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springa hufvudet mot vLiggen.
Snart biir vai Bröllopp! — och sedan huslig ireCnad och Crid rör små

bekymmer Det skall komrna — Måtte sai rnycken välsignelse Ihlia pai
bror Snellmans lotL, som vi alla ui’ vaira innersta hjertan önska det, och
bland dem sai mycket som någon

Bror Snellmans
egon, tillgi[’ne

1-1. Kellgren.
10

Den sista MaJL

294 J. 1?. TENGSTRÖM - 1 V. SNELLMAN 31. V
1845
HUB, J VS handsknJtsscnnhng

Heisingi’ors den 31 Maj 1845.
20

bästa Bror!

På de i Brors sednaste brei’ ornnämnda komissioner, hvilka det aIltid
skall biifva mig ett nöje att efter förmåga utrLitta, torde nuniera intet
svar vara afnöden. Ehrström harej mig vetterligen varit sjuk, uLan hela
dröjsmåleL att tiilskrii’va Uror synes rrn hans sida hvilat på ett
missi’örstaind, hviiket han väi sjeii’ biisi torde hafva förkiarat i sitt bref
mcd sednaste post. Hvad Meliin aiter beträfftir, sai sade hain sig redan
harva ai’skickat Brors bestaiining och ai’vensa inhandigat lirors brei’.

Ledsaml ii r att höra ali Bror varit illamående, och Linnu mer ati 30

orsaken dertili varit oro och bekymmer — nu då alh kring Bror borde
vara blott i’rid och sUiihet. Lyckiigt dock att det intet vidare hade att
betyda! Nu nLir vairvindarna börjat biifva alli mera ijumma och Brors
egna känsior afvensai, att dömma af hvad Saima förmenar, äro 1
begrepp att börja undergå samma metamorphos, torde ej helier naigon
förkylning vidare va ra a it beihra. »Pröfnings examina pI 1< iasserna.
rakenskaper, examens förteckningar, meritlistor o. s. v.» skolu vai
äfven nödgas reLirera i god ordning, bioLI Lailamodet ännu räcker några
d a

För brors mer än vänskapsfulla inbjudning till Kuopio tackarjag af 40

hjertat. intet skuile ä fven vara för mig angenämare, det försäkrar jag,
om jag biott ej sk ui le tycka att mina somrar i al Imänhet sä mycket
upptagits ui’ skojeri, ati det vai engäng blefve tid att hälla sig stillia. Jag
säger ännu engäng skuile ej den vägsträckan vara sä oändlig, dä vore
mitt beslut snart fattadt. Flvad Saima och dc Finska korrekturen
deremot beträffar, kunde jag 1 intet i’all vara till särdeies gagn. Men
Länk om Bror sjelf skulle laita biäsa pä sig htet i sommar, jag menar
senare 1 somma r, och komma pä ett skutt att inandas iitet hafsiuft.
Mainga andra ändamäl kundeju dermed dessutom förenas. Atrninstone
tycker jag att Bror nu, mera an naigonsin, skulle ha skäi dertilll, bäde ä 50

egna och andras vägnar.
Härbörjar reilun se ganska vårlikt ut och promenaderna hvimia ui’

folk. Afven röjer sig i ailmänhet mcm lii’, än vanligt, in iitteris.
Bokpressen har varken rast eiler ro. Suomi; Fosterländskt Aibum;
Läika,,, poetisk Calender; Topeiii dikter; Lagi bidrag till Finkands
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Kyrkohistoria; Savolaksarenas folkskrift; eU arbete af Törnroth; ett
annat af Ilmoni; en Proportions lLira af Bergroth; en aliman Gramma—
tik aF Fleikel; en beskrifning öfver Helsingfors; en mycket vacker
Charta öfver Fkeisinglbrs och dess omgifning, jemte några s5nger sutta
i musik och siuteligen Actu Societatis och dispaitationen sysselsstta
alla, pS eng5ng Tryckericrna. Hvem kun veta oni dc ej Snnu äro ileie.
Det ser s5lunda ut som ett friskare Iif smånimzom skulle hullu pS utt
utveckia sig äfven St dettu Mli, Stminstone bland dc unga. Blund
dispwtationerna ventileras i dessa datwr en Ofv<ersättning> Liii Tysku

10 af Grafven i Percho och en till Svenska af Hegeis ini<edning> till
Propaedutiken. hvardera aF respondenterna.

Cygnuei diktcr flngo en för skarp recension på Morgonbladet. Dc
förtjena dock alitid ati ornnämnus mcd aktning och kariek för deras
andas skuli. Joukahainen har ännu fått vara i Fred. Aila vänta p5 hvad
Saima m5nde svara Runeberg. Få se i M5ndag hvem som biir Rektor.
Nordström och Ursin lära vara pS tapeten, och Thesleff säges arbeta
med h<ämder och tänder För den sednare; men så har N<ordström en ej
mindre mäktig bundsförvandt i Nervander. Onskligt vore ali <O**) Nu
mer än n5gonsin skulle det behöfvas en annan man i spetscn för

20 Universitetet, än den gamle pedanten U<rsim.
En mängd folk reser i sommar öfver till Sverige. Bland dcm

Berndtson och Grönblad, som (den sednare) fätt permission aH vistus
der trenne somrar och 100 Rwbeb Sdlfver> för hvarje, suisom understöd

Jag har pratat om en mängd nyheter, emedan jag ej vei om Bror på
annan väg får sådant. Nu erinrar jag mig vidare intet af vigt. utan
innesiuter mig i Brors fortfarande vänskap.

Brors tillgifnasie
Robert.

30
Tusen häisningar och lyckönskningar!

Berndtson bad mig skicku till Bror medföljande »Censurtlächtiing» för
att försöka sin iycka i Saima. — ELt Mdc nöje och bildningsmedel
hvaromjag aldrig förut kommit att nämna För Bror och, sora För denna
vinter funnits till i hufvudstaden är Symfoni föreningens Concerter.
Engång i veckan uppföres af det skickliga Löweska kapellet och en
rnängd amateuier anfördu af Pacius dc herriigaste Symfonier af
Beethoweri, Representutionerna för sig gS i Universitetes mineralie

10 kabinet och en mängd fribilletter utdelas bland studenter. Det är det
Förnämsta af alla nöjen Fkelsingtors kun erbjuda.
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Ki. 9 niorgonen.
Jag tager intct tillbaka af, hvad jag mcd upprört men uppriktigt hjerta

50 skrifver. Jag upprepar ännti: niin sorg är stor, om det band skali siitus.
hvarvid icke bloit niin känsla utan hvarje tanke p3 sällhet och frid i
lifvet är lZistad. Mcii jag iii iägger i ett ögonblick af lugnare sörg; Finner
ljufva Barnet icke. att g3rdagens sinnestärnning var en förbig3ende
känsla kanske af s3iadt quinnovärde, ait den känsla deremot, pä
hviiken jag ofta byggt mitt hopp, oförändrad qvarlefver hjertut,


