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sett mig tvungen att i omförmäldt afseende vördsammast afvakta

ytterligare föreskrift. Kuopio den 23 September 1845.

Joh. Vilh. Snellman

Till Högvördiga Domkapitlet i Borgå.
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HUB, JVS handskrftssanzling

Käre Broder!

Af hosföljande brefvet kan du åter se, huru vårt för några decennier
tillbaka både o- och ökända språk småningom tillvinner sig alit fiere
vänner utomlands. SkulJe du anse det värdt att för Saimas läsare
berätta om en sädan företeelse, så må du gerna göra det, blott du ifrån
brefvets början utesluter harangerna för undertecknad. Ty jag vet ej af
den ringaste nytta, som sådana kunde1 tillskynda mig eller nägon 20
annan, men väl vet jag, att de i mer än ett afseende kunna verka
skadligt. Hvar och en af oss vet dock med sig sjelf, att han icke gjort,
eller heller framdeles kan göra ens hvad han efter sin förmäga vore
skyldig till att göra, så mycket mindre något, hvaraf han kunde
berömmas. Brefvet kan blifva hos dig tills vi någongång äter träffas.

Jag ämnade korteligen anmärka, hvad B<orgå> T<idning, när den i
någon N:r nämnde om Makkonen, Kymäläinen och Puhakka jemte
deras1 runor, glömt, eller ej vetat af — men som det ena ordet drog ett
annat efter sig, sä blef deraf oförmärkt en liten uppsatts om finsk
trocheisk och jambisk vers i allmänhet, livitken uppsatts jag nu härhos 30
till Saimas tjenst får öfverstyra. Under ytterligare genomläsning rättade
och lappade jag sjelf åtskilliga felaktigheter, och beder dig göra
detsamma mcd dem, som undgått mig.

Hälsa bekanta!

Tuus
Elias Lönnrot.

Kajana den 25 Sept. 1845.
40
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Vän och Broder,

Oaktadt Du ej berättat mig något nytt hvad Ditt parti beträffar, så
fägnar det mig dock att Du derigenom blifvit föranledd att skrifva till
mig. 50

Att ingen — Knappt nog Du Sjelf— innerligare önskar Dig lycka; det
vet Du. Det bästa är attjag äfven hoppas på en sådan lycka för Dig och
Din blifvande Hustru. Helsa Henne till en början på det hjertligaste
från mig; men i dag fär det bero härvid hvad Ditt första bref beträffar
föröfrigt; ty jag måste i alla fali nästa Lördag skrifva Dig till angående
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åtskiiligt och besvarar i dag derföre blott Ditt andra bref.
Björk möbier med en vacker mörk betsning som liknar utmärkt väl

valnötsträd, kosta hos Lithonius
1 Soffa 20 Rub<el> Silfver
1 Divanbord 15
1 Länstol 4
1 Stol utan iän 3
Härvid är stoppningen inberäknad, men ej öfvertåget, som varierar

till pris efter beskaffenhet7 Innom 6 veckor kan alit vara färdigt från
10 den dag då de beställes. Emeilertid har Du ej bedt mig vidare än att

fråga efter priserne, så att jag ej någon beställning har gjort.
Du har glömt att jag har Soffor af 2 olika Dimensioner i min Salon.

Vill Du ha möblerne, så bestäm derföre huru långa sofforne skola vara.
Priset beror ej af längden.

Vidare: 1:0 Bestäm om Du vill hafva dem stoppade eller endast
trädvirket. 2:o Huruvida Du vill hafva öfvertåg eiler icke, samt i förra
fallet hurudant?

Du finner att äfven med öfvertåg faller priset under Ditt Maximum
Farväl på 8 dagar, ty jag har fätt Herre bud efter mig.

20

Din
tillgifne

J. J. Nervander

D. 30 Sept.
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Min Heders Broder

Din möbelbestältning är sålunda uträttad, att den första October afgå
härjfrån 1 Liten Soffa på ressorter å 12 Rub<el> 6 stolar och ett Divan
bord, alla dessa till hufvudsakliga delar af Valnöt, samt ett sybord af
Mahogony. Alit detta jemte inpackning i 2 lådor kostar 54 R<ub<e>l
Silfver. En soffa samt sex stolar till kunna först fås med vinter-före.
Handein är verkiigen god och möblerne äro ståtliga. De nu f’ärdiga

40 Möblerne kosta med inpackning, som sagdt 54 R<u>b<e>l, hvaraf
sybordet 8 R<u>be>l. De återstående komma således på 46 Ru>b<e>l;
således total-summan 100 R<ub<e>l. Dertili kommer öfvertåget, som för
hela surfven kan stiga till 15 R<u>b<e>l Silfver högst. Derom mera när
möbierne afgå.

Din tillämnade flyttning till Sverge har fiere sidor än Du tror. Enkigt>
hvad Nordström säger, är H<ans> M<ajestät så emot Nordströms
öfverflyttning, emedan Högstdensamme combinerar den med de Scan
dinaviska Ideerne. N<ordströ>m säger att Hans öfverflyttning skulle
innebära en expatriation för alltid, så att till och med temporära besök

50 i Finland blefve förbjudna. Du torde väl utsätta Dig för detsamma,
hvarförutanjag ej kan inse huru Din ditflyttning och återflyttning skall
afiöpa utan att insylta Dig i skulder, i synnerhet om Du sedermera skall
i Helsingfors bli Professor utan lön till en början. Nu finge Du
bibehålla Din Rectors lön, på samma grund som Sundwall Sin Lektors.

Föröfrigt afgå Dina betyg i Måndag.,


