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67 AKTIETECKNING FÖR UTGIFVANDE FRÅN
TRYCKET AF RUNEBERG’$ FROF-PSALMBOK
HUB, JVS handskriftssamling 10

Johan Ludvig Runeberg har under loppet af senaste åren egnat sin
skaidegåfva uteslutande åt författandet af en ny Psalmbok och genom
detta arbete förvärfvat sig en ny rättighet till sina landsmäns erkänsla.
Hans anspråkslösa samhällsställning har derunder förblifvit oförän
drad, och de yttre bekymren skola säkert ofta verkat nedtyngande för
hans inres verksamhet. Tyvärr kan en författare i vårt land icke heller
genom sina skrifters utgifvande i vanlig bokhandelsväg påräkna något
bidrag för en sorgfri utkomst. 1 den öfvertygelse nu, att hvarje
Runeberg’s landsman önskar för honom tillvägabringa ett undantag 20
från sistnämnda, hans författareskap föga uppmuntrande förhållande,
få undertecknade i många lika tänkandes namn härigenom inbjuda till
en

Aktieteckning för utgfvande från trycket af Runeberg’s Prof-psabn
bok.

Aktieteckningens redan antydda ändamål är, att åstadkomma ett i
någon mon värdigt honorarium åt den utmärkta författaren, som utan
närmare bestämmande i detta hänseende öfverlåtit förlagsrätten, för ett
blifvande Boiags räkning, åt undertecknad Borgström.

Hvarje hei Aktie i Bolaget löses med tjugufem Rubel Silfver, hvarje 30

Aktie-coupon medfem Rubel, och kan äfven teckning ske för femtede
lar af couponen ända till en femtedel å en Rubel S<ilfve>r. Inbetalningen
sker i December detta år till de personer, som på livarje ort upptagit
teckningen, och medien insändas till undertecknad Borgströrn. Hvarje
aktionär anses i och med teckningen hafva underskrifvit nedanstående
förbin1delse och är berättigad vid inbetalningen erhålla ett exempiar af
Psalmboken medfac-simile af Författarens handstil och namnteckning.
För medlens rätta och omsorgsfulla användande till uppgifvet ändamål
ansvara undertecknade; och skail enskild tryckt redogöreise ak
tionärerna tilistäilas. 40

Carl Walleen. 1 R. Munck. Lars Sackleen.
Joh. Er. Bergbom. C. W. Gyldn. G. F. Tigerstedt.
G. M. Wenerberg. B. 0. Lille. H. Borgström.
Elias Lönnrot. Fredr. Cygmeus. Joh. Vilh. Snellman
Frans Johan Rabbe. Zachr. Topelius. C. V. J. Sundman
J. H. Lindroos. Paul Tikkanen.

Undertecknade, aktionärer i Bolaget för utgifvande afJ. L. Runeberg’s
Prof-psalmbok, befuilmäktiga härigenom, hvar för sitt nedan tecknade 50

aktiebelopp, de herrar och män, hviika inbjudit till aktieteckningen,
och hvilkas namn ofvan finnas upptagna, att utan vårt vidare hörande
leda Bolagets affärer och för det uppgifna ändamålet fritt disponera
dess medel; lemnande vi dem för, hvad de sälunda i Bolagets namn
göra och låta, härigenom full decharge.


