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HUA, Kanslersärnbetets arkiv

Högborne StorFurste, Thronföljare och
Cesarevitsch, Kejserliga Alexanders
Universitetets Höge Canceller!!!

Deis för att befrämja min utbildning i vetenskapligt hänseende, deis för
att söka äterställa en i hög grad försvagad heisa, vågar hos Eders Kejser
liga Höghet jag i djupaste un,derdänighet anhäila om Nådigt tillständ att
under loppet af tvenne år fä, med åtnjutande af ledighet från min tjenste
befattning som Docens vid Kejserl(iga) Alexanders-Universitetet, före
taga en resa genom Sverige, Danmark, Tyska och Osterrikiska Staterna.
Det är med sä mycket större tillförsigt jag vägar hoppas Eders Kejserhga
Höghets Nädiga bifail till denna min underdäniga anhällan, som det alltid
blifvit räknadt Univertitetets Lärare till förtjenst att hafva företagit resor i
vetenskapligt afseende, och som min helsas beskaffenhet ocksä i ali hän
delse skulle göra min verksamhet vid Universitetet af liten eller ringa

20 betydenhet.
1 djupaste underdttnighet har näden framhärda

Eders Kejserliga Höghets
Underdånigste tjenare

Joh. Vilh. Snellman.
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Helsingfors d. 1. Nov. 1839
Käre Broder Snellman!

Den sista flyttfägeln frän nordlanden, drager du vai oförtöfvadt hädan,
om Du icke redan lyftat vingen till flygt. »Sit tibi aura levis» Broder! nu
sedan Du ändtligen siuppit. Länge nog torde det redan varit Dig alltför
Kallt i hemiandet. Alitför litet hafva och dina vänner bidragit att skaffa
Dig nägon värme. Mätte den sydligare solen komma dig att glömma allt

40 detta; men dock icke verka pä dig annorlunda, än pä de ilyttande fäglarne
— sä, att dc längta tillbaka med vären till den »Kyliga Polen». Ett vet jag
ock, att Du, lemnar der, som du svärligen mer finner annorstädes —

nägra för Dig under alla skiften wamia vänner — som Känna dig för
mycket för att nägonsin kunna misskänna dig. Mä Du ei anse detta öfver
flödigt att här och af mig yttras: din dagliga erfarenhet visar dig ju nog
samt, huru du är utsatt för att icke kännas sä som du är — eller sädan du
ar.

Länge katz du troligen ej heller dröja: man har visligen genom det länga
dröjsmälet med Processens afgörande, sä fogat. Lät oss dock, innan du

50 reser, fä ett begrepp om dina rese-planer, som väl nu mäste vara andra än
för ett är sedan. Cm dc mcd oss förstär Cygmeus, Stubben, Castrdn Fr.
T(engströ)m, mig oberäknad, sä har du fattat min mening närmast. Hvad
säledes meddeias en, tUihör alla. Mest förtjenta torde vi ock vara att följa
dig pä vägen — ätminstone ha vi här oftast i tankarna rest med dig.

Ehuru jag äfven i dag räknar minuterna, vilI jag, till reskost meddela
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dig efl och annat otti, oss här — mager spis säger clii kanske: jag har ej
bättre — —

Den 9:de är Porthans födeise-dag (för 100 år sedan). Rector hade gifvit
Studerand<e> Corpsen Iåf att fira den mcd tai å Universitets-huset etc.
Cansler ioci får veta deraf. Kallar upp vännen Fredrik — tar honom för
hufvudet — anbefalier honom. att afstyra saken, under äfventyr att i
annat fail ingen befordran vid universitet någonsin vinna — främst ej
utnämnas till Docens!! förtroende honom derjemte att han vore ett ex
alteradt hufvud. Genom Rectors medverkan, har dock saken blifvit så
bemedlad, att han biifvit Docens. Men den ailmänna festen inhiberades. 10
Ostrobottnienses fira d(en) 9:de nationsfest. Skada att rum ej finnes för
vidare detailler.

Castrdn ger ut ett märkeligt Specimen. en jemföreise meHan Finska
Diaiecternes declinationer. Borg håller på mcd Doctors Specimen — om
nåden och rättfärdiggörelsen. Jag trycker mitt opus — skall inom denna
månad hafva absolverat. Aminoff har tagit Matts ur skolan — till Theolo
gernas, fröjd. Mitt arbe(te) bhr ei hvad det kunnat bii, under andra förhål
landen — mcii skall vai dock visa hvad jag förmär — Gud ske iof. aH jag
temmeligen lugn motser mitt öde. Ibland är det godt att vara stäHd på sig
sjelf. Går det mig vai, anser jag det, som hade jag tio-tusen pund att 20
betala — i motsait fafl, iir jag örvertygad. att jag ej varit bestämd till det
jag sökt — och bör vai då äfven vara nöjd att ej ha kommii dertiii. nog
vore ett och annat Academiskt att tiilägga — men några ord om Spanska
Fiugan mtte fylla det iterstående. Den är nu utkommen. Tidningarne
hafva sagt Dig hvad dc tycka om sin del. Schauman ock. Folket menar att
Du haft orätt i saken — han i sättet (att försvara). Sundvailska Recensio
nen är öfter min iof. 1 alimänhet har Fiugan varit rätt roiig att äterse så
sent pä hösten — för alla andra, än för dem den haft Characteren af
Spansk.

Ett nytt Lördags säflskap (på Fredagen) biomstrar upp dag första 30
gången hos J. .1. T(engströ)m. nu just äter sättaren här — således, äter far
väl Broder! en hjerthgt, hjerthgt — och genom mig Dig sagi af många,
närmast Fredrikus, som bhfvet min Busen-Freund på sednare tiden för
sun menskiighets skufl. Han är lycklig,, att vara Skoie-Rector. Hans syn
nerligaste helsning — och mcd mina förenade önskningar, att Dig mä väi
gå — Ja Herren vare mcd dig Broder!

beder vännen Lille.

1’. S. Ännu har Litteratur-historien ej kommit. Sänd den mcd Posten
Broder! pä min bekostnad, om ej annat — ägaren är redan i stor nöd.
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Broder Frederjcus!

hvarföre Du fär blott denna lilla lapp, säger Dig den medföljande stora. Å
denna finnas 3:ne N. 8, för Dig: pag. 1, 4 & 5. Sedan dessa bhfvit be- 50
hörigen observerade och utstrukna vet jag att Dii ofördröjligen, h<oc) c<st)
i första Nummer, bestyr om artikelns införande, mcd eHer utan betaining
(det sednare borde ske, emedan försvaret gäHer Vasenii förlag), i H(el
singflors Tidn(inga>r eller eli Bihang dertili. Haf också god vård om cor
recturen.


