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HUR, JVS handskrjflssarnling

Min Heders Broder,

Af Ditt bref ser jag att Du ej viii hafva min replik in på Saima, ty Ditt
skäl att Du ej har tid att genomgä den och miidra hvad Du specielt kan
finna anstötligt kan jag ej fatta, dä en sådan correctur, livartiil jag
iemnat Dig plein pouvoir ej kunde draga ut en timme, och på den tiden
kunde Du väl ej ändock hafva hopskrifvit en lika tång artikel. 10

Emellertid undrar jag ingalunda derpå att du ej viii införa den, då jag
af Dina yttranden i Kuopio vet att Du anser långa uppsatser ej behaga
pubiiken och Du i afseende på Saimas debit bör var Herre att sjeif få
bedömma hvad Du tror att kan skada densamma. Jag tar derföre den
utvägen att införa artikein i Morgon>biadet, ifaii man der viii taga
emot den. Hvilka de ändringar äro, som Du anser nödvändiga, kanjag
ej ana, då Du ej antyder, hviika de äro; men derom kan Du vara
öfvertygad att jag gema skulle gä in på hvilka som heist, blott jag
kunde gissa tiii dem. Åtminstone tror jag ej att der skall finnas nägot
som stöter Dig personligen. Att vi äro af olika tankar om sak, det hör 20

icke till saken — vår gamia vänskap, som deraf ingalunda kan och bör
fä lida. Skuilejag tro annat, så finge hela uppsatsen gerna för mig få bii
otryckt i ali evighet och jag qvarstå som en »Broder Ignorantius» i ali
min dagar för den som så vili anse mig.

Hvad Din varning angäende Aiimänheten beträffar, så rör den mig
föga. Du känner mina tankar om popularitet. En man som ända tili 40
är djupt känt bördan af att vara en slaf af Regeringens och Alimän
hetens opinion, kan ej nog hastigt befria sig från begges7

Just för att Du taite om bakvägen till Canceiler har jag ytterligare
tiliagt en ingress, den jag repeterar att vägen till Canceller är den rätta 30

och lagiiga vägen. Jag har i tjugo år arbetat för min familj, för att
reparera ett ungdoms-fei. Nu är den under tak och nu arbetar jag för
mig sjelf, fri att säga och göra hvad jag vill. Tala mig derföre aidrig i det
sinnet att jag borde sky nägons opinion, utom min egen. Impopularitet
bäde lios Regering och Aiimänhet medför en sjeifständighet, hvilken
jag snart hoppas för denna spottpenning förvärfva. Mitt ord skall jag
derföre städse hafva med i iaget hvar jag viii och huru jag vili.

Äterstär att veta huru Du känner Alimänhetens dom. Den torde
utfaiia ganska olika aiit efter som Du elier jag hör pä den. Samma
person som säger ett 1tt Dig, vet jag att har sagt motsatsen åt mig. 40

Augusta är ännu i Wiborg. Hon har varit någon tid iiiamående, men
är nu bättre. Jag är nu nästan aideies återstäid, sä att jag i Onsdag, om
det ej är fuit väder får gä ut. Heia October mänad har jag varit
kammarherre. Backman har för det närvarande ej piats för Melander,
men måhända i höst, dock kan Han ej säga derom något annat än
högst obestämdt.

Under min sjukdom har jag sett ganska iitet foik, så att jag ej hört
ett ord om Kallavesi. Af Lille och Backman, som voro här i qväli, fick
jag ej heiier någon upplysning. De hade ej helier hört något. Den
sednare gaf Dig det rådet att räkna prenumeranterne och när alit går 50
ikring, torde det åtminstone vid nästa Martii månads utgång, vara den
enda tiliföriitiiga utvägen. Detta är måste gifva mindre prenumeranter
än om Du börjat med äret.

Hvad Du taiar om Saimas sprängning af Dig sjeIf sä har jag aldrig
trott derpä; men hvad Du säger om censuren, att Du vore nöjd om
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endast censurförordningen efterlefdes, bevisar att Du aldrig måtte
hafva läst den. Med stöd af den kan alh förbjudas och särskildta
instruktioner behöfvas icke. Se pag 5 Förbjudet är alit som strider mot
anständigheten; vidare förbjudne: förmätna grubblerier stridande mot
den sanna philosophien och tillåtet är icke något förolämpande mot
landets eller andra länders regeringar. Tolkar Censor detta ad libitum,
och just derföre är Han Censor, sä får Du tacka Din lycka om något gär
igenom. Hvarje hemlig instruktion mäste vara en restriktion af Hans
makt; ty med bästa vilja kan den ej få större vidd än censurförordning

10 en redan tillägger.
Ingenting särdeles nytt föröfrigt — Ursin har under min sjukdom

grälat och krånglat som vanligt i C<onsistoriu>m eller rättare mer än
vanhigt, sä att till och mcd Hans ifrigaste patroner tycka att Han förgår
sig för mycket.

Helsa Din lilla Fru, hvilken, som jag hoppas, hedrar Sig med en
hastig och lustig Tysklands resa. Bed Henne besinna att Hon har
många sådana ogjorda och att Hon derföre ej länge får söla pä hvar
och en. 1 Vär bör Hon komma hit för att taga lektioner af Kapten
Lange, huru en sådan qvickast skall expedieras.

20 Helsa alla bekanta; M. Lindfors ej till förgiömmande. Afven sä mina
flickbekantskaper och, det förstås, framför alit min Josephine. Säg att
jag alit ännu fortfar att vara Henne trogen in i döden och med otålighet
väntar att Hon skall komma till Helsingfors. Jag kan ej annat förmoda
än att jag ådragit mig min Iängvariga ögonsjukdom derigenom att jag
sneglade för mycket pä Henne i Kuopio.

Farväl, min Heders Vän och Broder, Doctorn kommer och jag måste
sluta. Glöm ej att skrifva till Din

tillgifne
30 1. J. Nervander

Hfors d. 2 Nov. 1846.


