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H urra! Axels dag det ii
Snön derute hoppar
Gladt. och vinden spelar der
Uti trUdcns Loppar:
Mcc harinne lefves godi,
Van kas mycket myckei v ii.
Hvar man här sin nLisa bloit
Uti Rhenvin doppar.

Så har Axels rara Fru
Velat dagen Ura,
Sagt till AxeE KUra Du
Följ du Fredmans Ura;
Drick diii glas och bjud Din vän,
Siung och drick så om igen.
illoit en sak Du undflvr sen.

20 Gö ei flickor nära!

Har *niO gubbar alli ifrUn
Gumman Noachs dagar
Fanns cj bäitre Fru. så mån
Oni hvad herrn beha ga r
EI uria lefve Axels Eru
*Skarn* Lir den som *skolkar nu
Allihop vi lyda ju
Hen nes milda lagar

30

Hennes Axel hUller godt
An i lainga tider
hj ulen Iii ii g 1 smöja få ii
Axeln icke (ider

Hurra! Axel lefve l-Ian
Lefve han och ingen ann
1-lan Ba ron vår hedersman
Ställig varm och blider!
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Helsingfors den 26. Mars 1845.

Gode Bror.
50

Tack för Diii bi’efafd<em 27. Febr<uuri,. Bland mina giadaste stunder
räknar jae den,. di jae fcir mottaa bref af Die. Det sisia var mi icke
mindre kärkommei än dc mnga föregngna, och mänga kaILa jag
dem iillsamrnans sL’iledes mcd a[seende p huru krinuskuren Din ikl
och huru Du likväl hinner mcd mig. — När man blifver gammal, när
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man är nä rmasi omgi Fven ui’ en l’arni lie, som vuxit upp och bI Cvii stor
samt behöfver flyga ui verlden LiFvensom hemma hos sig se verlden,
jemte dci ali hos en sjelC della behoi’ alli mer kalinar, så går det
naiurligivis s, ali man sjelC börjar alli mer hålla sig inom boet, och
äFven i della aReende blifver barn pä nyil. sami roar sig iii rörelsen
inom hemknuiarna. St iyckerjag älminslone ali dci mcd mig gär, samt
smLiningom alli mer. Och högsl oiacksamt och biindi vore del, att icke
se och känna dci behagliga ui’ denna ställning. jemle del man siundom
saknar andra siällningar. Emelleriid bliFver man, cernerad pi deiia säit.
SI myckei mcra godi göra dc vänskapsFulla ord Du dä och ±1 10
iillskickar mig.

Castrns bortresa gjorde senusi en tomhet i min sFer. Deraf kommer
jag no här ihiu honom. No nyss har kirsi breF Från honom kommii.
Han hade dröjt toI’ dugar i Petersburg och sLulle. när breFvet aFgcck,
resa deriFrån. Det säg nog betänkligt ui mcd hans hälsa här. Mätie vi
Fä se honom äler.

Vännen Runeberg var mcd sin Etu hos oss hallhnnan vecka sluiei
aFianuari. och vi hafte litet hopp ali nu äFven i Pisk, hi äter se honom
hos oss. Han iyckes irifvas här väl, och si ofia han kommcr är det För
dc mina alliid dä han kommer en glädjcfesi. För ngrc och äldrc lika. — 20

SnarL Fär Du no i dci ftån Lryckci näsian Färdiga andra HäFIeL aF
Joukahainen cii bcmöiande om Fjalar, hvilkci han, ej eller man min,
jernte flera yngrcs, medverkan, säsom eLi bidrag till bcsagda Häfic,
omsider ogcrna ai’gaF. sjelf alldeles missnöjd mcd sin siympiga uppsatts,
säsom han ansig den, och Förkiarande för mig sin generade siällning.
för hvar och cn lätI begriplig, som jag iycker, mcn jusi dcrförc äfvcn,
churu ingulunda i någon ovänskaplig mcning. tilan För den renaste
högakinings skuld. inleressani ait se aF Runeberg behandla&

Din släng, lusiig åminnelse, ät Roberis rccension ui’ Necken, var,
alli, pä siil siällc. EH par, Ire. dagars haslvcrk var hans uppsatis. Anlag 30

till Förfailarelaleni synes icke saknas honom, hvad rikining den nu mä
komma ait laga. Han sysselsälier sig heli och hället ad libiium uian alli
ivång eller ledning Frän min sida, hvilka han ej eller skullc Foga sig efier.
och näsian äFven tilan ali jag alis vei hvad han FörchaFvcr. Kcllgrcn,
hans BuscnFreund, är mer mångsidig och prakiisk, och bordc. som mig
synes, 1 Frarnliden kunna upplräda i vidsträcki verkningskrels. Deras
journalisiiska FörehaFvandc har jag pä länge ickc höri eli ord om. Jag
Iror, ali Casirn. och mcd alli skäl. något nedsiämde deras unizdomliga
djerlhet, hvars tillgängar lägo i bflickliornet, heli och hällei oberedda.

Nordström liar ännu icke faitat afgörande beslui. oni lian siannar 40

qvar hos oss cller icke. JLg börjar dock nu lioppas, ali han ickc
borillyitar och öFvcrgifver siit fosierland, och den iror jag han
iakitager äfven siit egci inleresse. sävida dock della mcd dci Förras
oivi Fvelak iigt genom uI liFör mänga inada är summa nknuLct För ali
kunna efier iillkomna ellcr i alli kiIl jemlörelsevis nya sami iillfälliga
sinncsstilmningar och bloita räsoncmenier aFsöndras. Emcllcriid befln
ncr han sig i en obehaglig förlägenhet7 i dci ali han i början af
underhandlingen afgifvii cii halfi löFic, och sedcrmcra äfvcn pä
diplomaiisk väg förbcrcdande slcg tagiis, hvaremoi han ‘iier kun
anföra, aH hans ställning, cllcr nikiigare hans Föreslällning om sin 50

siällning nu förändrats ellen lemnai rum För en viss öFveniygelsc aF
annai innehäil.

Ali AminoFi’ nyo söki den cfter Sundvall lediga Theokogie
ProFessionen, har Du vaI höri, och ali han mii iid pä sig mcd Specimen
till näsia hösi. Jug skritver dock derom mcd liii. och Lillägger, ali



652 3.3. TLNCSTIiÖM —3. V. SNELLMAN 26111 1845

Philosophie Proftssionen blifver ledig efier tv:i r eller om hösten 1847.
±1 jag fvller mina 60, och af2år, ingalunda af considerationer, otan aif
innersta behof och kailelse. Det är vai ännu Ialngt dit, men tidens vingar
växa. Misstyck icke denna upprepning af gammali!

Dc böcker Fredrik Tengström hämiade till Dig harva riktigi
alterkommit. Min mening var, aLI jag skulle fä förära alt Dig [linrichs,
ehuru jag lärer glömt aLt 1 bref förklara det. Jag tänkte, ali hain skulle
kunnat ijena sasom eit Repertorium. För öfrigt geck det visserligen
äfven mcd mig s, aIL jag icke förn,jjddc mcd ens genomiäsa dci hela.

10 Emellertid hade jag tval exemplar, hvaraf jag dock no fitt sälja det
andra till Bibiloiheket. — Ati Fr. Ehrström för Din räkning inlcmnat till
mig 20 Ru>b<ei> Solve>r, lärer Du icke från min sida ftt underrättelse
om, som jag derföre nu aflemnar, mcd tiliägg, som dock borde vara
öfverflödigt, aLi Du icke falr på minsta vis genera Dig för att skl ihjäl
rnig såsom björn.

Gerna skulle jag uliskicka Dig liärifnln vid tilifälle nägot litteräri
nytt, men sädant, som Du ickc sjelf vet ali reqvirera härifrån, kan jag
dock icke komma på utom dc Jahrbucher der Gegenwart Du äfven af
Upsala Intciligenshlad känner. hviiket piockar ur den, salsom t. ex.

20 Uppsattsen om Sue’s Mystires dc Paris. Fivad nämnda Tyska tidskrift
bciräffar Lorde jag böra uppiysa, att dc stycken den, som jag förmodar
skulle kunnat, roa Dig. — ett djupare interesse kan icke vani fråga om, —

icke äro många. — Af besagda iahrbucher hafva vi här till och mcd
Scpicmberhäftet för sista år. Der stär, i anledning af Rosenkranz’s
Fiegeis Leben, en stump om Hegel, som kastar, icke af flcndtlighet
skuggor på hans förhalilande 1 Berhn, fiera små anekdotcr af sådan1 ari,
jemte belysningar afett och annat som är krindt. — En sednarc tippsaits
om Sue’s Roman nedsättcr betydligt värdet af densamma, 1 jemföreise
mcd den förra. Men 1 denna sednarc uppsatts är också fnlga meni bioit

31) oni compositioncn.
Säsom försports lärer Censuren just i dessa dagar uifärdat alit

strängare föresknifter. Bland annat lärer Ditt skämt om dc Kongiiga
Svenska hästarna, pal hvilkas äterkomst Rikdagens afsiutandc skulle
bcro, väckt uppsecnde, salsom förgripiigt mot en främmande vänskap
lig magt. Dc vära, ty deras euen Ur vaksarnheten. Ulla ickc hvarken
skämt eiler alfvar.

1 går aftons dog Marnseil Eim&n, valr gamla värdinna på Botbv.
Della är nu inom valrt hus hufvudtalirnnet. Hon hade i saI malnga alr
stått 055 nära.

-III 1-lusirti och barn bedja alla att fal hälsa Dig.

Stiidsc
Di n

J. J. T.
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Min Hedcrs Buoder,

Jag hain iängc ej iäiit höra af mig: mcn är derföre no fuliproppad mcd
nyheter. som jag vill atiasta. Nyheten om dc 4 RaLaljonerne kainner Du


