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P. S. Nog har Du gått för långt den att beskylla N<ordströ>m för
ang’fning. Emellertid tycks Han i Dag ej blifva Dig något skyldig. —

Hela Er polemik har tagit en bedröflig vänning. Vous serez bientöt uss
tous les deux.
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HUR, JVS handskrflssamling
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Min Heders Bror,

Gifves det i denna ofullkomiiga verld en fiitigare Correspondent än Du
har i mig. Här skickanjag Dig en Replik på Din anmärkning (i Saima)
mot Konstföreningen. Man har gjort det förbehåll att jag ej skulle
nämna författaren, men af finheten i Styl och vänningar torde Du lätt
kunna gissa till Honom. Jag hade den Aran att öfvertala Honom att
inskicka Uppsatsen till Saima hellre än att läta införa den i H<el
sing)fors Tidningar, så mycket mera som den är så skrifven att Du med
nöje kan införa den, hvilket jag på Dina vägnar lofvat att Du skall göra 20
med det första. Giöm derföre ej detta och drag Dig för öfrigt med
samma artighet ur spelet.

Nordström och Törnroth resa i morgon till Petersburg. Ehuru
N<ordströ>ms afske4 ankommit är det dock ej säkert, som Du ser huru
denna långdans slutas.

Jag hoppas att jag ej gjort annat än hvad Du ej ogerna ser, då jag ät
Nordström och Lille visat Ditt sednaste bref, hvars ton i det hela är
försonande och försonlig. Skulle jag ej varit säker att det äfven pä
N<ordströ>m skulle göra ett sådant intryck, så hade jag derom kan Du
vara öfvertygad ett tagit mig en slik frihet. Också tror jag att brefvet ej 30

förfelat denna verkan, efter N<ordströ>m sedan Han genomläst det, ej
hade mera derom att anmärka. Du känner Hans manör.

Tuus ut semper
J. J. Nervander

Hfors d. 17 Febr.
1846.
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Ödmjukaste Memorial.

Sedan Förste Kollegan, Magister Johan v. Becker efter tvenne veckors
tjenstledighet, under hvilken tid Studenten Axel Aspelund ombesörjt v.
Beckers åligganden vid Skolan, nu för angelägna ärenders skuld 50

nödgas yttenligare göra en resa från staden, och jag derföre antagit
Studenter Aspelund att fortfarande v. Beckers tjensteäligganden för
nätta, sä får jag till Högvördigste Herr Biskopen Doctorn och Ordens
ledamoten sä ock Det Högvördiga Domkapitlet om detta förhållande
aldra ödmjukast inberätta; äfvensom jag lika ödmjukt får äran anmäla,


