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HUB, JV$ handskrftssa;n1ing

Min Heders Broder,

Genom ett missförstånd föranledt deraf att Du vände Dig till Back
man, komma Dina möbier att först i Onsdag afgå till Wiborg
(C<ommerse Råd<et> C Rosenius) Han trodde neml<igen> att jag hade
bestyret och jag trodde att Han, enl<igt> Din önskan hade det; sä att
möblerne kunnat ligga der de lägo länge och väl, om vi ej händelsevis 10

nyligen äter kommit på det ämnet. Nu har jag åter bestyret. —

Melanders böcker har jag glömt, men emedan reqvisitioner till Wasen
ius kunna inlemnas ända till Augusti månad, så kan skadan repareras.
Lardners Differ & Integr<ab kalkul öfversatt på Svenska, finnes hos
Wasenius. Boken är bra nog. Afvenså tror jag att Han har Lacroix
Trait Elementaire du Calc<ulation) diffcerential> et Integr<al> . Goda,
här i landet okända böcker, för en Autodidakt, äro Schnuse Samlung
von Formein, Beyspiele u<nd> Aufgaben aus der Differ<enzial> Rech
nung Braunschweig 1844 och Strauch Beyspiele tiber die Lehren des
Diff<erentiab, Integr u Variat<ions> kalkuls 1 Band Differenz<iab kalkul 20

Erlangen 1835. En enkel Lärobok är Aä. Burg Ausftihr Lehrb<uch> d<er>
höhem Mathematik Wien 1833. III Bände (går från högre Eqvationer
ända till och med Var<iations) kaikui). — En god Algebra är Egens
Aligemeine Arithmetik 2 Theile (sista uppl<agan>). En lika god öfver
gång till Differ<ential> kalk<ub är Drobisch Lehre von den höhern
Gleichungen. Du ser att Melander mäste välja sjelf: franska nyare
böcker har jag ej anfört. Lefevre’s anses för de bästa; men jag har dem
ej och icke finnas de eller äro de ens till namnet kända härstädes7

Det är godt att Du ej misstyckt mitt sista bref. Likneisen angäende
Fennom<aner) och Pietister bör Du ej misstycka, äfven om Ditt namn 30

dervid förekommit, hvilket jag ej minnes. — Alla frare likna Fietisterne,
ty enthusiasmen förleder alltid, under hvad Gestalt den uppträder, tili
samma fel lätteligen. Att vi för en slik orsak förut kalinat för hvarandra
vetjag ej af, och det giäder mig naturligtvis. Jag har visserligen för en
qväll kunnat passim vara arg på Dig, men alldrig har jag, sä långt jag
kan minnas tillbaka, varit grå pä Dig och märkeligt vore det, om jag
någonsin skulle kunna bli det.

Jag har i mitt förra bref anfört icke alla, men många af de grunder jag
har för att ej med hull och hår blifva hvad jag anser en uitra fennoman.
Sedan jag öfvertygat Dig, att det ej är likgiltighet, utan resonnement, 40

som Iedt mig till min nuvarande ståndpunkt, sä är den saken oss
emellan afgjord; ty att omvända hvarandra biir ej för oss så lätt och var
ej heller min afsigt, utan endast den att rättfärdiga mig. Ett vigtigt skäl
tror jag dock att jag glömt. Viil man att Finskan skall uttränga
Svenskan, sä yrkar man på Styrkans och Pluralitetens rätt, som jag
anser för högst förderfligt i vår ställning. Det är civiiisationens, somjag
anser oss böra hålla på; ty det vore ej det bästa om Ryssland ville draga
conseqventa siutsatser af pluralitetens rätt vis å vis hela Finland.

Hvad Crusell beträffar har Du m<yc>k<et klunsat. Samma Resulta
ter, som Han nu vunnit, hade Han nära nog vunnit för än for till 50

Petersburg. Mannen är ej i stånd att vetenskapligei lösa en enda fråga;
dertili är Han för okunnig och för konfus. Annu är oafgjort huru vida
ett enda kräftsår eller en enda Chanker, som Han läkt, varit verklig
kriifta eller verklig Chanker. Sådant hade först bordt undersökas, samt
huruvida Volt<ska strömmen verkar annorlunda än ett annat kausti
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cum, t. ex. lapis infernalis. Det Moscouska intyget af Medicinska
Tschinovnikar bevisar föga. Petersburgska> Vetenskaps Acad<emien>
har ej ännu kunnat Iemna något intyg. — Att Cruseli oaktadt ali
galenskap ej blifvit här aideles frånstött, borde Du hafva gissat dä
ämnet som han behandiade rörde mig sä nära, och jag alltid, der nägot
rört sig, varit med, liksom sarfven i hvar Iek! Crusell fick af mig ett
recom<mendations intyg till Grefve Rehb<inder>, hvilket intyg Iydde
nästan ordagrannt så, som första hälften af Marcus’ bref till Crusell. På
detta intyg flck Crusell Respengar till Petersburg, dit jag gaf Honom

10 första idän att resa. Till Jacobi och Lenz skref jag för att varmt
recommendera Honom och som de sjelfve sagt, hafva de för min skull
befattat sig med saken och tilis dato haft tålamod med Hans ytterst
tråkiga person. Bland annat har Han stämt möte med dem på
Hospitaler och ej infunnit sig, utan låtit dem vänta utan bud från
Crusell o. s. v. Af Rehbinder fick Han 12 eller 1 400 Rub<eb B<an>co
Ass<ignater> om året. Sin Provincial-lön uppbär Han helt och hållet.
Skulle Han vara menniska, borde Han med någon tillhjelp af Medi
cinsk praktik kunna hjelpa sig. Kan han verkl<igen> blåsa bort Primär
Syphilis, sä bör Han blifva miljonär eller åtminstone rikare än Törn

20 gren blifvit på Ryska Gardes officerare.
Likväl viii jag ej besvara Din artikel. Svaret kunde skada Crusell och

jag har dessutom strängt beslutit, att var bättre än mitt rykte och
verka sä vidt jag kan; men i stilihet, ty under våra nuvarande
förhållanden, tror jag att jag lyckas bättre, om jag aldrig synes, och till
en sådan resignation besluter jag mig gerna för den goda saken. För
Dig må jag dock skryta, men naturligtvis angår detta ej Tidnings
redactören. Tvenne »Belege» som för det närvarande gläda mitt hjerta,
äro 1 :o Att jag skaffat åt Ekman beställningen af Altartafia i Helsing
fors, hvilken utan en »oerhörd diplomatie» å min sida vandrat till

30 Tyskland. Min belöning har jag den, attjag var i tilifälle, att med Män
sådane, som v. Haartman, Walleen, Klinkowström etc. utveckla sä
mycken Gewandheit och Finesse. 2:o 1 afseende pä en Committ,
bestående af Lille, Laurell, Rein för de Finska Stipendierne, fick jag en
del (1/2) af Stipendierne att bestämmas åt sädane, som från barndomen
vistats på orter der Finska ej talades, och vidare fick jag dem derhän,
hvarpå de förut ej tänkt, att inrycka, att alIt detta dock föga hjelper,
lika litet som Stipendierne för Ryskan, i fall ej för Finskan, liksom för
Ryskan, finnes en ordinarie Professor vid Universitetet. Saken före
kommer i höst. Skulle den hafva nägon verkan, så har jag gjort ett godt

40 handtag ät Er »damned Fennomans»
Ar Du hemma i Kuopio hela Sommarn, frågas för det högst

obestämda fall att jag kan resa dit.
Helsa Lönnrot, om Han ännu är i Kuopio; men glöm framför allt ej

helsningar till Din Fru
från

Din tillgifne
1. J. Nervander

50 Helsingfors d. 22 Juni l846.

P. 5. Se efter Wright och laga att Han kommer sig till att komma hit.
Jag har sett ett portrait som Han gjort, aldeles å la Denner. Mannen
har otvifvelaktigt en stor talent. Måtte Han vara mera rörlig än
Brodren. Jag tviflar ej att för Honom kan beredas tilifälle att utveckla
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sig i konsten; men hit bör Han komma. Räkna det mig till godo i en
framtid, att jag hittat Honom och låtit Honom — ligga.
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1846
HUB, Kellgreniana

Min Kära Bror! 10

Jag har både publice och privatim blifvit underrättad om Ditt docent
specimen och önskar af alit hjerta lycka både till den otvifvelaktiga
framgången deraf och isynnerhet till det öfverståndna tråket af dess
utgifvande.

1 privat väg har jag äfven hört den glada nyheten om Ditt uppsåt att
besöka Kuopio. Ehuru jag väl kan gissa, att jag fär figurera som skylt
för besöket, räknarjag icke mindre på glädjen afdetsamma och beder
1:o om ferm notis, när Du hit anländer, 2:o att Du bestämdt tager
quarter i min skriflcammare. Underrättelsen är nödvändig, pä det att 20

icke någon min utfärd härifrån må göra vårt möte om intet, utan den
saken kunna arrangeras efter omständigheterna. Tala med Nervander
om färden, pä det att Er resa må träffa tiilsamman, om N<ervander>,
såsom jag hoppas, beger sig ästad till denna syvä- och sydän-maa.
Kan,ske reser Du eljest ensam, och kan då erbjuda Janne Nervander
plats jemte Dig.

För det tredje beder jag enträget: medtag Tyska jurnaler, hvad Du
möjligen kan få — likaså nägra häften af »Revue des deux Mondes» för
1845 eller, om den skulle saknas, någon annan Fransysk Revue.
Kallavesi kommer eljest, att detta är lefva ett torrt lif. Skulle Du kunna 30

fä mig en »Wachler» till 1/2 års begagnande och »Gervinus» Tyska
litteraturens historia, sä är jag grundiigen laddad till storverket af en
Litteraturtidning, ehuru ingen i det litterära Iifvets centrum lärer tro,
att den saken kan med någon framgång expedieras.

Länge, länge harjag icke sett nägon rad ifrån Eder familj. Har dock
jemnt hört goda och glada underrättelser. Mitt arbete har i vinter gått
skralare än eljest7 Hvarföre jag äfven varit trögare i brefskrifning.
Helsa nu hjertligen Din vördnadsvärda Fader. Likaså Familjens öfriga
mediemmar. Som jag förmodar lefva De alla åter på Botby i fröjd och
frid. 40

Icke just för Din räkning men för Din Systers, som väl förut lärer
veta det, viil jag berätta att Josefina K<ellgren är — — ja är borttagen
—

— för hela som<maren,) nemiigen till Idensalmi. Eljest hafva också vi,
min Hustru lilla och jag, tänkt på att resa ditåt. Det kunde ju blifva en
diversion under Din härvaro. Välkommen!

Vänskapsfullt
Snellman.

Kuopio d. 28 Juni 46. 50


