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bekämpa. Han kan, Om han eger utmärkeise, gagna för fachundervis
ningen, men han biir i öfrigt utan infiytande på ungdlmen Och biott
tliererad af de äidre.

Här föreslagna åtgärder angå visserligen biltt detaljer. Viii man
vidtaga en mera ailmän reform, så erbjuder sig en sådan i alla
embetsexaminas föriäggande utlm universitetet7

Att i reformväg gå ända derhän, att tiiiintetgöra universitetets
tilivaro, vore att för en osäker framtid upplffra hvad sm finnes — ja,
så mycket den som skrifver detta, förmår inse, att säkert föra bildnin
gen i iandet tilibaka. Denna biidning siuter sig till den Germaniska 10

stammens, Och universitetsinrättningen tiiihör denna biidnings flrmer.
Viii man undantränga universitetet Och i stäilet sätta dc Rlmaniska
foikens institutilner, bör man äfven vara säker, att kunna Omskapa
denna biidning från roten. Universitetet representerar nu vetenskaps
akademi, vetenskaplig biidningsanstait, teoretisk biidnings anstait för
landets biifvande tjenstemän Och genom förhåiiandenas tvång under
visningsanstait för den förberedande biidning, som elementariärlver
ken icke förmår meddeia. Det har visseriigen svårt att mltsvara denna
så sammansatta bestämmelse — Och dess uppgift försvåras, ju fiera
omogna reflrmförsök eiementarundervisningen här underkastas. Men 20

skail universitetet försvinna, bör man vara beredd, att verkiigen sätta
något i dess stäiie, d. ä. att genom särskilda institutilner ersätta, hvad
det sträfvar att göra för anförda särskiida ändamål. IlMan bör då äfven
ega en möjlighet att efter denna reform inrätta eiementarundervisnin
gen; man bör vidare kunna ersätta universitetet säsm rent vetenska
plig anstait genom en eiler fiera högre vetenskapiiga instituter.Ij Skuiie
detta Också eijest vara möjiigt, skaii bristen på det erforderliga stlra
antalet män mcd insigter Och förmåga göra det omöjligt. Åtminstlne
skaii ett haifsekei förflyta, förrän denna brist kan någltsånär fyiias7

Det är insigten i, hvad universitetet i aila dessa hänseenden är för 30

iandet varit Och är, hos dc insigtsfuiiare, det är den dunkia känsian
deraf har den stora mängden, som Ilöfver heia landetil skuiie framkaiia
ett smärtans skri den dag universitetet skuiie försvinna, för att gifva
rum för diverse skoior i t. cx. Tavastehus, NyCarleby, Jyväskylä Och
Nådendai. Mcd denna dag vore också den anda viken, som hittiils
mödlsamt håiiit landets bildning ffistad vid den Europeiska civilisatio
nen, Den nya anda, slm skuile träda i dess stäile, mä här iemnas utan
namn.

40

69 J. V SNELLMAN - J. W G:SON SNELLMAN
24.IV 1857
Uleåborgs LA, 1 W. Snellman G:son arkiv
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Käre Broder!

Jag omfattar mcd giädje detta tiiiffiuie att skrifva dig tul. Aniedningen 50

förkiaras af biiagde dokumenter.
1 Uleåborg erhälla dylika bref Och listor: Hcer>r<a>r Bcrgbom (lands

kamrcr), Pentzin, franzn Och Hamer. Meningen är, att Herrarne aila
skulie sammanträda tili en komitt och, om sä godt synes, mcd eder
förena äfven någon t. cx. skeppare Och handtverkare, såsom äfvcn här
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komitterade biidat Sig ur särskilda klasser — alit för att samråda, huru
och i hvad ordning teckningen skall inledas, för att gifva ett godt
resultat. Med mer än vanlig frikostighet bör den ske af dem, som hafva
råd dertili; men också de små bidragen få icke försummas. Man har
räknat på en totalsumma af minst 10 000 Rubel, sä att räntan mä
komma att ge en årlig inkomst af något gagn.

Helsa kärt Din hustru från oss. Eder Hanna harjag på ett par veckor
icke sett. Rask och fömöjd synes hon hafva varit, sä ofta vi råkats, och
har jag hört, att hon i skolan är omtyckt.

10 Du torde redan fått kallelse till deltagande i privatbank-komittn
härstädes. Jag hoppas alltså, att vi än en gång fä räkas.

Aren och ansträngdt arbete hälla sakta pä att göra mig vandrings
färdig. Dock har ännu icke någon annan sjukdom än små krämpor och
aftagande krafter oroat mig. — Arbetet vexer, förmägan aftar.

Med broderlig tillgifvenhet

Joh. Vilh. Snellman
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Herr John Grönberg.
Vasa.

Gerna omfattar jag tilWället att med en vänskapsfull helsning göra mig
hos Dig påmind, försäkrande, att jag under skiftande öden städse

30 erkänsamt erinrat mig Ditt i ord och gerning bevisade broderliga
sinnelag.

Anledningen till detta bref förklarar Dig de åtföljande dokumenter
ne. Dylika afgå till Herrar Ekström och Wolff. — Begäran är, att Du
ville sätta Dig i förbindelse rned dem, för att samråda om bästa sättet
att på er ort få fart ät teckningen. — Här har komittn bildat sig ur
särskilda samhällsklasser och meningen vore, att sä skulle ske öfverallt,
emedan företaget derigenom vinner fiera ifriga befordrare. Att det i
Dig får ett godt stöd, vet jag. Det har namn af aktieteckning emedan
det sälunda stär utom behofvet af officielt tillständ och dessutom för

40 Runebergs skuld är den lämpiigaste formen. Men det afser naturligtvis,
att genom en nationalsubskription bereda honom en bekyrnmerfri
älderdom hvilken han ärligen förtjent. Frikostighet af dem, som hafva
mycket, stort antal tecknande bland dem, som blott kunna lemna små
bidrag, äro vilkoren för företagets framgång.

Jag har på min del ett par dussin bref att skrifva och fattar mig
derföre kort. Lyckligt, att jag ej behöfver adressera detta till nya
staden, som väl gjort Dig stor förargelse. — Helsa brodren Adolf. Afven
Din Fru, om hon erinrar sig en kurtisan, sädan som Din

50 Vän och Broder
Joh. ViJh. Snellman

H:fors den 24 April 1857.


