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handen. Ty för hvar dag menniskan lefver, vexer det timiiga behofvet
till, och dermed frestelsen att uppoffra af öfvertygelser7 Var man
*säker* pä *dö*! Drum keine Feindschaft nit. Ty jag hoppas, du
vederlägger mina misstankar pä eklatant vis. Dertill önskar jag af
hjertat framgång.

Tuus
S:n.

10
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HUB, JVS handskrflssarnling

Käre Broder!

Tiden medgifver på intet sätt, attjag nu kunde ens tänka på att komma
till examen. Hvad jag då gör, lärer du fråga, hvarpå jag svarar:
förmiddagarne arbetar jag i staden på lexicon och eftermiddagarne pä
landet med den blifvande nya Kalevala upplagan. Händer nog, att jag 20

ej alltid har så mycket afseende pä tidens tillätelse, men nu har jag
sedan sista resan ej ännu hunnit sitta mig trött. Räkna nu öfver, till
ungefär huru lång tid din manuscr<ipt) äro tillräckliga för Litteratur
bladet, och underrätta mig derom med nägon rad, för att jag mä kunna
rätta mig derefter. Tror du dem förslå för hela din frånvaros tid, sä
skrifver jag ingenting, i annat fall skall jag väl skicka härifrån något,
när behofvet päkallar.

Lycka till din förestäende resa och välkommen i höst äter sä snart
som möjligt! Träffar du pilten Frans i Kuopio, så bed honom utan
afvaktande på min ankomst dit laga sig hem. 30

Helsa din Fru, Svärfar och andra bekanta, bland andra Jakob
Zitting, hvilken jag hvem vet när mera fär tilWälle att träffa.

Tuus
Elias Lönnrot.

Kajana den 13 Junii 1847.
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1847
RA, Borgå domkapitels arkiv

Ödmjukaste Memorial!

Sedan Högvördigste Herr Biskopen Doctorn och Ordensledamoten så
ock Det Högvördiga Domkapitlet uti vördadt Memorial af den 21
April detta år ålagt mig att inkomma med förslag till lämpligaste
användande af de å Skolans tomt stående och af Kuopio stad till Höga 50

Kronan afträdda byggnader, s får jag i detta afseende ödmjukast
föreslå:

1:0 att af ifrågavarande byggnader tvenne flygelbyggnader, den ena
belägen invid Stora Torget och Norra Berggatan, innehållande två
bagarstugor och tre boningsrum. den andra belägen invid samma torg
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och Östra Torngränden, båda såsom ytterst förfallne, utrymmet in
skränkande, vanprydande och för Skolans behof oanvändbara, måtte
försäljas, mcd åliggande för köparen att desamma nedtaga och bort
fiytta låta;

Och vågar jag ödmjukast styrka detta förslag med åberopande af
Väiborne Herr Geheimerådet m. m. L. G. von Haartman’s, vid besök
i Skolan år 1845, höggunstigt mig meddelade tiilsägelse om nödvän
digheten af dc nämnda flygelbyggnadernas nedrifvande Skolhusets
färgstrykning och ett snyggt planks uppförande kring Skolans tomt;

10 2:o Att likaså ett värdelöst, i anseende till det haifinfalina taket
lifsfarligt vedlider af bräder jemte tvenne ilja ställda afträdeshus måtte
nedrifvas och mcd andra ersättas;

3:o Att deremot en byggnad invid Ostra Torngränden, innehållande
stali och boda, båda mcd dubbel botten, antingen användes till det i
föregående punkt nämnda behof, eller nedtages, för att, jemte nödigt
tillskott af nytt underlag, begagnas till uppförande af en Gymnastiksal
på annan plats, nemligen invid Smedgränden midtemot det på motsatta
sidan af tomten stående Skolhuset; om behofvet af hvilken sal jag
särskilda gånger haft den äran ödmjukast anmäla

20 1 sammanhang härmed tager jag mig friheten ödmjukast inberätta
om behofvet af:

4:o Eldstädernas i Skolhuset reparation eller helire nybyggnad,
emedan dc enligt Skolans Vaktmästares bedömande icke utan fara för
eldsvåda kunna begagnas;

5:o Den för Första Klassen begagnade lokalens utvidgande, genom
att borttaga en mellanvägg och förse den till denna stötande gafvelvägg
af skolhuset mcd s. k. följare; hvilken förändring vid den 20 Maj 1845
förrättad husesyn af Vällofiige Magistraten i Kuopio ansetts både
ändamålsenlig och verkställbar, och hvars lämplighet äfven bevisas af

30 det olämpiiga den, att sammantränga ungefär 40 lärjungar i ett rum af
elfva alnars längd, åtta alnars bredd och fem 1/2 alns höjd, såsom nu
ske måste;

6:o Gårdstomtens planening, emedan större delen af densamma,
förut till trädgård begagnad af hvarje regn lätt göres sumpig, och den
öfriga delen bildar en sådan däld, att höst och vår särskilda bryggor
mäste uppföras öfver den sjö, som bildar sig kring ingången till
Skolhuset;

7:o Skolhusets ffirgstrykning till det yttre äfvensom till vissa delar af
det inre, äfvensom ett nytt planks uppförande istället för det gamla,

40 ytterst låga och förfallna.

Joh. Vilh. Snellman.

Kuopio den 20 Juni 1847.
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FLS, Lönnrotia,za

50

Käraste Broder Lönnrot!

För Litteraturbladets närmaste behof är väl sörjdt. Det eger en 18 till
22 ark. Men en del häraf är nog vulgär; dessutom föga original. Kunde
Du derföre till Augusti förse mcd ett par ark, sä haf godheten göra det


