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den oväntade nyheten, att mitt Sista opusculum oaflcortadt hade
slingrat sig under den Censorligtpartiska saxen, hvilket ännu för tie år
sedan varit en ren omöjlighet, skrefjag till Nervan>d<e>r, uppmanande
honom att annoncera en Tidning i eget och mitt namn. Sä snart jag
utsläppt den, ångrade jag mig redan deröfver. Nu är mitt enda hopp,
att han, som sä mycket vett har, skall hafva äfven det att vägra att gä
in pä det bekymmersamma företaget, der skandal dock är den siikraste
För att om möjligt undvika att denna
vinning man kan påräkna.
epistel skall underkastas extracensur låter jag den afgå under min
systers adress till H<elsing>fors. Afsänd directe till Dig är det den
omöjligaste bland omöjligheter, att den under nuvarande förhällanden
detta om är ju ändå
skulle helskinnad nå sitt mål. När och om
onödigt Du skrifver till mig, och Du finner lämpligt att låta brefvet
afgä utan slik genväg, sä sätt adressen: 46, Rue Richeheu. Helsa, varmt
eller kalit, efter omständigheterna, men helsa i alla fail ändå till den,
som mitt utlefvade, sjuka hjerta ej ännu i denna stund kan minnas i den
ideala ljuffiet, hvari hon en gäng stod för mig, utan att klappa häftigare
ftån Din vän
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FLS, Lö,rnrotiana
Ärade Broder!
Af Lönnrot underrättad, att han ansökt, och af ryktet från Äbo, att
han vunnit privilegium på »Litteraturtidning», fär jag hjertligen tacka
Bror för den härvid bevisade sednaste vänskapstjensten, tilläggande en
bön om välvillig ursäkt för min stora försumlighet att först härtili foga
ett tacksägelseord för så många andra under årens lopp mig betedda
prof på Broderligt sinne.
1 förmodan, att Bror innehar Lönnrots fullmakt att handia, måste
jag ännu bedja om nödig fortsättning för bladets bringande pä klart
vatten. Dertiil lärer fordras en ansökning i Postdirektionen om Prenu
merations mottagande på Postkontoren, åtföljd af afskrift af Privile
gium. Vidare: införandet af åtföljande anmälan i Finl<ands> All<männa>
Tidning tre gånger. För härtill nödiga utgiftei följa 24 Rubel Silfver.
Haf nu godheten Kära Bror och anlita på mina vägnar Vännen
Berndtsons biträde för dessa operationer. Jag vet nog att Brors egen tid
är *förut* upptagen afbistånd åt hela den medicinska och halfva öfriga
veriden.
Tidningsprivilegium, skulle jag tro, kostar 14 R<ubel. Jag aftager till
öfriga utgifter 4 R<ube>l. Äterstoden behagade Bror använda till
inträdes afgifter i »Seura» för
Fröken Tavaststjema
Madam Snellman
och årsafgifter för sistnämndas K<ära> man.
Härtili bör jag nämna, att samma sistnämnda, kännande med sig sin
ovärdighet, ännu icke uppbrutit sitt kallelsebref.
Med anledning af mitt ombudsmansembete för Seura har jag väntat
på restlängd till pengars indrifvande, hvarförinnan jag ansett det lika
overksamt att publicera min benägenhe till resters öfversändande, som
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jag redan en gång förut funnit det vara. Angående mina egna har jag
väl tiiiskrifvit F. Ehrström, men vet ej, huru dermed sig förhåiier.
Detta skrifver jag öfverlupen af hvarjehanda marknadsbesökande.
Du vet icke K<ära) Bror, hvad det viii säga att vara småstadsbo, dertiil
tidnings skrifvare och skoirektor, under en marknad. Jungfrur och
mamseiier med manuskripter, Pastorer och Länsmän mcd faderiiga
bekymmer, tjärexportörer med liberala åsigter &c. &c.
alit detta
ligger öfver en syndare.
Haf K<ära> Bror öfverseende mcd min enträgenhet att öka Ditt
mångfaldiga bestyr. Detta är, jag vet det, samma slags tai, som jag
dagiigen hörer, försäkringar, att man vet, huru upptagen tiden är, att
man icke viii förhindra o. s. v. under hvilket tai timme efter timme
föriöper.,
Afsamma sort är min försäkran, att vara Bror till tacksam återtjenst;
ty jag vet, att jag dertiii icke finner något tilWälie. Tvifla dock icke på
min goda vilja eiier på den Högaktning och tiligifvenhet, hvarmed jag
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HUB, JV$ handskrflssarn1ing
Käre Broder!
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Hosgående brefvet af Rabbe kan Du förvara tilis vi träffas (i Aprii?).
Hvad den den nämnda första bristen angår, så tror jag den förfatia,
emedan inlagan mcd kursiv stil innehöil namnet Litteraturtidning. Den
andra bristen föranleddes deraf, att Du ej nämner bestämt H<ä>ften<a>s
arktai, och jag i denna sak ej ville förbinda Dig tii något visst. Troligen
förorsakar den ingen ledsamhet.
Så snart Rabbe nu skickar priviiegiet till Dig, lät mig veta deraf, för
att jag må kunna skrifva något till 1 :sta H<äft<et>. Biadets annoncering
m. m. upptager dock sä mycken tid, att jag aiitförväl derunder hinner
både skrifva och dit skicka artikein, som väi ej behöfver vara iång.
Sistes ville jag uppmana Dig till utgifvandet af någotslags Läse-1 eller
Kabinetts bibtiothek i F<inland; har Du ej tänkt på saken! Kunde ej
skada, att några H<äft<e>n af en sädan Tidskrift innehölle bara Finska.
Tusendefaiit häisningar!
Din broder
Elias Lönnrot
Laucko 19 Jan. 1847.
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