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F. J. RABBE 16.1 1847

jag redan en gång förut funnit det vara. Angående mina egna har jag
väl tillskrifvit F. Ehrström, men vet ej, huru dermed sig förhäller.
Detta skrifver jag öfveriupen af hvarjehanda marknadsbesökande.
Du vet icke K<ära> Bror, hvad det viii säga att vara smästadsbo, dertiil
tidnings skrifvare och skolrektor, under en marknad. Jungfrur och
mamseller med manuskripter, Pastorer och Länsmän med faderliga
bekymmer, tjärexportörer med liberala åsigter &c. &c.
ailt detta
Iigger öfver en syndare.
Haf K<ära Bror öfverseende med 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 hviiket tai timme efter timme
föriöper7
Af samma sort är min försäkran, att vara Bror tili tacksam återtjenst;
ty jag vet, att jag dertili icke finner något tiliffiule. Tvifla dock icke på
min goda vilja eiler på den Högaktning och tiiigifvenhet, hvarmed jag
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en tacksam tjenare
Joh. Vilh. Sneiiman
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HUB, JVS handskrflssarn1ing
Käre Broder!
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Hosgäende brefvet af Rabbe kan Du förvara tilis vi träffas (i April?).
Hvad den den nämnda första bristen angär, sä tror jag den förfaila,
emedan inlagan med kursiv stil innehöil namnet Litteraturtidning. Den
andra bristen föranleddes deraf, att Du ej nämner bestämt H<äftena)s
arktai, ochjag i denna sak ej ville förbinda Dig tii något visst. Troiigen
förorsakar den ingen ledsamliet.
Sä snart Rabbe nu skickar priviiegiet till Dig, låt mig veta deraf, för
attjag mä kunna skrifva nägot till 1:sta H<ä’ftet>. Bladets annoncering
m. m. upptager dock sä mycken tid, att jag alltförväl derunder hinner
både skrifva och dit skicka artikein, som väl ej behöfver vara lång.
Sistes ville jag uppmana Dig till utgifvandet af någotslags Läse-1 eller
Kabinetts bibliothek i F<in>iand; har Du ej tänkt på saken! Kunde ej
skada, att några H<ä)ften af en sådan Tidskrift innehölle bara Finska.
Tusendefalit häisningar!
Din broder
Elias Lönnrot
Laucko 19 Jan. 1847.
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