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HUR, Kellgreniana

Broder Keiigren!

Det fägnar mig, att Du icke ilia upptagit mina inkast mot Ditt vai af
yrke. Sedan saken nu är afgjord är derom intet att säga. Min
öfvertygeise känner Du. Den grundar sig på det obestridliga: att vårt

10 iand mera behöfver uppoffrande. patriotiska författare, än patriotiska,
vinstsökande föriäggare; ty en föriäggare kan utan vinning icke existe
ra, men en författare kaii arbeta för äran. Att man icke viii knussla sig
fram här i Iifvet, är ett tycke, men intet skäi. Ailt foiket, böra vi tro, äro

goda patrioter, der det kan förenas med egen fördel; men nägra böra
vara det äfven med uppoffring deraf.

Tag icke detta, såsom skulle jag anse Dig icke i Ditt vaida yrke
kunna gagna fädernesiandet, ehurujag anser Dig för god för detsamma
(yrket nemkigen>), och andra med mindre förberedeise och gåfvor för
dugiiga nog dertiil. Hade Dt. och några andra, som dertili kunnat

20 verka, skaffat Axei Aspelund för1a och kredit, hade han troligen efter
ett par iäroår väl fylit sin plats. Ohman bevisade det, och hundrade
dyiika exempei gifvas. En sådan man förtjenar ali heder, men ingen ära.
Detta utsäger i min tanke skiinaden.

Ditt författareskap för framtiden är det bättre att genast med
resignation betrakta, än att deraf göra en tärande oro, som hindrar Dig
att heit vara, hvad Du viii, en duglig bokhandlare &c. Lita icke på, att
Din kompagnon iänge skail öfvertaga utförandet och lemna Dig
ordinerandet. Han viii nog styra sjeif; och Du lärer Dig snart, att Ditt
eget görande är det påiitligaste. Gemensama affärer skötas icke med

30 sådan tiliit, som de planeras.1
Men Iemnom det, som numera till intet tjenar. Hjertiigen önskarjag

Dig framgång för Din egen och sakens skuid. Mä Du genom Ditt vai
anse Dig hafva åtagit Dig en skuid att betaia, såsom Du i min och
mångens tanke gjort. Ty så anspråksfuil är och bör verlden vara i
afseende på dem, som engång stälit sig fram för dess blickar.

Mina vänner i H<eising>fors hafva under dessa för mig odeciderade
tider iakttagit en alideles dråpeiig tystnad. Muntliga hör jag rykten hit
och dit, utan att <***> Iåta dem inverka. Mitt iif stär i hv<ar>je faii vid
en ängsiig knut. Helsan har otillbörligen kinkat; och borgesförbindeiser

40 fortfara att ruinera affärerna. Dock träffar alit det onda på segsiitet
gods.

Heisa vördnadsfuiit och hjertligt tili Tengströms familj. De Dina här
äro friska och sunda. Såsom hittiis fortiefver jag med ali tiiigifvenhet
Broderiigen

Joh. Viih. Sneiiman
Kuopio 19/2 49.
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