
J. J. NERVANDER - J. V. SNELLMAN 22.Vt 1846 637

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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HUR, Keltgreniana

Min Kära Bror! 10

Jag har både publice och privatim blifvit underrättad om Ditt docent
specimen och önskar af allt hjerta lycka bäde 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 får figurera som skylt
för besöket, räknar jag icke mindre på glädjen af detsamma och beder
1:0 om ferm notis, när Du hit anländer, 2:o att Du bestämdt tager
quarter i min skrfflcammare. Underrättelsen är nödvändig, på det att 20

icke någon min utfflrd härifrån må göra vårt möte om intet, utan den
saken kunna arrangeras efter omständighetema. Tala med Nervander
om ffirden, på det att Er resa må träffa tilisamman, om N<ervander>,
såsom jag hoppas, beger sig åstad till denna syvä- och sydän-maa.
Karske reser Du eljest ensam, och kan dä erbjuda Janne Nervander
plats jemte Dig.

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

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

Länge, länge har jag icke sett någon rad iftån 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 öftiga
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 Kcellgren> är — — ja är borttagen
—

— för hela som<maren,> nemligen 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.
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