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277 A. WENNBER G -1 V SNELLMAN 12. XII 1870
HUB, JVS handskrftssainling

Ekenäs den 12 Dec. 1870.

K<ära) S<nellma)n

Här medföljer Förenings bankens remiss Vexel, som iiistundande Juni
rnånad skall inlösas i Helsingfors Förenings bank. Föröfrigt åberopar
rnitt bref af sista veckan. 10

Med tillgifvenhet
A. Wennberg

278 J. V SNELLMAN - FINSKA LITTERATUR
SALLSKAPET 15.XII 1870
FLS, kart. 74

Härjemte en skrifvelse till Säliskapet från »Smithsonian Institution». 20

Skulle det i Säliskapet föredragna brefvet från Bibliotekarien i
Dresden (till Vetenskaps-Societeten) stannat vid Protokollet, anhåller
jag förbindligt att återfå detsamma.

Joh. Vilh. Snellman
d 15/12 70.

279 A. WENNBERG - J. V. SNELLMAN 16. XII 1870 30

HUB, J VS handskrftssa,n1ing

Ekenäs den 16 Dec. 1870.

K<ära) Snellman>

Jag tackar å Idas vägnar för böneskriften, den gamla bör återfås.
Huru tror k<ära S<nellman>, månne den beviljast och huru skall den

inlämnas, och hvilka utgifter äro därmed förenade’
Det äskade beviset medföljer här. 40

Vexeln torde vara framkommen, som jag med måndags posten
afsände.

Jag årkar nu ej vidare skrifva.
Helsningar till barnen

med tillgifvenhet

280 j. v SNELLMAN-A. F BORENIUS3O.X111870
HUB, SLS 38] 50

Käraste Broder.

Såsom vanligt besvärar jag Dig med bilagda m<ar)k 108 — till Sparban
ken.
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J. J/. Snelbnans Jiirslag till en rekoininendation JÖ studenten A. 0. G.
Genetc, i’ars Jbrskningsresci till rvska Karelen bekostades av finska
Litteratursällskapet. fo slaget är uppgjort uizder Snelln ians tid som
orclJirande Jo sällskapet och bevaras i dess arkiv.
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Välkomne äro väl ett par rader frän Din hand. Men något qvitto är
icke nödigt.

Jag hoppas, att Du, befriad från skoltråket, lefver vid vanliga helsa
ett lugnare lif, hvaraf vår ålderdom göres behof. Gud gifve Dig och de
Dina fortfarande fridfulla är.

Jag stretar alit ännu med denna verldens bekymmer. Föi öfrigt frän
densamme afskild, sä mycket sig göra låter. Ofverlefvande vännerna
alit färre, och de nya generationerna fremmande.

När Du besöker Runeberg, heisa kärt.
Vän och broder 10

J. V. S:n
d. 30 Dec. -70.

281 J. V SNELLMAN - A. H. SNELLMAN
HUB, JVS hcmdskrtssarn1ing

Härjemte mk 20—. Börja spara tilihopa respengar. Dröj sä länge något
arbete finnes, och göra ditt bästa att genom fiit ersätta, hvad du 20

åtnjutit. Skrif. huru Du är försedd med reskiäder.
Din öme fader

J. V. S:n

282 VÅRA DAGARS POLITIK.
HUR, JVS handskriftssamling

Den. som viii förstå och bedöma sin samtids politiska sträfvanden, fär 30

icke inskränka blicken till det närvarande, utan bör känna och begripa
de tidigare historiska företeelser, ur hvilka det närvarande framgått —

detta är ett allmänt erkändt yrkande.
Väl handia de verksamma statsmännen af alla grader skenbart

oberoende af en sådan betraktelse. De sköta stundens statsiniressen
ungefr så, som privatmannen sträfvar för sin väWärd, beräknande
endast möjiigheterna att främja desamma. Erfarenheten vittnar likväi i
öfverensstämmelse med eftertanken, att endast de politiska pianer
hafva framgång, liviika stöda sig på en tiilräckiig historisk grund. Det
är denna historiska nödvändighet, att intet ändamål eger framgäng, för 40

hvars förverkiigande icke tillräckliga historiska vilkor äro för handen,
som gör äfven ett statsintresse såsom ändamål förnuftigt. Ailehanda
mera eiler mindre probabia teorier kunna uppställas, t. ex. för krigets
förkastiighet och den eviga freden, för en ailmänt lyckliggörande
statsform o. s. v.; men derunder ökas armeerna och de försökta nya
konstitutionerna ramia öfver ända.1

Två missiedande afsigter söka i närvarande tid göra sig gällande vid
bedömandet af forntidens politiska tilidragelser, icke mindre än i den
politiska verksnheten. Båda grunda sig på Iiakttage1seI af verkiiga
och ailmänna historiska företeelser, men båda fästa sig ensidigt vid 50

dessa, förbiseende historiens lärdomar i öfrigt, och gifva dem en
betydelse, som de i verkiigheten icke ega.

Den ena af dessa åsigter rörer statsändamålet öfverhufvud. Hos ett
stort antal af samtida hänger täran om samhäliskontraktet vid. Det är
en sä Iätt sak att förstå: staten är ett bolag, och ändamålet den största


