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

Sedan echot från aila festiigheter till Johan Wilhelm Snellmans ära
förklingat, viii jag komma fram mcd min varma iyckönskan till
välinen, för dc fyilda 75 åren. Gerna hadejag velat vara med den 12:te
Maj, för att jemte hela landet, få hembära vårt lands nu lefvande

10 störste son, min hyilning; men omständigheterna lade hinder i vägen,
för denna önskans uppfylielse, och så kom det en liten smula egoism
mcd i spelet. »Han märker dig ej alls der biand den Stora, jublande
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 är att lefva och verka för sitt
land.,

Tack också för dc goda minnen jag äger från dc stunder vi mötts i
lifvet; ofta har det ej varit, men dock nog, för att aldrig förgätas afmig.
Sist träffades vi vid grafven i Borgå —. jag glömmer det ej, lika litet som

20 den vänlighet hvilken då kom mig till del. Skulle vi mötas ännu
någongång, sä ber jag: var densamme mot rnig, som förr! För min del
är jag både stolt och tacksam för all godhet jag rönt af J. W. 5.

Farväl, farväl! Annu engång, tag emot en hjertats bästa lyckönskan
af den, som mcd djup högaktning och sann tillgifvenhet, tecknar sig

vännen
Emilie Björkstn.
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Käraste Bror!

Jag ser, att Konstföreningen begär läna 17 000 m<ark> för Göhleska
samlingen.

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

40 1 :o Köp samlingen för statens räkning;
2:o Ofverlernna den ät Konstfören<inge>ns vård t<ilb v<idare> mcd

åliggande:
a) att låta ärligen inventera och, besigtiga densamma och b) att

inkomma mcd berättelse jemte den anbefrillda ang<ående> ritskolans
samiingar.

Skäl: Säkert utredt synes vara, att i samlingen finnas rnycket värderika
original målningar samt att äfven kopiorna äro väl gjorda.

17 tusen m<ark är en lumpen summa för ett sådant ändamål. N. 3.
50 det tiofaldiga kan fä betalas för en enda tafia.

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

Men utan museum kunna 1:0 konstnärer icke bildas 2:o icke helier
en allmänhet, som förmår bedöma och förkasta det dåliga 3:o icke
heller folk, som något offrar för konsten, mcd dess alster pryder
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hemmen och ger näring i vida kretsar.
Derföre:
3:o Anslå en rund summa årligen för samlingens ökande, men

använd medlen endast hvart annat — hvart-tredje är;
4:o Tillåt Konstföreningen inkomma med notis om stora försäljning

ar, då kan förordnas ang<ående> närmare undersökning;1
5:o Tänk på museibygnad, men endast midtelpartiets utförande.

Resten framdeles,
6:o Begagna tomten norrom Klärichs, nemiigen södra ändan. Åt

*norr* gräs och> buskar ända till jernvägstorget, 10

7:o Låt icke konstindustriföreningen sticka sin näsa dit. Den är en
lös härmning i förtid. När vi en gång skola kunna täfia med utiandet
icke blott i arbete, utan äfven i pris — det vet vår Herre. Men hvar och
en, som vill hafva något godt och billigt i den vägen köper nu, och skall
i ett par århundraden köpa i fremmande land.

Vänskapsfullt
3. ‘1. S:n

d. 31/5 81

P. 5. Hjertligt tack för besöket min födelsedag. Jag orkade och vågade 20

icke uppstiga tidigare.
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Högvälborne Herr Minister-Statssekreterare, Verkiiga Geheimeräd
och Riddare. 30

Eders Excellens.

Ödmjukt fär jag tacka för det välvilliga telegram, hvarmed Eders
Excellens jemte underlydande behagat hedra min födelsedag.1

Lika ödmjukt vågarjag anhålla, att Eders Excellens benäget ville låta
min förbindliga tacksägelse till medundertecknarena komma till dessas
kännedom.

Särskildt anhäller jag få uttrycka min ffignad deröfver, att telegram
met mcd tystnad förbigår min ringa förtjenst om Finska folkets 40

sjelfmedvetande, men deremot, ehuru visserligen i öfverdrifna ordalag,
erkänner, att mitt lifsarbete i öfrigt icke varit utan värde för den
vetenskapiiga och litterära bildningen i fäderneslandet och för dettas
offentliga angelägenheter7

Det är mig en glädje veta, att jag i Eders Excellens har den bästa
kännare och den mildaste bedömare af det ringa jag i sistnämnda
afseende kunnat verka; och det är med oförändrade känsior af
tacksamhet och tillgifvenhet jag erkänner, att det var genom Eders
Excellens godhet jag fick tillifihle till en verksamhet, om hvilken jag
aldrig kunnat drömma. 50

Mcd sannaste Högaktning har jag den äran underteckna

Högvälborne Herr Minister-Statssekreterare,
Eders Excellens

aldra ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman


