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uppgifL af namn ort eiler Lid kunna vara vdIigi. Dess aflagscnhet till
tiden flnnes dessutom genom uppgifLen om tie i densamma deitagande
personers död för lasaren antydd, och skail jag, för ati ytterligare
förekomma missförstånd, mcd första pi dcnna omständighet fasta
liisares af tidningen Saima uppmLirksamhet.

Mcd djupaste Högaktning har jag äran underteckna

VLilborne Herr Procuratorns, Verkiiga Geheime
Rdet J. U. Doctorn och Riddarens

ald raödmjukaste tjenare 0
Joh. Viih. Snellman.

Kuopio d. 26. Juni 1845.
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Karaste Fader Lönnrot! 20

Kerran elävän silmat nähdän. Ejpa kuolleen koskahan. Sannerligen
tror jag icke detta är första gång, jag skrifver Dig Liii, och det är dock
mycket bevisande för död mans natur från aila sidor betraktadt. Nu är
jag för tiflifäflet rätt laddad mcd Iifstecken och viii icke kita LiMifäilet gå
mig ur händerna att för an förda ordspråk bevisa, hvad jag kun.

FörsL viii jag förbereda Dig pa en påheisning från Prokuratorsem
betet — kanske. Mcd förra Post nemiigen flck jag derifriin befailning att
ofördröjeligcn inkomma mcd uppiysning angående rätta narnn ort och
tid för tiiiidrageisen, berättad Saima under rubrik »En bondes kränkta 30

ära» — eiler, om alh det »mot förmodan» vore mig obekant, uppgifva,
hvem som iniemnat manuskriptet. Mcd omgiende svarade jag, angaf
namn och ort, men kunde icke bestämma tid, dä manuskriptet endast
förmäier, att Fienrik gjorde den oiyckhga färden d<en 4 April 5:te
Söndagen 1 Fastan och Jömdes två dagar derefter. Då jag nämndc
detta, hänvisade jag hkväi vederbörande på Iättheten att uträkna
tirLalet, ehuru jag sjelf för tilifählet hade förhinder. Nu innehöil
LUiggandet äfven, ait jag borde kanna Ei. Harkönens visteiseort. Men
derom läses ter intet. Jag sade, derföre, att Du, som iniemnat
manuskriptet, kände bonden och för eU år tihhibaka haft reda på, att han 40

iefde. Fä se om Du nu iiir en päheisning. Trohigt är, att saken gräfves
Upp. Sök n u att taga reda på årtaiet, pi dåvarande »vak tmästa ren» vid
haktet, »domarens skrifvare», synneriigast »Löjtnant Appeigren» och
vi Ltnet »Lars And ree Käh könen», oaj dc Ie/a. Aro dc afsomnade, då
torde intet kunna uppiysas; ty protokollet är vai sö beskaffadt, att
vederbörande 1 tiden kunde hålia ryggen fri.

DelLa var nu N:o 1, och Du får försöka, huru godt det gör att hafva
ett tinger mcd i en oppostionsbiad (!!!). Emeilertid synes huru rätt
visans skipande ligger vederbörande ömt om hjertat_

För det andra viii jag bIott bedja Dig förlata dröjsmtilet mcd den der 50

geometriska terminoiogiens införande. Jag hade pii siutet af terminen
ingen ro, hvarken yttre ehier inre, lider alh ännu stor brist på den
sednare, men skali dock mcd nästa vecka börja sättningen af första
Litteraturbiadet. Manuskriptet mäste för mina sättare renskrifvas, och
äfven detta har hindrat dess snabbare aftryckning.
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För det tredje sander jag öfver Idensalmi — emedan ingen annan
lagenhet fas — kaileise Fran Esthandska> Litteratursaiiskapet och en
liten lunta frt’tn Grot. Dessutom St<udier,> Krdtiker o<ch> Notdsen
sami !nteihigens [Uudet sednure halfva årgtingen 1 $44. Nir dc Iter
vanda skail innevarinde> IrgIng ofördröjeiigen Följa.

Det ringa, jag vei FrIn [leisingfors lönur vai knappt mödun ati
berattu. iv Du liar det sakeri snabbure ao jug. Tila är. att Nordström
stryker aF. Flans Föregifvande, att haifi iöfte b[nder honom, Lir Föregif—
vande — oss emellin. Jag iror hist, ali Inrikes elier, ho vei, Justitde>

lo Statsministerptatscn Sverige drager honom; och otroiigt ar icke, att
han mcd tiden hinner deriili. Skulle han mi blifvit Rektoi och hafi väg
öppen till Senaten, sI Lir troligt, Mi han stadnat qvar. FIr mIngen — idi
mii — hIlla sig om egen näsa 1 fråga om brisiande karlek till sak men
öfverflödig I?ifänga, så Får N<ordströ>ni det Frarnför andra. in litterarlis
har han kanske speiai ui, och ar Från denna stund p0T iii kens ciian. TiliT
hans ursäki mI beinilias, att det är god väg nog För verksamt sinne och
har retelser öfverflödiga inre och yttre.

Härifrån är intel att berätta. De (1cm — Colian, Zitting s<enior &C.
äro bortresta. Schildt höli 1 gIr bröflopp Borgt

20 Jag kommer iroligen icke ur fliicken sommar. Lefver har i egen
skrubb För det mesta och mcd skrult kuruge. Helsa kusinen, Amiraien,
om han flnnes i Kajuna.

LeE vai och meddcia mig snart hvad Du kan uppiysa i Prokurators
affaren. Tiillgifvet

Van och flroder
5 Ilman.

Kuopio d. 5 Juh.
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Käre Broder!

AngIende tilldrageiserna För artikein »en bondes k ränkia ära» har jag
ännu ej skaffat närmare uppivsningur. än hvud jug igIr tiHfäiligtvis

0 hörde aF v<ice IläradshcölUing> Carl Fiander, äidre son till den mi
händelsen uppträdunde Domuren. Jug mdc väntui, att ingen här skulle
igenkänna händelsen, och derföre ej tait mcd nIgon oni den, färrän
näm nde Flander igär FrIgade mig. om jag visste, livii kendera aF
brödernu Aejmeheus, Prosten eller Landsliskalen insändt den för hans
ali id ne> Fuders min ne k rä n ka nde ii rt i kel n till Saima. J ag befriade
natu riigivis hvardera Aejmeleus ErIn misstankan atL hafva insändi
artikein i det jag berättude, huru ego ipse haft cii guimmalt
manuscrdpt> och lemnat det Ii dis mcd Förbehåll att orten och
personerne För händelsen ej skuile nämnas, «ali den blefve tryckt,

511 hvilket du äfven iakttagit. Händelsen skall hafva passerat under
vintertinget zlr 1824, men enligt hvad Fiander, som uppsökt protocollet
i sagde örs dombok, berättade betydhgi annorlunda ao i Saimas artikel,
och sI. aH hans Fader, äfven om han icfde. ej kunde hafva ni’iizot ali
Förebrä sig i cii elier annal afseende. Om procurators embetets
Förfräuan hos dig ville jag ej nämna nIgot För honom. ernedan ha n


