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det deraf. att landet Ur sä oundeligen flackt och har vidt och bredt ej en
enda träd. endast buskar. Jag har under mina resor i Finland sett blott ett
enda motstycke och det dr S:t Michel. — Sä snart man kommer par mil
norr om Torneä, sä höjer sig landet, (biir couperadt, skogbevuxet, tref
Iigt) och i samma mån Ufven himlen. Utsigierne längs clft’en likna mycket
dem i Tavastland och Savolax, och vore ej det svära klimatet. sä skulle de
ha än mera lif än dessa genom sina stora rinnande vatten. — Skulle jag
e[ter behag fä välja mig en boning 1 dessa trakter och derifrån, om ock i
ett halmtäckt tjell, skrefte Eder till, så skulle jag mcd Ovidii ord säga till

io mitt bref: Paiwe, nec invideo, sine me liber ibis in urbcm; nu deremot —

— men vänta, jag har iinnu ei sett Torneå pä alla sidor, lifvet icke heller.

218 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET29.XI 1838
HUA, Cc’ntralförvaltningens arkiv

Magnifice Herr Rector
sä ock

21) Amplissimum Consistorium Academicum!

1-los Eders Magnificcnce och Amplissimum Consistodum Academicum
fär jag ödmjukast anhälla om gunstigt förord i afseende ä härhos, bi
fogade. till Hans Kejscrliga Höghet Universitetets Höge Canceller och
Hans Excellence. Tjenstförriittande Vice-Canceller ingifna, siirskilda un
derdäniga och ödmjuka ansökningar.

Mcd djupaste vördnad har jag Uran framhärda
Eders Magnihcences

sä ock
34) Amplissimi Consistorii Academici

ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman.

219 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETETS KANSLER
4.XII 1838
HUA, Kans!ersömbetets urkiv

41) Högborne Storfurste, Cesarevitsch och
Thronföljare, Kejserliga Alexanders
Universitetets i Finland Höge Canceller!

1-los Eders Kejserliga Höghet vågar allerunderdånigst jag bönfalia om
Nädigt tillstånd, att för, min vetenskapliga förkofran, under tvenne års
tid, fä uppehälla mig uti Svcrge, Danmark och Tyskland:

Mcd djupaste vördnad. trohet och nk framhärdar.

Högborne Storfurste, Cesarevitsch och
5)) Thronföljare!

Eders Kejserliga Höghets
allerunderdånigste tjenare

Joh. Vilh. Snellman


