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Philosophie Professionen blifver Iedig efter lvii år eller cm hösten 1847,
dii jag fyller mina 60, och afgiir, inaIunda af considerationer, uLan af
innersta behof och kallelse. Det ar väl Linnu Iangt dit, men tidens vingar
växa. Misstyck icke denna upprepning ui’ gammalU

Dc böcker Fredrik T<engström hflrntade till Dig hafva riktigt
återkommit. Min mening var, aH jag skulle fti rörara åt Dig Hinrichs,
ehuru jag larer glömt ali i bref Förklara det. Jag tankte, att hain skulle
kanna tjena såsom cii Repertorium. För öfrigt geck det visserligen
iifven mcd mig sai, ali jag icke Förmaidde mcd ens genomkisa det hela.

10 Emellertid hade jag tvai exemplar, hvaraf jug dock nu 111tt siilja det
andra till Ribliotheket. — Att Fr. Ehrström för Din riikning inlernnat till
mig 20 R<u>beb SKilver, larer Du icke hain min sida 111tt underrattelse
om, som jag derföre nu aflemnar, mcd tillägg, som dock borde vara
öfverflödigt, ali Du icke fair pal minsta vis genera Dig för aili slai ihjäl
mig saisom björn.

Gerna skulle jag tillskicka Dig härifrån vid tillfälle naigot litterärt
nvtt. men saiduni, som Du icke sje)f vei ati reqvirera hiirifrain. kun jag
dock icke kommu p1 utom dc Jahrbiicher der Cegenwart Dii äfvcn ui’
Upsala lntelligensblad känner. hvilket plockur ur dem, saisom t. cx.

20 Uppsattsen om Sue’s Mystöres dc Paris. Hvad näninda Tyska iidskrift
beiräffur tordejag böra upplysu, ali dc stycken den. somjag l’örmodar
skulle kunna roa Dig. — cii djupare interesse kun icke vara fråga om, —

icke aro mainga. — Af besagda Jahrb(ichcr hafva vi här till och mcd
Septemberhäftet för sista år. Der stair. i anledning ui’ Rosenkranz’s
Hegels Leben, en stump om Hegel. som kastar. icke ui’ flendtligheL
skuggor pä hans förhaillande i Berlin. Rera små anekdoter ui’ saiduft ari.
jemte belysningar afett ccli annat som är kändt. — En sednare uppsatts

om Su&s Roman nedsäiter betydligt värdet ui’ densumma. i jemförelse
mcd den förru. Men i dennu sednarc uppsatts är ocksai halua mera blott

30 on, composilioncn.
Säsom försports lärer Censurcn just i dessu dugar utfärdut alli

sirängare föreskrifter. Bland annat lärer Diii skämt oni dc Kongliga
Svenska hästarna, pai hvilkas återkomst Riksdugens ufslutande skulle
bero. väckt uppseende. säsom Förgripligt mci en främmunde vänskap
lig muut. Dc våru, ty derus egen är vaksamhcten. laila icke hvarken
skämt eller ulfvar.

1 gär aftons dog Mamsell Elrntn. vair gamlu värdinnu pai Botbv.
Detta är nu inom väri hus hufvudtalämnet. Elon hude i sai mänga är

staiut oss nana.
Fhustru och burn bedju alla ali [11 hälsa Dig.
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Min l-leders Broder,

Jug hur länge ej låtit höra ui’ miii; men är deri’örc nLI fullproppad mcd
nyheter, som jag viIl aflusta. Nyheten cm dc 4 Bulailjonerne känner Du
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viii, s atL derom ej vidare Lir ali orda. Osiikert iir huruvida deras
inriittning kommer att influera på Saima kanais utförande. Emellertid
£ir dess Direction nu delinitift organiserad. Kothen är ordförande den
oeconomiska Comitn och den techniska utgöres af Rosenkampff mcd
en rLidgifvare (Erikson troi<igen) frn Sverge. Såsorn öfverstyielse iir
Haariman och Sakln mcd Rosenkampff som consultativ ledamot. Vi
öfriga iho sIedes ufskedade pi grtL papper, sasom jag förmodade.
Saken låg den att fi aaniman en ha psen k iuns sisla g ngen bief utesi uten
flt den första Comitn; men alI Fian ej kunde vara, utan att direkte
harva sin hand mcd i speiet var klart, hvarföre Han vigilerade och 0
iofverade tills Han 1kk rescniplet ali den förra Comiien skullc leda
arbetet upphiifveL, och Thesieff, sin svier Mannerheim — ingens Bror

hafvet — saimi oss öfriga småskräp bortsopade. Jag iir naigot lcdsen
deröfver, ty jag har redan uträttat mycket godt — enligi hvad jag sjelf
fir siiga — och hoppades ati under arbctets lopp kunna göra detsamma.
Vid ett sidant företag kun en enda obetydlig vändning. en tanke
inspara hundrade tusenden och för ali förhindra dumheter kunna
dervid ej flnnas ögon för mycket. Emeilertid tröstarjag mig för min del
lati, ty en Professors dagtraktamente iir för Wiborgs stad si obetvdlist
3tt det netto räckcr upp till omkostnaderne. 20

Min Professions fraga har nyligen afgLt dil Petersburg. Sedan följer
i ordningen Woldstedts och Borenii tallan om Astromomic> Profks
sionen>. Woldstedt iir föriofvad mcd Struves Niece; måtte detta hålla
honom 1 spatsergången 1 falI Fian får Professionen. Emellerlid torde det
handa ati tilisvidure med ansökningen uppskjutes.

Det summa hain iniräffat mcd Thcologie> Professionern. — Rektor
har gifvit Aminorf en vink att ej fullfölja sin ansökning. Senaten viii att
— i sammanhang med Seminaniifraigan — Professionen skall förvandlas
till en i PasLoral-Theologic och Schauman sålcdes få den. Detta är i mer
än etL afseende förargeligi. Den beskediiga Lilie, har i siäpet på Laureil, 30
gjori mcm ondt genom den förra improbationen än Flan sjclf kun mcd
godi ersätta.

Hvad Din uppsats om Universitetet beträlTar. sa har Du stött pai
Patrull. Eiler hade Du ej uning om aH Nordström — ehuru Flan sjelf
nekar dertiii är Emund Björn? Som Du vei har FIan fått kalleise till
Riks Archivarie i Stockholm. Genom en enfaldico-ioyai förfrågan hos
Kejsamn har Kung Oscar gjort ui Hans Kejs<enliga> Muijcstät tagit
Xordsiröms afgang såsom eti prof pai huruvida Finnarne äro eller icke
äro näjda med Hans Regcring, hvarförc vär Siyrelse — naturligivis mcd
ali frihet lemnad c Nordslrö)ni ali resa — kommit i särdeles meihin— 40

hand, Det ännu iustigarc an det lusiiga är att se huru Nordströni
under så fatta omständigheter coquetterar med sina Finska friare. Jag
har ofta svärt ati se aifvariig och högtidiig ut. Naturligtvis gör
Nordströni en hcmiighet af hvad beslut hain tager; men jag tror dock
aH Flan stannar qvar, viii försäkrud som i-Ian är ati cftcr sitt friviiiiga,
oegennyttiga och af käriek till fädernesland samt Monark föranlcdda
qvarbiifvande, erhåila hviiken syssia, Han viiil,jemte uttryckcligt förbud
för eho det vara mande, att combinera dessa tvcnne casus. Dii vei att
»hedern gar framför alli» — 1-lonnis soit qui mal y pense. Jag som 1 mina
egna affärer ej förståti mig pä annat än den rena, kontanta bond- 50

handein, svindiar för denna höjd och inser för sent alI man i sina
räkningar aiitid bör taga något för »fasongen». Som sagdt cmciicrtid:
jag hailier god niin och hum naturligtvis varit biand dc Professorer, som
i deputation anhöflo ait N<ordströ>m måtte stanna qvar. Aili della blin
sailedes oss ernelian. Nägon maiste en ftittig af skratt djefVulen ridcn
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person hafva, för hvilken han 1 tysthet kun — skratta ui.
Till Pharniacie—Professionen höra Cheniie och Pliarrnakologie. Han

skah undersöka svära medicolegala förgiftningsfall, undervisa Apothe
kare och Lakare 1 Chemie samt D:o i Drogue Jani och Boianik. Till
professionen hafvu 2 sökande anmiilt sig: Wirt}n och Moberg. \Virin
kun ej Chemie och Moberg ej botanik. SL djälau?

Saima och Tidningspolemiken i ailmänhet hafva villat aLI Censur
vLisendet landet blifvii tillskärpt och Iroligen blir det ännu meni. Della
var aH föruise, Lifvenson, det kan förutses aLI Saima ej man indragning

10 får detta är till anda iftill ej nägot underverk iniräffar. Det gör mig
ondt. men hvarken Dc eller Du försui Er pä hvarandra. Det hjelper
föga att upprepa: Mina Flerrar; allI detta är misstörständ ä ömse sidor.
En tidning i Finland bör inneMila Just ingcntiiig.

Hvad mig beiralTur sä vei jag endast ali beratta, huru som eli nyit
observaiorium toide komma alI byggas och observationerne ali för
längas. Jag och Augusia gjorde resesällskap ät Nordström till Peiers
burg.

Det vore roligt aH veta hvad Publiken Iror alI jag der utrLittaL, Ly
olyckligtvis kom svaret pä min dispensansökning en par dagar för Lin

20 jag afreste, så ait Publikum ej kun nöja sig mcd alI kombinera
dispensen med resan7

J. 3. Tengström har hela vinlern krasslat och ser förtvifladt affallen
uI. Fredrik har varit och är sjuk. Hans bröst är angripet säger man.
Linsn blir i höst Emeritus-mässig. Pä Iillfrägan uI’ Gyldön om Linsn,
som mera än ett :Ir legat 1 lungsot, dä tänkte taga ufsked laLr ha n sva ra
aLI han aldrig tänkte tagu afsked »sä lange Gud gaf Honom helsa och
krafter». Gyldön hur emellertid gjort hans Ljenst. Galenskapen utveck
lar sig under vär himmel ät alla häll sä naivt, alI jag ofia för mig sielf
gapskrattar länga stunder vid tanken pä allI deita. Vi behöfva inga

30 lunda, som dc arma Svenskarne klaga öR’er brist pä National
spektakel.

Emellertid tyckas Universitetets affärer taga i det hela en bäitre
gäng. Ursin har 1cm ligen arbetat sig herunter och plural ileten af Patres
väga för nasla Rektorsval mellan Nordström och Rein. Den sednare
skuile säkert Ri pluralitet; men dä blir den förre manquerad och
Lopprasande. Voterar man äter pä N<ordström; falla flere röster bort,
som vore mcd om Rein, sä alI Lagus vid det försöket kunde fä
piuralitet.

Dc mina mä som vanligt. Hela Lindfors och skrif nägon gäng till
40
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