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Med fuilkomiigaste högaktning har jag äran vara

Högädle Herr Kanslirådets
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.
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RÄ. JVS saniling

Käre Broder!

Två saker rörande vårt arma fädernesland stä fast:
1 :o Hela Europa tror, att vi äro ffirdiga till uppror och affall, så snart

en fiende beträder vår jord;
2:o Hela Ryssland delar denna tro, och Ryska trupperna komma hit

såsom till en fiendes land.
20 Jag har läsit tidningar Franska och Tyska. Talet i en sådan är: sedan

adressförsiagen »har agitationen i Finland dag för dag tilitagit och
Storfurstendömets hållning inger Ryssland de ailvarsamaste bekym
mer» — — >Man förstår iätt, i hvilken förlägenhet ett uppror i Finland
skali försätta Tsarens regering» o. s. v.

Från Petersburg har jag skriftliga och muntiiga underrättelser. Der
säges med en mun ända ned bland laflca-ryssarne: »Finnarne äro dylika
Buntoftschikar som Polackerna».1

Krig elker> fred beror ännu på ett tärningskast. Få vi kriget, hafva vi
gjort allt, hvad vi kunnat, för att draga Svenskarne med och locka till

30 ett infail i landet. Svenska Konungen viii ingenting bättre.
Hvad helst, som nu mera göres är gagnlöst sä till vida, att ingen mera

kan taga tron pä vår upprorsfärdighet från Ryssarne — också föga
förändra de utländska bladens tai om Finland.

Det enda som kan ske, vore att freda värt eget samvete genom att
tala ut, om vår usla feghet medgåfve det.

Helsingfors borgerskap har i sista stund handiat skamlöst, skickat
generalguvernörn ett protokollsutdrag och icke ens tillagt: framför
yttringen af vära tänkesätt till Hans Majestät.

Wiborgarena hafva uppfört sig hederligt. De hafva inkommit med en
40 adress, som kan visas åt Kejsarn. Att förfara annorlunda är, att

förderfva, icke förbättra.,
Gör ni nägot, så säg blott:
l:o De, som framställa Finska folket såsom ffirdigt att öfvergä till

fienden, ljuga;
2:o Kriget är oss en olycka; men om det icke kan afvändas, skola vi

bära det med samma mod som våra förffider och samma trohet till
Monarken;

3:o Alexander II, som sä öppet främjar vär nationela utveckling och
vår frihet, har vår tacksamhet och tillgifvenhet.

50 Med det sista kan väl hvar och en med godt samvete glädja
Monarken.

Hans tänkesätt mot Finland och Hans planer för dess bästa äro
oförändrade. Jag kan icke omtala, hvad jag derom vet, men jag har
grätit glädjetårar. Vårt beteende har dock djupt smärtat honom. Han
får lära sig, att folkens välgörare såsom alltid lönas med otack, tills
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grafven täcker dem.
Meningen, att fienden skali hämnas på oss för adressers skuld, är en

dumhet. Men det är en sanning, att de kommit i tid, skulle ingen Fiende
Satt Sin fot på vär jord7

1 Ryssland är argheten fanatisk. Man viii slåss i åratal helire, än att
gifva en smula efter. Liberala institutioner får Pohien. Men eijest
ingenting.

Vårt öde biir att hafva fienden här om Somrarne, och Ryssarne om
vintrarne, år ut och år in.

Tro dock ej på de krigsnyheter, som våra dumma tidningar utbasu- 10

na, sedan de garanterat freden, hvarje gäng adresser varit i fräga.
Af valen i Frankrike hoppas man hellre pä fred. Gifve Gud, att sä

blefve!
Heisa kärt de Dina. Broderiigen

J. V. S:n
H:fors d. 8 Juni 1863.
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HUB, J VS handskr(ftssamling

S:t Petersburg den 6.118. Junij 1863.

Högädie Herr Kansli-Råd. m. m.

1 aniedning af Herr Herr Kansii Rådets skrifvelse af den 4:e inneva
rande Junij, somjag haft äran inhändiga, anSerjag mig skyldig upplysa
att, såvida det förslag till landtdagskallelse, hvilket varit Herr Kansli
Rådet meddeladt, redan blifvit af Hans Majestät Kejsaren godkändt 30

innan Herr Kansli-Rådets bref kom mig tilihanda, de observationer
Herr Kansli-Rådet gjort vid detta förslag icke vidare kunnat den
iaktagas. Emellertid komma desamma att tagas i öfvervägande vid
Siutliga uppstäiiningen af det tai, hvarmed landtdagen af Hans Majes
tät öppnas. Baron Stjernvaii som, i dessa dagar, reser till Helsingfors,
kommer troligen att ytterligare derom tala med Herr Kansli-Rådet. —

Tillät mig, för min del, att få betyga min uppriktiga tacksamhet för de
välvilliga meddelanden Herr Kansli-Rädet iemnat 0SS uti denna vigtiga
angelägenhet, och ber jag Herr Kansii-Rådet vara öfvertygad att jag
fullkomligen inser och uppskattar vigten af hvad Herr Kansii-Rädet 40

framstäilt; utbedjande mig att äfven framdeles fä påkalia Herr Kansli
Rådets goda råd och uppiysningar, dä värt fosterlands väl sådant
erfordrar.

Med utmärkt högaktning har jag äran framhärda

Högädie Herr Kansii-Rådets
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.


