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Hedcrsvdn.

Miii sisla brcftili Dig i’ig, derigenom att positimman försummades, en
hei vecka i min bLlrdau. D det sedan afgeek och jag niist Förur i hast

0 genomlopp det, tyckte jag, att hvad jag der yttrat om Helsingfors
Tidning just icke dock uttryckte hvad jag menade, eller aLI det af Dig
skulle kunna tagus såsom jag menat den kunna stiilias i bredd mcd
Saima. Mcd ett ord, jag tyck te att en besa ti satts kunde uttagas.
Derföre iirnade jug snart åter skrifva och skrifva om hvad jag förut
skrifvit. Men Du torde viii vara god och anse det härmed gjordt. — Att
juu nu kom till verkstullighet utaf hvad för detta var ärnadt, har sin
orsak uti eU rykte, som i g5r fran Rera MII utur bref Fnin Kuopio ijöd
tifl oss. Ski)da munnar berätLade sisom säkerL och otvifvelaktigt, ati
Dti iir Förlofvad. Juu skvndar att hiirmedelst betvga min hjertliga

20 Fignad och deltagunde vid delLa Diit steg till en fri och fasL stiillning till
Hfvet. Så roligt det skall blifva, ait från Dig sjelf höra bekräftelsen, så
önskurjag dock åter icke, aLI Du, bland mnga arheten, som viii nu i
siutet af Terminen hopa sig på Dig. må si snart svara, dä derigenom
Dina fCi lediga stunder skuIle lida intrång. Intet svar skall luIs vidaie af
mig anses slsoni ett bejakande. AF varmaste hjerta önskar jag Dig
emellertid tilit godt. och hoppasuf Din ingtngna förening godt samt en
fördeiaktig inflyteise icke blott För Din enskilda stiillning utan iifven För
Din, offentliga verksamhet. Skalkaktigt hafva hiir redan Dina yngre
viinner anmiirkt, huru som dc begge sisu Numrorna af Saima andats

30 en tillfredsstiillelse och förnöjdhet, som skulle utgöra rnarkbart af
stickande undantag från den rådande polemisku tonen. Af summa
kiinnemiirken har man vidare aftagit, att det band Du knutit, iir
alldeles fiirskt och nyss ingånget. — Du ftr viii nu 1 hast och oparaknadt
mriga penningeutgifter, som jag förmodur, för Din förestäende bo
siiltning. Lät derföre liquiden mcd mig förblifva in statti quo. Du visar
rnig dermed eLI prof af Din vänskap.

Suru som Aminoffs titsigt på en Thcologie Profession oförmodadt
tillstiingts, har Du viii försport. Det var högst förtretligt. Men juu vtgar
dock hoppas till det biistu. oak tadt detta grummel . llvad jag i detta

40 afseende ytterst hoppas och önskar. tztr viii numera ldttare sin gånu. di
Ditt enskilda interesse och det Alirnännas kommit. som jug hoppas.
mcd hvarandra 1 närmure, inlimare förhl)ande, 1 följe af det. hvarom
nyss åberopade rykie beriittat.

1 censuren har varit stor rörelse i vär, som det försports; och DLI liir
vaI för Din del föreiriidesvis haft deraf kiinningar. Det är dä försmäd—
ligt, synes mig, huru Censorerne äIti sig brukas eller hellre sjelfve rent
af nedsiitta sig under hvad dc skulle behöfva. Dc väre äro dock
medlemmar af Universitetet och dertull iinntt hörande, för någon del
ätminstone, bland yngre Universitetscorpsen. Men hvarken ungdom

51) eller Universitetsande röjer sig, utun tvcrtom undelöshet i detta dubbla
ufseende. Dc Preussiske Censorerne, om hvilka Ruges Anekdota
förspörjes. förhöllo sig dock annorltinda. Juu måste än en gång
upprepa hvad jag. som iag viii minnas. skt skref om min öRertvgelsc,
ait det uunila pjollrei i vtra Tidningar iir elI pavirfrr ondt. och högst
förderfligt för bildningen. riktigt en niiring och födoämne. för det
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ledaste sqvallerlif utan ali moraiisk spLinslighet, men just derigenom
tillika qviFvande. undergräFvande, Försiörande ali churukters rcdbar
hei. Jag hoppas att den ande. som Saima Framkailat. icke skall dö bori,
ehuru Ii let uppni on trande det ir, ait Tidninga r k Linna hoFvera, hvi 1 ka
borde vara nöjda att Få s tyst och obemörkt som möjligt Forisäita siti
ömkliga liE sin plaita tilivarelse. — Jag hade en behof aF aLI koriligen
För Dig uttala denna min öfvertvuelse. sedan juu började, Föreställa miu.
ali Dii iiiläFveniyrs kunde taga miii sista bref någon moisaH rnening.
— TilläFveniyrs nlägger Robert här jemväl några rader. — J&ig bör
kanske iii iugga, at vi icke Iäst hva rand ra, ehuru vi förena 1 oss under 0
samma kuveri. — Min Hustru och mina barn bedja klier ali Fä häisa.
UtaF oss aila Lir Du med värma ihogkommen.

Städse Din
J. J. T.
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Helsingfors den 17 Maj 1815.

Bäsia Brodcr!

Alldrig har jag skriFvit eLi breF mcd större glädje och lilligure deliagan
dc än deLLa. Jag ville ej iro mina öron sti öFverraskad och glad bleFjag
±1 budskapei om Brors förloFning anlände hit och Bror kun vara
öFvertygad om ali jag ej är den enda, som sii emollog det. Ej nog mcd 30
ali vi hela kim iljen dela samma känsla — det tror jag Bror pä Förhand
är öFvertygad om

—
men jag önskude ali Bror sjelF vore. närvarande

här och liördc huru många vänner, som intressera sig äFven För Brors
enskiida Förhillandcn, Bror i sjelFva verket äger. 0 huru gerna vore jag
ej nu i Kuopio För aLI sjelf kunna framföra mina hjeriIia lyckönsk
ningar! Ttisen olika Föreställningar i aFseende hela Hrors Framiida
siällning ha öftersirömmai mig och bland dessa är föresläliningen om
ali se Bror här mcd tiden ej den minsi giädande. Denna Förändring i
Brois husliga lbrliUlanden skall säkert äFven komma Uror aLI betrakia
ntngt och myckei mcd andra ögon och bidraga ali skingra dc töcken. 40

som. juu frukiar det, i ensiiglicien ofia tunut kasiat sina slagskuggor
öfver Brors rastiösa verksam)iet och outlröHliga iFver För l,ela Fosier—
landet, ja jag säger hela dess Framiid. — Mera än annars har jag dessa
dagar kLini bchoFvct aF Brors ledande hand, som sä oFia Förut bliFvii
mig räcki mcd godhetsFull välvilja. Underligi hur man siundom
genomkorsas a P tankar och känsior hvarandra sä moisa Ita, som dc det
kunna; och har man dä ej nägon, som reder della trassel, Får man
genom kämpa en härd kamp, det ha r jag erFarit. M ina pia ner, m ina
studier, alli hvinfiar stundom För min blick, — än missiröstan, än
öFvermod, — Gud vei hur alli skall siutas, Men jag viii dcnna gäng mcd 50
liii ej nila om annat, än det egeniliga ämnet För detta brcF och lemnar
det der(ör till en annan gänu. dä Bror kanske mr aF dessa känslopjun
kande uiuielser mer än nog.

Fä se hvart jag i sommar skall taga vägen. Ledsamt är aLi Liii Kuopio
skall vara en sä oändlig vägsiräcka. Annars vore det ej sväri ati besluta.


