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HUB, JVS handskrflssamling

Käre Broder Snellman.

En Iång tystnad har rådt oss emellan. Den har tiilkommit från min sida,
i det jag trott Dig vara upptagen af det för Dig nya familielifvet och
derjemte, såsom förut, af författarskapet i Tidningsväg, att icke nämna
den vanliga sysselsättning tjensten medför. Att Du dock icke varit
glömd, behöfver jag icke försäkra Dig om. Men ett särskildt behof för 10

mig att betyga mitt varmaste deltagande i Ditt väl och ve, har inträdt.
Den giada väckelsen deraf var underrättelsen om att Din unga Fru

skänkt Dig en arfving. Jag får alltså, ehuru senfärdigt, lyckönska Dig
till den ställning af Far, som Du nu intagit, och den sällhet, som
dermed för Dig, efterlängtad uppgått. Att Du i motgångens stunder mä
öfverlemna Dig åt åtankan och njutningen af denna lycka, är en
uppmaning, hvilken Du tillika mä taga säsom förmaning af mig, Din
åldriga, grånande vän.

Men indragningen af Saima har tilikommit, och drifvit på mig att
skrifva några ord till uttryck a de sorgiiga känsior denna tilldragelse 20

framkallat. Saima har alitsä siutat sina dagar. Men minnet af detta Ditt
skötebarn skall lefva, jag säger det tryggt, hos den nation Du tillhörer.
Och hvad kan Du väl önska Dig mera. Låt icke öfverväldiga Dig af den
känsian, att Du vore en Martyr. Att verkligt finna sig i sin ställning i
lifvet, är blomman deraf. Att veta sig hafva kämpat och stridt såsom
Du, är afundsvärdt. Den bortgängnas ära är oförgänglig. Värst är det,
att Din ekonomiska ställning, sannolikt för mig, fått en svår stöt; värst
nämligen i afseende å de tröstegrunder Du enskildt kan behöfva. Men
häraf föranledes jag åter päminna Dig, att det är just i är jag blifver
Emeritus: Nästa höst går jag af frän min pubiika plats. Kanske har 30

Saimas indragning betydelse af, att Du bör ställa Dina askar i ordning,
såsom det heter. Denna betydelse är väl icke anad af den eller dem, som
tillställde Saimas undergång. Men en begängen orättvisa fordrar
upprättelse. Att denna sednare icke uteblifver, är en förhoppning, som
hvilar pä fast grund. Det fasta den är det som i verlden alltid i det hela
segrat.,

Som Alimänheten, och jag med, hoppas, fä vi snart se Dig å nyo
uppträda i den å bane varande Lönnrotska Tidningen. Emellertid nu en
annan sak. Jag blifver i sommar Promotor, och skall alltså uppgifva
Magisterfråga. Det vore för mig särdeles interessant att fä mottaga från 40

Dig förslag i detta afseende. Mina tankar fiyga hit och dit. Och dä man
är i valet, är man i qvalet. Jag ärnade fråga, om Vetenskapen mellan
sina hufvudstationer af utveckling hufvudsakligen stär stilla; men
frågar nu Dig, om Dig synes så kunna frågas, samt anhäller i alit fali
om frågor tillbaka icke till mig utan till det ideal af Primus Du för Dig
tillika mäste uppgöra.

För den myckna vänskap och gästfrihet Du senast åter bevisade
Robert, hjertlig tack, gode Bror. Han är nu i Berlin. 1 Mars begifver
han sig derifrån med Kellgren till Paris. Sjelfhar han beslutat. För min
del harjag om de kosor han borde taga, varit tveksam. Blott det varjag 50

med honom ense om, att han i Paris skulle dröja nägot längre. Hvad
han på den ena eller andra orten för sina studier vinner, beror dock
naturligtvis i alit fall af en inneboende större eller mindre förmåga att
träffa det väsendtliga af vetenskapens hemliga rörelse i det närvarande,1
samt en tillämpning af henne, hvilken tillika stode i sammanhang med
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utveckling
Har Du sett eller känner Du annars till Ruge’s Zwei Jahre in Paris.

Studien u<nd> Erinnerungen, två tjocka tomer, 8:o, tr<yckta> 1846. Just
nu har jag fått dem, men har icke än hunnit alis ögna inuti. Detta
exemplar tilihörer en Studerande Schauman. Annars bör äfven Uni
versitets Bibiiotheket hafva ett exemplar. Ar du intagen af samma
nyfikenhet som min, hvilken icke just är alideles liten, så låter Du väl
höra deraf hvilket Du, som jag hoppas, icke skatl göra förgäfves.

Här hemma hos mig står alit väl till säsom vanligt; och bedja alla de
10 mina, blott idel qvinnor, som Du vet, att fä, jemte mig, anm<äla> varma

och vördsamma häisningar till Din Fru, ehuru för oss okänd; hvarvid
de dock tillika mäste fä, såsom de begärt, genom mig äfven hos Dig
sjelf särskildt betyga sitt hjertliga deltagande i Din väigång och sin
önskan samt förhoppning att, sä långt är det ändtligen kommet, inom
ett år se Dig här.

Alltid
Din

tillgifnaste
20 J. 1. Tengström.

Hfors den 23. Januari, 1847.
Vår Helenes födelsedag.
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SLS, Borgåsamlingen

30 Kuopio d. 29 Jan 1847.

Käraste Broder Rbg.

Uppskrämd af Fini<ands) Aiim<änna> Tidning, som medfört den öfver
raskande underrätteise att Sjöströmska professionen redan är anslagen
och det frän dcen> 11 Dec<ember, kommer jag i sista stund med min
uppmaning: inlemna Din ansökning! — gör det, om Du viil hafva ro för
mig och hundrade andra arga själar, d. v. s., tror jag, ro för Dig sjeif.
Jag viii icke ingä i detaljerad bevisning. Du finner sjelf, hvad Du är för

40 ungdomen. Din blotta närvaro vid Universitetet är redan en stor
vinning. Du kan icke biifva en Grammatiker — Gyldn är en sådan, men
alideles oduglig och förvirrad, utan komparativ språkforskning och
utan förmåga dertiil. 1 det hänseendei, gör Ditt uppträdande ingen
orätt. Men Du kan åtminstone väcka intresse för ett konstsinnigt
studium af skalder och historieskrifvare. Din gåfva gör Dig dertili
skickiigare än någon på länge skaii biifva. Din kunskap om nyare
litteratur ger Dig tillffille till komparativ forskning i anda och form.
Hos oss, der intet estetiskt studium finnes, är detta ett stort behof
uppfyldt. Grammatiken har här dessutom att vänta ersättning, för de

50 gamla språken af Kellgren, för de Finska af Castrn. Bäda skola i
sinom tid hafva plats — om ock f—n vore. Nu söker Lönnrot Finska
professionen. Söker Du Sjöströms, så ären i båda i stånd att ruffa upp
ungdomen till en ny epok. Hvarföre, skulle jag dölja, attjag vill försöka
att fä en plats med, och att jag häraf drifves, att desto varmare bedja,
besvärja, tigga: sänd kära, käraste Broder in Din ansökning! — Du har


