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K<äre B<roder>

Låt mig få ett exemplar af Redogörelsen för Statsverkets ställning — om
också blott i lösa blad och delvis korrekturafdrag — i händelse den ej
vore längre hunnen.

Vänskapsfullt
]0 J.V.S:n

d. 27/1 77

386 J. V. SNELLMAN - J. 0. L RANCKEN 22.IV
1877
Vasa Iyceum, Ranckenska sarniingen

Högädle Herr Lektor och Riddare
20

Förlåt, att jag sä länge lemnat ärade skrifvelsen obesvarad. Men jag är
ännu okunnig. hvart adressera detta. Finner dock af föreläsningsan
nons, att H:r Lektorn ännu är i H<elsing>fors.

Kärkommet är mig ett besök, helst pä qvällen efter 1/2 8, ehuru
vanligen träffas äfven 9—12 f. m.

Emellertid får återsända Arvidssons yttranden. De bära stämpel af
hans rörliga sinne. Jag vet mig alltid i honom hafva egt en god vän,
hvilken jag ocksä alltid älskat och ärat7

Annan mening hos A<rvidsson> är tom inbillning. Men saken var, att
30 A<rvidsson> argt hotade de liberala tidningarne, ständigt åtminstone

fördömde dem och äfven »Freja-kotteriet», till hvilket jag hörde, utan
att han derför upphörde att i all vänlighet anse personerna — Blanche,
Mellin, Car1n, Göransson. Sannt är att kotteriet var »okunnigt i
politik m. m. men bladet var qvickt och låg Lars Hjerta i hälarna
A<rvidsso>n till stort obehag. Också var Sv<enska> Aftonbladet den
tiden ett mycket oärligt, och kotteriets harm mot »lufvern» var
upprigtig.1

Att jag försvarat »Straussboken» är icke rigtigt. Den var en dålig
kompilation af Strauss »Leben Jesux’. Men sannt är väl, att jag pä

40 gifven anledning skref anonymt till försvar för utgifvaren (Rätteligen
Hjerta, synbart konstförvandten> Streklund), som var anklagad för
tryckfrihetsbrott. Rent ym kunde den tiden för Indragningsmaktens
skuld icke iskänkas. Försvaret var väl också eljest troligen dåligt. Men
jag tror, att Juryn frikände — och boken sjönk i förtjent glömska.

1 öfrigt har jag intet att anmärka, men kunde vä lemna många små
muntiiga bidrag. Derföre och eljest, om tid medger, Mycket Välkom
men till

Högädle Herr Lektorns
ödmjukaste tjenare

50 Joh. Vilh. Snellman
H:fors den 22/4 77.


