger; en kuok bcgränsning i slyrkans dagar skulie ökal
dessas tai. Men hvar skuile siyrkan kommit, om en sädun kiok
beräkning funniis?

Sälunda skufle jag skilja melian dumdristighet och ädeit mod: ali det
sednare Lager af stunden, hvad den förmär gifva, och Lager äfven råd af
stunden, böjande sig för dess härda nödvändighei, men ihägkommande 40

ali siunden är bioli en stund; dä den förra icke ser annat än stunden
och af den begär alli. Lål saDedes 1. ex• vara, ali Finnarne som nalion
aidrig skoia blifva Fransrnän. Hvad gör det? Dc blifva dock alli, hvad
dc kunna blIfva, endasi derigenom, aLI dc slräfva till en naiions högsta
mäi — en plals i veridshislorien.

Fivad väri nationallvnne angär, sä är det visserligen trögt ali röra,
men del är ocksä i verk och gcrning ihärdigt. Deraf. skulie jag tycka,
följa lvii saker: den ena. alI man aidrig kan elda och biäsa på för
myckel: den andra. ali dii del en gaing Lager laiga. skail denna icke sä iäii

siäckas. Myeket ui’ nationaliynnet hänger dessutom vid deL viidhets- 50

iiillsLånd. hviiket en stor del ui’ massan befinner sig. Ofver den har
ak/rig gäti en lifvande anda. KrisLendomen har ifrain begynnelsen hos
den varit formeiväsende. Palriotisnien, rättare naiionalhaieL har biotL
funnits pä spridda fläckar, säsom vair krigstiistoria lärer. Lait massaa en
aing känna Rägien ui’ en alimän anda, en gaing kanna som en man och
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det kan ingen förutsaga hvad deraf skail biifva,
Om indusirin iror jag ssom om ali verksamhet. ali den ör eli verk

af nationalandan icke cii viikor för densamma. Den är dc Resta delar
af den ari, ati den kun bi ifva ccli dagi igen mer och mer biir en
gemensam tillhörighei för alin nationer. Van Iand har vai föga
röämnen för annat än jordbruk. Men det har vatien. hafvet, sjöarne för
kommunikation, forsar för hundradetusental vattenhjui. När engng
demokraijns stormar börja rasa 1 industrins nuvarande hemlander skaii
del kanske bi ifva vår tur. i ali hii ndelsu skali sa kernas tvång redan för

10 närmasle framlid mcdföra någol. Finnes engng i iandet ära och
erkännande för den verksama, sö skail äfven indusiriidkaren ega en
sporrc, som manar hononi ali någoi vga. Men erkännandet kan icke
tinnas, förrän dc erkännande harva en rösi och en måi.

Mycken paihos flnnes — men den är dock för ninga. intet stori i
veniden har gåii fram otan enthusiasrn. Denna skail Iroligen icke bI ifva
thatkräfti hos narvarande generation, men kanske hos den komman
dc, Försöket lönar alltid mödan. Wir förfluina tid vittnar vai, ati
rnassans passivitet hiliit godt siand mm fremmande infiytande. Men
deis hur den jusl icke scrdeies bhfvii anfäktad, deis lemnar deLla ingen

20 säkerhet för framtiden, sedan den nu en gäng biifvit anfäkiad, deis
iemnar deita ingen säkerhet för framiiden, sedan den nu en gang biifviL
lyfiad ur sina gamia hakar. Säkeri synes atminstone vara, att en aktivi
inotstand har mcm kraft. Och om det äfvcn vore nog mcd det passiva
moistöndet; hvartiii skaii dö denna rähetens och försoffningens styrka
bevaras’? Säkeri För ali en göng biifva verksam tuli det goda. S; är ju så
godi ali dermed börja så kirsi som sisi — så Iångt suniilen nwdgiJi’er.
Uppenbari är, ali fennomanien no toieras uppifnn. Dci kun och skall
komma en ikl, dä sä icke sker. Toieransen är beräknad. Men poliliken
beräknar evinneniigen falski, dä den räknar pä ali efier behag leda en

30 naiions anda, sedan den iii lähi densamma väckas. Ei isiorien är roll af
bevis derpä. i-iär är »/ör,,ufiers lisi» hemma. Och alI no sä är, är en
fr’o i’nens nink. Det är min fasta iro.,

Jag har skrifvit iängt. mindre säsom svar pä Brors anmärkningar än
för miii eget rättfärdigande. Min ifver, ville jag, vore eli viime, huru
dyrbart och efteriängtadt Brors giilande är mig.

Tuli Robert har jag inlet vidare skni’vil, Den Neckiska recensionen
1kk en siäng, tilan alI jag sen signaluren derunder. Hvad jag ville säga.
var, ati den småsaken blef underiag för en alliför hög diskurs — sami ali
man sä iän falier de begabbare i händerna. Tili pubhken för man säga

40 som Adam till Eva lios Jean Paui: »för dig min yön kan man icke vara
no t dlig» — ccii uilägger iag nog tri från mrd ansirykning. Folket
mäsle iro. ali dc hvar man och quinna kunnat \‘eIaL alh detta — bioit dc
brytt sig om ali säna del tul pappers.

Min iiligifnusle helsning, och varmasle väiönskningar kim rors
äiskvärda Omgifning. Jag iefver här tilan nögon tillflyki liii en siund af
vänskapsfuila ord och giadi moitagande. Tänker derföre ofia mcd
iänglan till Brors fridhem och derlili mcd — ja mcd änger öfver miii
sinnes häftighel.

Jag hoppas pä glad undemrät ieise oni Brors fonifarande raska heisa
50 och iynne — när tid och tillfälie medgifva nigra rader.

Brors
vördnadsfui ii 1 iligi fne

J. V. S:n


