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onödigtvis skulle befara ledsamhcter för sig, (1 befordningsvägen), om
han visste aLI artikein derstiides vLickt uppscende. Blifver jag derifrån
tillsagd att lemna vidare upplysning, di mstejag vfll äfven för Flander
närnna derom, och skalt vai underratta Lifven dig oni verkliga förhål—
landet mcd saken. Nu vet jag ej anna t, an aLI den, sasom jag redan
nimnt, tilldragit sig år 1824, ait artikelns författaic, Doctor Aejmeheus
För omkrdng 14 tir sedan aflidit, Lfvensom Dornaren, Assessor Fiander
För II r tillbaka, saml Löjtnant Appelgren, Apolhck<aIOern AppeI’rens
1 Helsingffors fttder, tidigare an migonde la at dc andra. Afvcn
Stjcrncreutz har många, niånga är redan va rit i herranom, men 10
Wennerslröm, som några år efier handelsens passerande för oordent
Iighet blifvit afdankad rrn sin Uinsmanssysla. ses Linnu dageligen sIi
dank på gatorna i Kajana, och Iroligen Iefvcr afven bonden och det di
mindenriga vittnet innu.

Tack för Tidningarne och hvad unnat du öfver Idensalmi tillsändt
rnig. Troligen frjag dem mcd posten 1 nästa mndag. Lika regnig som
hos eder ha r somma ren h rstädes Van 1 mcd nigra varma daga
emellan. Rgarne se i allmänhet d&Wgt ut, men öfver vårsädets fort
komst har jag hittills ej hönt klander och missnöje ytlras. Lector
Ståhlberg som 1 sisU veckan anlände hil, neste äter till sin Svärfader i 20
Nurmis. Skall du då alis icke på hela sornmarn röra dig ifr&in Kuopio?

Hälsa vänner och bekanta ifrån din tillgifnasie

Van och broder
Elias Lönnrot.

Kajana den II JuIH 1845.
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Skanu & SkUliorp d. II Juli 845.

Ach hur mingen giing har jag ej idi,! besvara det kärkomna vinter—
brefvet frtin Kuopio, men ui/rkl dertili blifvit hindrad af den sämsta af
alla orsaker. den nemidgem att jug ickc/{hnu7r,. ckc ,,kur icke km:na:
sk ri Fva som jag iän kte. 1)’ man kan mcker tänka fast man är _ntcker 30

sjuk. och detta hur varit niin hårda loit liela detta r, och slutet af det
föreg:ende. Gud mä veta aLI jag är icke bättne nu. men efier en afrnina
bekanta Sä direkte, sä pil-rakt reser frin hh till Kuopio — sä är det
likasom en ödcts befallning ali jag mäste skicka en helsning till vännen
pä hinsidan halvet, oai än denna helsning biir aldrig sä kort, aldnig sä
»nichtsagend», och bloit innchåller den enda, enda mening ali i
Sveniges Gölhaland lcfver en väninna, till den läida, vittra mannen som
krupit in, midt i det olillgängliga Finlands innersta hjenta. — Ach
hva rför vistas ej Magister Snel man tjag vei myeket väl aLi jag bör gi rva

en annan tiltel, men häller mig vid den wanvla kära och ungdomliga) 50
no, som förr det goda Stockholm. [Jon Iän vore det ej dä aIL en vacker
morgon gä ned pä en rykande drake, och en dag derefien vandra bland
oss 1 vära ekskogar! Jag är ofia ond pä mig öfver aLL jag var eLi för
däligt bi — sög för lilet honung af vär bekanLskap. Ach! no skulle det
vara heli annorlunda, no sedan jag i enslighei och ostörd af den
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bulirande veriden, LLinkt och grubblat och läst så mycket. Men det
jusi eli af lifVets Värsta w, ali man allhid skall ångra aLI icke icke
nog, icke som man det ville, harva begagnat en flydd tid.

Jag Ville sa gerna sdga nigot om mig, så att den flnska vinnen skulle
veta ngot om sin göth isku vUninna, men hVad? Om jag säger a Lt
phgorne lik en härjande orkan gtL öfver ftintasin lusi- och rosengår
dar, och der ryckt ned blad, blonimor och fru kt, så säger jag både sant
och osant, ty ingen ville iro mig när jag sade att: hvad som veiit tms
ännu qvar, fast jag förlorat Förmgan alI det mäla. Och så är det: Jag

10 lefver elI underligt, tyst och alldeles förborgadt inre lit; liknöjd, som det
tyckes, för alIt hvad som rör sig ulomkring mig, och utan ali möjlig håg
att meddela mig. Men höra! Ach det skulle jag nog ännu förmå, om
bara ntigon te/alle! Dock harjag oräit att så säga: Omkring mig och till
rnig Lala kärlekens milda ord, som ändå äro dc hästa afalla, fast min
törstande 4111 icke blir fulli tillfredsställd af det, soni är alldeles nog för
hJeta,. Aldrig har jag begripit förr, huru mycket dessa ivä äro skiljda
och hvarandra olika, och huru olika behof dc harva! Lycklig den som
förmär amalgamera dem, och förvandla dem till eri! Eller sätta dess
röster i fulI ha rmoni! Nog derom, och no till annat;

20 1 brist af nyti, harjag i vinter och vr genomläst en heI mängd äldre
saker. Jag har då äfven roat mig mcd ännu en läsning af »Fyra
giftermU» och fann vida mera intresse deruti, denna senare gang, då
jag icke mera Fikade efter att fi veta utgången, d. v. s. lefde i det
kommande, otan höil rnig vid nu’et, trefligt och gerna. Magnus är en
art afciviliserad, humaniserad och försvenskad — — Schoppe, som roade
mig vida mera no, än för 3 tir tillbaka. Afven Jean Paul’s Titan har jag
för 3:dje gingen läst i vär, och tjusas deraf alltid mer och mer. Men
värit noviteter äro klena produkter! Familjen Falkensvärd? — — SökI,
gammalt — förlegadi? —1 Dalarne? — — Vackert, behagligt, men orimligt

30 och stundom ihiligI? Vindskuporne? — lngenting? — — Eller huru? — —

Efter denna något beska och kanske orätta uppradning. vågar jag
knapt säga ali jag blef glad di jag ui cdert bref sig att »Förhoppning
arne» ätminstone voro genornlasta af nägon hvars omdöme jag sätter
sä stort värde p1 Men deremot icke min svanesång — Torparen, som
jag skref pä lini knappa veckor, alldeles mcd lif, sjä och hjerta
leivande i niitt ämne. Besynnerldgt> nog. att jag tänkte ofta pä
Runeberg di jag skref denna torpar—idyll, ty i mitt Lycke är han näslan
den enda som mälar folk-lifvet pä landet sädant der ät — otan öfverdrift
och alit för mycket idealisering. — Jag gaf elI e>empl<an af Torparen i

40 julklapp it miu husfolk, och hade den glädjen liöra: att dc tyckte det
Var en ganska »rolig historia» för att tie kände sä vai vid ali!, — — och
det var just det omdöme jag helst önskade. No tager jag mig friheten
äfven till min Finska (icke Rysska) yön öfversända efl ex<emplar> af
denna anspråkslösa bok, i hopp att den ännu är okänd, men sk ui le
Vännen äter (mot min förmodan) redan tillegnat sig della lappri, sä kun
jo det första exemplaret gi fvas till nägon väninna, som ej 1 la ville
upptaga gåfvan. ej för dess ringa värde, men älniinstone för gifvarens
skuld. — (Det var en dum mening fast vai menadt! — Sä skrifver jag iiit

när pligorne ändä i hvar stund underminerar tankarne, förgör och
50 förstör dem.

Ni för den L&nström, som inom kort vandrar som en välbeställd
kyrkoherde. mcd istermage, fru och kor och kalfvar och smörtionde
och yste och alIt. Jag viii men jag kun ej föreställa mig detta, jag ser
bara, den componerade, mcd högtidlighet till öfvertyg och suUr till
foder, utrtistade minen mcd hvilken han stiger upp pä »präke—stolen»
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sasom Vaira insular—gran nar kaila det. Jani vii så gerna skratta bara jag
tänker mig VaW vän som en >högvördighet,’. — När han en gång biir
insiallerad i siit nya kali, så skall väl Mag. Snellman komma och heisa
pa honom, och sa vidare — sina andra viinner Sverige? — Men ach!
Kanske soher dai ‘sågo’i af dem, den eviga sömnen under torfvan.

Jag har läst eder landsrnaninnas »100 minnen» men, upprikiigt
sagdt, inlresselade mig deraf endasi hvad som rörde Franztn, Rtrnc
berg och min ende l’inske vän — J. W. 5.— och bra gerna skulle jag Velat
ändra tittein på denna bok till »minnen» — »naigra minnen» elier
dylikt, Ly ho är dc.,, som rörni:rr förvandia minnen till enheter? FIart
minne inneh 11cr 100 andra d:o, och hvart af dessa — IlO ännu and ra,
o. s. v. — Ach Iruntimrncr dc borde ah/rig befatta sig mcd författcri. Dc
göra det sa illa. och i hvar rad förmärker man alltid att det tiLLas dem
hela den oundyikHgau ramen tillI taflan, ncmkigen> httcrär bildning. Dc
veta sällan mer än hvad dc snappa upp. och deL använda dc i tid och
otid. och — velat dc litet mera. — — pedantera och prala dc dermcd sa
att det räl nlaI ligga i Ijusaste dagern.

Ncj — qvinnan bör hafva he!! andra sysselsättningar, andra näjen,
och liennes häg siälid pö bell annaL, lib som hcnnesäre]ystnaid. Vissi
fins det nagra undan Lag, mcd eminen ui Oanlag, och som cj k unnar rnotstt 20
snilllets kraf ali utgjuta sig, mcn få äro dc, och gå ej till ett tjog
sammanräknadc, ifrån EVaN tid och till var. — Jag biir heli ängslig när
jag hör nya qVinl(iga) kometer stiga upp pä den dunkla httcrära
himmclen, der dc sä lian lysa, bara taga rum och väcka förtret. Gud
vare tack ali Ebba roar sig mcd pensel och näl, och aldris brytt sig om
dc baingstyriga gåsl]ädrarne, hvilka ofLa i dc qvinliga händcrne [örrtda
sitL gäsaktiga ursprung.

Nej. nu manar 8:de sidan ali sluta, och det skall blifva mcd eLi lilet
tiggcn: Ack min gode Mag. Sncllman sänd mig nu snäl/i några
intressanta numror af Saima. Jag laser sai gcrna. och nog bidralger till 30
inlrcsset när man Vei alt produktcn kommer fr<ain en snillrik vän. —

HVad Lyckes äI! Det paistais att baide »Frcy», »Intcllig;cns)blad» och
»Studier, Kritiker elo> skola gå under till näsla air, cmedan dc ickc
bära sig. Sverigc är ett oförklar<Iign and som uk/rig kari laila en liilerär
tidning, mcn, det är sannerl(igen> för aLi dessa alltid är sai torra och
ledsamma, eller huru?

Gode Mag. Soiellmarn bär en gång fram en Iiflig hyllnings helsning
till Runeberg. Vi läste hans »Fjalan> mcd stor bcundran i höstas.

Och nu slut — efier en vänskapsfull helsning frairn Ebha, som just no
gair och pysslar mcd sina blommor, och sätter friska och doltande till 40
sin siackairs moder, som är död för allt titom vänskap och minne. Lef
vaI önskar

5. v. Knorring 1’. Zelow

P. 5. Förlait ait jag 1 anseende oli tullens stränghet, skurit upp boken.
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