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Som jag Iroligen åtcrkommer hit i Augusti månad (om Gud gifver en
lycklig och snäll Resa) så vore det rätt lnteressant att få emottaga några
rader ifrån dig (p<e)r Addresse Herr Hackman & C<ompag)nie) Selin
ventas hit och Carin är med Honom, men jag finner i Tidningen att ingått
i Portsmouth med förlust af Båtar och segeli, fä see om de hinner före min
afresa.

Anhållande om min Helsning till Piponius och öfriga slägtingar och
vänner, Förblifverjag önskande att du snart mätte gifta dig. Din tillgifna
Cousin

3. W. Snellman G:son 10

184 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET 21. V 1836
HUA, Centralförvaftningens arkiv

Magnifice Domine Rector
sA ock
Ampiissimum Consistorium Acadcmicum!

20
Hos Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium får jag ödmju
kast anhållu om gunstigt förord hos Universitetets Höge Canceller till
erhållande af nådigt tillstånd, ati mcd biträde af Respondens utgifva och,
försvara en Akademisk Afhandling: »Dc vi disciplinav Philosophica Leib
nizii Historica Meditationes», hvars första del jag i ödmjukhet, jemte den
Vidtberömde Philosophiska Facultetens deröfver afgifna utlåtande, här
hos fär bifoga. Mcd förhoppning att det begärda ullstndet äfven ut
striickes till följande delar af arbetet. i händelse desamma lyckas vinna
den Vidtberömda Facultetens approbation, har jag äran framhärda

30
Magnifici Domini RectoHs

så ock
Amplissimi Consistorii Academici

Odmjukastc Tjenare
Joh. Vilh. Snellman.

185 i. HWASSER — J. V. SNELLMAN 14. VI 1836
HUR, JVS handskrifisswnllng 40

Höglärde Herr Magister!

Den recension öfver Atterboms »Studier» dc. som Herr Magistern till
mig öfversändt har af Redactionen för Literat(ur) föreningens Tidning
blifvit emottagen och kommer troligen att införas uti nästa eller derpäföl
jande numer. Den af Herr Magistern Iofvade afhandlingen, som skulle
införas i Skandia. emottages ganska gerna och den kommer att införas i
sin ordning och får troligen plats i tredje häftet för året, otti den nemligen
hiir insänd i October och om den kommer sednare i det 4:de. 50

På Redactionens wägnar tackar jag Herr Magistern hjertligen för det
Herr Magistern vilI deltaga i wåra arbeten. 1 synnerhet är det för mig
högst glädjefullt. ati se något teeken till en större literiir gemensamhet i
mellan de begge Universiteter, vid hvilka jag warit tjenstgörande och för
hvilka begges framgång och anseende jag s mycket mera interesserar
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mig, som jag mähända tydiigare än mången annan inser wigten deraf, att

de anse sin sak, säsom gemensam.,
Anhällande cm min vänskapsfulla helsning till alla dem, som sätta

nägot wärde derpå, har jag Uran framhärda
Högliirde Herr Magisterns

Odmjukaste tjenarc
Isr. Hwasser

Uppsala d. 14. Juni 1836.

in P. S. Något svar 1 Tidningen angäende afliandlingen 1 Skandia behöfves

väl icke mi. Om Herr Magistern, sedan recensionen bliMt införd, till mig

öfversänder ful)magt dertiil, skail jag lyfta och till Tit. örversända det lilla

arfwode som derföre kommer att Tit. tillfalla.

186 A. C VON ESSEN — 1. V. SNELLMANI4.IX 1836
HUB, JVS handskriftssamling

20 Wuojoki d. 14:de Sept. 1836

Aiskade Broder!

Dä vär skrifvelse till Dig dragit sä långt ut, sä ville jag nu gärna vara

vidlyftig, men tiden medger det jcke. Jag trodde mig hafva heta denna

eftermiddagatt uppoffra i skrifning, och just som jag skulle börja, fick vi

ei KUrt främmande som kom och störde mig. det var Schroderus i från

Wasa, mcd Sin Syster: Pro Sjöberg. De dröide hos ocs endast fä timmar,

men wi fick ändå hälsningar ifnän Dc kära wännerna i Österbotten och

höra att Dc mädde bra. Schrohderus for till Äbo för att Pastoralisera.

30 Men nu kommerjag till Dig Godajanne! och ville gärna tala, mycket med

Dig, men hvad! Du svarar mig ej et ord, kunde jag hälst hafva ait fram

deles förväntta svar sä vore jag ändä beläten. Hvarföre Kiire Broder! läter

Du ej höra af Dig. det särar mig hvarje gong jag täncker härpä Jag tror

wärkeligcn att Du anser Dig som aideles ensam pä Jordcn, otan nägodi

enda warmt deltagande af en wärklijz wän. Söta Broder! om jag kunde

visa Dig att jag så myckct håller af Dig och ati mina tankar sä offta falla

pä Dig och Dina stora bekymmer. Tror Du att jag ej Uger nogodt Syster

ligi hjerta för Dig dä misskänner Du mig mycket. Cm jag för det jag fär et

stöd. uti en God och Äiskvärd Man,, skulle förgäta en sä innerligt God

40 och Cm Broder, hvars Omhet och Faderliga Omvärdnad jag i frän Spä

daste ären Njutit och lärt kanna. Gud i Himlen wälsigne Dig min kiire

Broder, för Ali det Goda Du bevist en usd1 Syster, som kanske i ing

enting kunnat motsvara Dina förhåppningar. Mätte Gud vara sii nädig

och ersätta Dig i Duhbelt mätt, ali det Du gjon för häde mig och andra.

det är min Onskan och upHgtiga bön till Hcrren. Genom Carl sam i

somrast besökte oss haile jag hälsningar eller underräutelse om Dig och

hörde då att Du tagit Dig fri ifrän Lyseum, säledes är Du nu pä mera fri

fot. Cm Du ylH taga efl project, i öronen som jag har sä vore det hra roligt

för oss här: nämiigen att Du ville sUtta det i wärkställighet att komma Hit

54) för ait Ilta Julgröten mcd oss. huru roligi vore det ej ati lillaga sina smä Jul

tillredelser i det häppet att Julaftonen fä börja wäntta en sä kär gäsi.

Hvem vet kanske är detta den sista JuhI som vi bo hvarannan sä nära som

25 mii och myck-et hinner förefalla till andra Julen sam då kan försvåra et

möte för oss, hvad som i dag kan göras börjcke uppskutas till märgonda

gen. Detta är nu wår gemensamma önskan, hör Du det Goda Janne. Alla


