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H:fors den 26 April 1858
Broder Stenvall
I angivnne besittning af den sista skrifvelse erfor
jag med nöje att du finner dig allt bättre uti den
friska och fridfulla landsbygden. Och att lifvet
der måste vara något helst annat än att svälta, frysa,
och grubbla här i staden är väl lätt begripligt, men
att du blifvit så förtjust uti landsbygden att du bums¨
vill blifva posessionat fattar jag inte rigtigt. Ty då
hadde du förgäves bråkat med studentexamen, lärdomen
och vishetens skatter, som du ännu måste söka förvärfva! för
att utbilda dig på den bana du redan beträdt, skulle
blifva mindre lätt tillgängliga för dig. Vårt land be‐
höfver hvarje man med någon förmåga i upplysningens
tjenst och jag önskar ingenting högre än att en dag få
skåda några högre verk af din hand framläggas i dager.
Jag lyckönskar dig hjerteligen till godt mod och goda
kräfter att ur vårens och sommiarens frid och lugn fram‐
trolla dessa idylliska, älskliga skapelser. Tiden tyckas
äfven vara inne. Studenterna göra i den vägen hvad de
kunna. atf. stud. Mannerheim som skrifvit en
pjes till det dramatiska format, uti hvilka framställa
ett några studenters äfventyr i Sordavala med god komisk
effekt och en massa pikar åt alla håll, bör man
äfven kunna vänta mycket. Du bör ursäkta
slarfvet och det dåliga sammanhanget emedan
jag just nu skall på theatern och se på
studenterna, der den finska pjesen Silmänkää‐
täjä nu för första gången ges till inträde.
tillika med schener ur don Carlos och
ett resande theater sellskape. I går såg
jag Schillers storartade röfvarband.
Din sol och stjerna har jag icke sett
vet ej ens om hon nu är i staden.
Gif akt i Helsingfors tidningar för
i onsdag eller lördag i der förekommer
en artikel arbetaren hos oss! som jag och
Lindfors har sammanplidt under
Topelius öfversigt. Adjö må väl
mera en annan gång af
Din tillgifne vän och broder
A R Svanström

