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HUB, JVS handskrflssam1ing

»Nickby station Norrkulla.» Den 18:de Maj. 1881.

Sedan echot frän alla festligheter till Johan Wilhelm Snellmans ära
förkiingat, viii jag komma fram med min varma lyckönskan till
vännen, för de fylida 75 ären. Gerna hade jag velat vara med den 12:te
Maj, för att jemte hela landet. få hembära vårt lands nu lefvande

10 Störste son, min hyllning: men omständigheterna lade hinder i vägen,
för denna önskans uppfyllelse, och så kom det en liten smula egoism
med i spelet. »Han märker dig ej alls der blaiid den stora, jubiande
skaran,» tänkte jag, »spar din lyckönskan till litet senare, till lugnare
tider;» och derför hembär jag den nu, af fullaste hjerta, och önskar
Johan Wilhelm Snellman ännu mänga år att lefva och verka för sitt
land.1

Tack också för de goda minnen jag äger från de stunder vi mötts i
Iifvet; ofta har det ej varit, men dock nog, för att aldrig förgätas afmig.
Sist träffades vi vid grafven i Borgä —jag giömmer det ej, hika litet som

20 den väniighet hviiken då kom mig till del. Skulle vi mötas ännu
någongång, s ber jag: var densamme mot mig, som förr! För min del
är jag bäde stoit och tacksam för alh godhet jag rönt af J. W. S.

Farväl, farväl! Annu engäng, tag emot en hjertats bästa lyckönskan
af den, som med djup högaktning och sann tihlgifvenhet, tecknar sig

vännen
Emihie Björkstn.

30

436 1 VOSNELLMAN—C.H.MOLANDER31.V1881
RA, C. H. Molandeis sarnling

Käraste Bror!

Jag ser, att Konstföreningen begär Iåna 17 000 m<ark> för Göhleska
samiingen.

Läna icke ät folk som icke kan betala. utan försätter sig i en eländig
ställning för läng framtid. Tag saken raskt:

40 1:0 Köp samhingen för statens räkning;
2:o Ofverlemna den åt Konstfören<ingens vård ttill) v<idare) med

åliggande:
a) att läta ärhigen inventera och1 besigtiga densamma och b) att

inkomma med berättelse jemte den anbefiillda ang<äende> ritskolans
samiingar.

Skäl: Säkert utredt synes vara, att i samiingen finnas mycket värderika
original mäiningar samt att äfven kopiorna äro väl gjorda.

17 tusen m<ark> är en humpen summa för ett sådant ändamål. N. B.
50 det tiofaidiga kan få betalas för en enda tafia.

Jag tror fast på läran att ett folk, som icke är i ständ att i bild bevara
sin historia,1 förblir ett skralt sällskap.

Men utan museum kunna 1:o konstnärer icke biidas 2:o icke heller
en ailmänhet, som förmär bedöma och förkasta det däliga 3:o icke
heller folk, som nägot offrar för konsten, med dess aister pryder


