
714 J. V. SNELLMAN - A. F. BORENIUS 20.111 1848

och missbruka Din väiviija.
Jag har börjat detta år med större ekonomiskt bekymmer än vaniigt

och fått mottaga tvenne utsökningar för ingången borgen på tiils<am
mans> 370 R<ube>i S<ilfve>r med räntor och umgäider dertili. Drifven af
detta piötsiiga behof, sökte jag iän i Arbetshusfonden, men fick afslag,
ehuru min ansökning ingafs några dagar före det beryktade indrag
ningsdokumentets utffirdande. Aila kassor i H<eising)fors skola vara
uttömda och belägrade. Det är derföre jag på en kamrats inrådan
vänder mig tiii Borgå.1

Jo Det ena af sagde iän 170 R<ube>i har jag på utmätningsutslag redan
eriagt; det andra 200 R<ubei återstår hotande. Men äfven det förra har
satt mig ur stånd, att honorera tidningsomkostnaderna. Tyvärr harjag
säker utsigt tul ersättning biott för ilo Rube)i. Skuiie det helst vara
nära vänner eiier förtjenta män, för hviika man så oafbrutet piågas,
vore deraf någon tröst att hemta. Men sedan 1843 har jag nu hvarje år
fått betala för idei slarfvar. Denna sista stöt är dock den värsta jag
vidkännt.

Må ett blidt öde bevara Dig kära Bror från dylika vådor. Dock Du
bevarar Dig sjeif och det är blott den ena slarfvens lott att böta för den

20 andra. Femton gånger och några dertill har jag besiutit att träda ur
deras krets äfven hvad borgandet beträffar — men ho kan tindgå dem
och sitt öde.,

Jag beder nu: Kära Bror, haf godheten ombesörja min angelägenhet
och, om pengar fås, sända 300 R<ube’i S<iifver tili mig i 50 R<ube>l tili
H. A. Sireiius, Amanuensis i Helsingfors. Fås inga pengar, sä betunga
posten med återsändandet endast af borgesmännens namn.

Annu en gång: bär det onus jag pålägger Dig utan mycken förtret.
Jag vet af erfarenhet, huru förtretiigt det är, att draga ali verldenas
korrespondens och har sannt deitagande för andras piägor i den vägen.

30 Heisa Din rara Gustafva och framför äfven min liiia hustrus
obekanta heisning. Emma var i går hos oss, pigg och med intagande
lefnadsmod som alltid.

Kär helsning också till Runeberg och hans Frua. Huru hafva
veridens nya affärer bekommit honom? Jag menar,1 att han med ären
fär för dem allt större deitagande. 1 denna vrå är det en ovan hugnad,
att nu med iängtan motse hvarje post. Tili aii iycka hafva vi här
Augsburger Allg<emeine> Zeitung.

Lef Väi! önskar med vänskap och Högaktning
Joh. Viih. Sneliman

40 Kuopio den 20 mars 1848.
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Käraste Bror.

Jag skäms grundiigen för min försumiighet att skrifva Dig tiii och tacka
50 för mycket broderiigt mig bevisadt. Hvarjehanda bekymmer, som iigga

öfver mig, hafva gjort mig sä der häglös och oföretagsam. Som Du ser,
gär Litteraturbladet åter. För det har jag arbetat mera, än som synes,
och derunder haft stor förargelse med censuren.
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Otåhgt har jag väntat Dig hit hvarje dag, såsom Dina Iöften och
muntiiga rykten antydt. Nu biir det säkert ingen resa af till Laukko,

sedan föret sä hastigt försvunnit. Tie, tolf mil härifrån ät söder, skall
man icke mer kunna begagna släda, och posten framskaffas på kärra.
Kom dock hit på skaran och förlef menföret här; låtande Ditt arbete
följa med. Vi hafva här numera Augsb<urger Allgem<eine> Zeitung och

dc stora nyheterna färska; dessutom Aftonbladet. som sednare ersätter
hvad1 ur den förra bortkapas.

Finl<ands) Allm<änna Tidning frambär blott lögner och vanställda
berättelser. Revolutionen i Frankrike har hittils visat en beundransvärd 10

karakter afmoderation och ordning. Genom den har det fjerde ständet,

arbetarens. gjort sig jemlik mcd de öfriga. Man börjar nu ana, hvad
man länge sedan bort inse, att detta är en revolution i hela menskliga
kulturen. Sä vidt ses kan, bortrensade medelklassens uppkomst mycket
förderf äfven i tänkesätt och sed. Hoppas bör man, att oförderfvade
krafter hos massan nu skall fullborda verket.

1 Baden, Wfirtemberg, Hessen-Cassel och Darmstadt samt Bäyern
hafva fredliga (temiigen) revolutioner föregätt, som gifvit sarnvetsfri

het, pressfrihet, folkbeväpning. jury o. s. v. Allmänt yrkas och lofvas

ett Tyskt nationalparlament. Dylika omhvälfningar äro under görande 20

i Sachsen (konungariket; i hertigdömena redan förbi), i Hannover,
Oldenburg. Hittiis endast svaga försök i Preussen. På utgängen här
beror mycket.

Liqviden för sista året skola vi uppgöra, dä Du kommer. Ungefär är
den, som följer:

Papper — 190
Tryck — 400 Reqvirerade> Exemplar:
till Melander — 60

Ofversättningar — 45 p<e>r Posto — 430 30

Extra utg<ifter’ - 25 här — 20
Summ)a R<ube>l S(ilfve>r 720 Summ>a R<ube>1 S<ilfve>r 900

Bland dc reqvirerade p<e’r Posto äfven några friexemplar och valuta för
subskriptioner vid Saimas indragning. Vi skola broderligen dela behäil
ningen. från (ett> par Bokhandlare har jag nu fätt reduk>tioner till
halfva priset. Men exemp<lar) <fln)nas qvar till 400:de. 1 är blir gudnås
behållningen ingen.

Min Hustru helsar kärt. Alla vänner här finna sig välbehållna.
Frosterus mcd Fru är i Vasa. Helsa Lindh, som jag icke fått se vid 40

genomresan. Lef väl! Kom kära Broder.
Snellman.

Kuopio 28 Mars.

P. S. Nervanders beklagansvärda bortgång förkunnas säkert af denna
post’s tidningar. Det var äfven mig ett hårdt slag.
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