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10

Kära Hinni.

Tack för Dina kärkomna bref, ehuru ledsamt det är, att Du måste
stanna der sä länge. Jag har numera alls ingen föreställning om, när Du
kan komma.

Protokollssekr<eterare Forssman är sjelfskrifven till tjensten. Han är
en äldre man, trokigen> utan vidare befordran i Senaten. Har först varit
kanslist i Direktionen, men förbigicks, dä Trapp befordrade en sin
gamla supbror Elfving till Sekreterare hans anställning nu är en
reparation. 20

Från Kalle har jag haft två bref. Hans adress är: Galitsina station.
Hatakka det senare ett gästgifveri, der han bor, utsatt på Alfthans
karta. Han tycks finna sig väl. Har en stor mosse att afväga och är
öfverbeffilhafvare på stället för två biträden och 8 man arbetare. Han
har också kassan om händer, och det gör mig bekymmer.

På Danskarby alit bra. Ville har skjutit 14 eidrar och är väl så
förnöjd. Janne äi, fortfarande här, sköter Morgonbladet.

Vid utställningens öppnande var jag närvarande — inbjuden jemte
Hanna, som likväl icke ville resa in med mig. Jag var nemiigen pä
landet fr<ån 23 till 29, dä jag mäste komma in för månadssamman- 30

träde.
Att stackars Larverna rusat i gapet pä hund turken ser Du väl af

ledningarne jemte detta.
Gud vare hos Dig. Din öme fader.

J. V. S:n
H.frs cl. 4/7 76
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12.X 1876
HUB, Ä. Meurmans samling

K<äre> Bror>

Jag anser det för en ovärderlig lycka för Finska saken om vän A.
M<eurman> öfvertager Morgonbladet, som eljest synes vara till döden
dömt, emedan det unga slägtet är sä odugligt till allt godt verk.

Jag har erbjudit mitt ringa bomärke för bidrag — samt dessutom utan
bomärke ad libitum. Vidare uppställs vilkor för fasta bidrag af öfriga, 50

af hvilka vidtalat Z. T<opelius, Rein och din bror. Spekulerat jus på
A. M<eurman Granfelt, Donner. Vilkor: Intet att skaffa med redaktion
och bladets hällning i öfrigt — denna intet med Bidragen.

Quantum t. ex. 24 sp<alter> p<e>r man, icke öfver 6 i en artikel;
Tidningens exsistens för 1877 skall vara garanterad.



816 J. V. SNELLMAN -0. Z. YRJÖ-KOSKINEN 12.X 1876

Men jag vågar och viii icke bedja elier råda. A. M<eurman> måste
sjelf pröfva den ekonorniska sidan.

Min åsigt är, att om biadet går, det skail blifva Redaktörens
egendom. Eljest har det ingen säker framtid.1

Bidragare hafva naturligtvid intet honorar. Gamia aktiebolag m. m.
skola stryka öfver saido och rättigheter. Alit uppställas Novo Conto.

tillgifvet
J. V. S:n

io d. 12/10 76.
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till J. V. 5.

Jag har öfverlagt saken med den samvetsgrannhet jag är skyldig en
20 fosterländsk vitalfråga och Bror Snellrnans vänskapsfulla tilimötes

gäende. Missförstå mig icke, om jag, oberedd vid det första meddelan
det, kommer till ett annat resultat för min personliga medverkan, utan
att ändra åsigt om företaget i och för sig.

Ja, utan tvifvel, bladet är väl behöfligt, och jag önskar, att det må
kunna motse en säkrare framtid, än dess föregångare. Morgonbladet
har icke förstått sin ställning in partibus infidelium.

Se här de skäl, som hindra mig att utlofva en bestämd medverkan uti
det nya biadet.

Utan min förskylian står jag nu i två år på en plats, som binder mina
30 händer. Det är icke skickligt, att Universitetets rektor skrifver följe

toner i dagbladen och kritiseras af ungdomen. Jag har afböjt och
afböjer alit sådant under dessa två år både för Sverige och Finland7

Jag fick piuralitet i Consistorium för att intet parti kunde genom
drifva sin kandidat och för att jag icke var en partiman. Huru skullejag
nu uppträda i en partiorgan’? Som rektor skall jag döma emellan
hetsiga partier, säsom jag just dessa dagar dömer mellan majoriteten
och minoriteten i Osterbottniska Afdelningen. Huru kan denna stäli
ning förenas med en medverkan i det nya Morgonbiadet? Afgör jag en
fräga till förmån för finskan, jäfvas jag af den andra sidan som part.

40 Afgör jag den åter till förmån för svenskan, sä skall man tro, att jag
vänder kappan på båda axiarna.

Min enda styrka och min enda rnöjlighet att verka nägot är min
oberoende, partilösa ställning. Det är kändt, att jag stär i venstra
centern och lutar ät finskan, men det är ocksä bekant, attjag ingenting
begär, hvarken från höger eiler venster, hvarken uppifrån eller ned
ifrån.

Centras lott är den föga tacksama att skuffas från båda sidor och
räknas till beskedlighetsmakarne. Detta bekymrar1 mig föga; jag är
öfvertygad om att en center behöfves och att framtiden tillhör dess

50 opinion. Min stälining har alltid varit förmedlande, och den vill jag
bibehälla.

Huru varsamt vi än må reservera våra opinioner för oss, blifva vi
dock alltid ansedde för solidariska med det blad, i hvilket vi skrifva
som medarbetare. Det kan icke betviflas, att ju det nya biadet, liksom
det förra, skail utsättas för en pression, som, ätminstone tidtals,


