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att är en gång ställa oss reiativt sjelfständiga.

Detta hafva vi att besinna. Om ett i tid sagdt ord kan afvärja dessa
olyckor, sä är det opatriotiskt att tiga.

Det är också dåligt eljest, att Iåta hela Europa häila tai om, hvad de
vilja göra med, oss. Våra hufvudstadstidningar, se Svenska, äro sålda åt
Sverge, d. v. s. det blodlösa partiet har dessa sympatier.

1 Aftonbladet och Dagi<igt) Aliehanda skrifva partiets emissarier,
Qvanten och Wetterhoff — Finska emigranter.

Låt icke Nylander leda Er i band. Du känner väl, hvad mannen gär
10 för.

Mina bekymmer äro och blifva stora. Det är afgjordt, att jag får
finanserna pä min anpart — och i hvilka tider! Gud bevare fädernes
landet!

N. 3. Tala i adressen intet ord om Ryska riket. Äfven om Monarkens
ädla vilja och afsigter endast med afseende pä Finland. Denna försig
tighet är nödvändig. Eljest få lastarena rum.

Vän och Broder
J. V. S:n

H:fors d. 8 maj 1863.
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P. S. Sista natt nedbrann Nya Teaterhuset. Det är sorgligt för den stora
penningförlustens skuid.
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Helsingfors d. 9 Maj 1863.
30 Högtärade Broder!

Förlät godhetsfullt, att jag först nu frambär min tacksägelse för Ditt sä
synnerligen vänliga och uppmuntrande bref. Dagiiga omsorger och
gammal dålig vana att prokrastinera i brefskrifning hafva vållat min
skuld.

Aktade vänners styrkande ord äro mig verkiigen af nöden; ty det är
mig verkiigen tungt att vid 57 års ålder gä in på en ny bana. Min
önskan har det icke varit. Förhållanden, som icke närmare kunna
expliceras, hafva siutiigen gjort mig reträtten omöjlig. Jag har dessa

40 senare år med iängtan sett endast mot hvilan såsom emeritus. Också
var det min underdåniga anhållan, att få hafva rättigheten till den
bevarad, ehuru det Nädiga bifallet till denna begäran icke fick denn
form. Min förhoppning är dock, att vid 60 är få afträda.

Om mina landsmän på mig ställa stora förhoppningar, ökar detta
naturligtvis mitt bekymmer. Jag har hvarken för mig sjelf eller för
vederbörande ofördöljt, att en publicists insigter äro dilettantens, och
att man sällan af en läskarl kan göra en politiker och administratör.
Dock — »Que nos destines s’accomplissentx’.

Lifligt beklagar jag, Käre Broder, att Du nödgats börja Din bana i
50 Kuopio län under en sä bedröflig period, som ät Din energi för fiere är

lemnar endast tillfälle att arbeta pä botandet af skedd skada, i st<ället>
för tillfället att framdrifva ny kultur andlig och lekamlig. Måtte Dig
förunnas långt lif och goda krafter, att, säsomjag vet Din lifiiga önskan
vara fä efterlemna goda spär af Din omsorger för Finska stammens
hjerteland. Med glädje hafva vi här förnummit Guvernörsembetets i
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Kuopio anbud, att, när så tränger, utbyta Svenskan mot Finskan. Dina
vänner hafva den igenkännt Ditt patriotiska tänkesätt.

Nyheter finnas här för stunden inga att meddela. Dock den fägnan
de, att man i Petersburg icke tror på krig.

Langenskiöld har dessa två senaste veckor varit något bättre. Säkert
hopp finnes tyvärr ännu icke, men dock något — och det är under dessa
förhållanden mycket.

Med sann Högaktning och Vänskap undertecknar jag
Din

tacksame Broder och tjenare 10

Joh. Vilh. Snellmai

P. S. Natten mot Fredagen d<en) 8 nedbrann Teaterhuset! det nya,
stenhuset, Brors skyddsling. Det är ängsligt nog. An sorgiigare är att
tillägga, att freden ännu är osäker, försvarsanstalter och soldatuppsätt
ning i landet deremot nästan säkra. N. 3. Brefvet försenadt, datum
ändradt och detta P. S. den 9:e tillagdt.
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Högädle Herr Senator!

Baron Rokassowsky har äfven här förordat Senatens hörande öfver
Ständernas sammankallande för frågan om de föreslagne försvarsåt
gärderne; men till denna stund är ännu icke afgjordt om våra indelta
bataljoner med värfvadt folk böra förökas eller till deras nuvarande 30

belopp sammandragas och om Finland till den förökade kostnaden af
truppens underhåll billigtvis bör bidraga, då kriget uppstår för en sak
som icke har landets sympatier. 1 morgon komma dessa frågor af
Kejsaren att behandias och vi äro alla ense om att iakttaga hvad lag
och försigtighet bjuda.

Adresshistorierne äro bedröfliga. De ådagalägga partistridigheter,
framställa landet i en tvetydig dager så väl inför utiandet som inför
kejsaredömet och vittna om en inskränkt politisk, blick samt iaktta
gande af större grannlagenhet emot vissa utländska magter än emot
landets egen Regent. Såsom god Finne är jag bekymrad för de följder 40

jag häraf befarar för landets intressen.
Landtdags-kallelsen, som är affattad i vanlig form, ligger här redan

färdig gillad i afvakten på tillräckligt antal beredda ärender för att
ailmängöras. Grefve Armfelt har för afsigt att meddela densamma
Herr Senatorn, innan den undertecknas af H. M:t. Kejsarens tal till
ständerna vid landtdagens öppnande är ett vigtigare document, om
hvars innehåll det vore af högre vigt att öfverenskomma. Derom viii jag
i dag bereda tillffille.

Med fullkomlig högaktning har jag äran framhärda
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Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall.
S:t Petbg d. 8/20 Maj i863.


