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af upprigtigt hjerta vännen

Eva HEeggström

P. S. Om Mag<ister S<nellman ej illa upptager, ville jag så gerna säga
några ord om husets vänninna och trotjenarinna Anna. Hon har ock
gråtit mänga uirar öfver Mag<iste>r Srnellman bonresa frän oss och i
denna stund serjag henne hälla sitt förkiäde för ögonen och hjertelien
gräta ut. efter att hafva hört barnnens bref till deras oförgäteliga Van

jo Farbror Snellman! Ödmjukt. men mcd ett hjerta fullt af saknad ber
äfven Anna hälsa Mag<iste>r Srnellma>a och säger dageligen, att hon till
i vårn vilI komma och blifva en trogen tjenarinna hos Mag<iste>r
S<nellmarn. Och nu till slut sägerjag som alla Fruntimmer bruka göra.
Jag beder Magdste>r Snellma>n vara god ursäkta och öfverse mcd mitt
bref Ej visa det för nägon, utan branna upp det och detta lägger jag
Mag<iste» Smellma>n p1 hjertat att uppfylla. — — Nu mäste jag komma
mcd klaaomål p1 Faster. Hon är olydig och vilI ej skdfva denna gång.
Men Hon ber mig likväl från Henne framföra mänga hjertliga helsnin
gar och välönskningar för Farbror Snellman.
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RA, Senatens ekonomiedeparwnwnr, supplikdiariwn

Stormäktigste Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Hos Eders Kejserliga Majestät vågar i djupaste ödmjukhet jag anhålla
att kunnas mcd tillstånd att, ehuru uppfostrad inom Åbo Erkestif

30 söka befordran vid Läroverken i Borgä Stift samt pä grund af mina vid
Universitetet aflagda lärdomsprof varda befriad fr’ån dc Specimina
hvilka eljest pläga afläggas för Lectors- och högre Skol-lärare-tjenster;
och får jag lika underdånigt härhos bilägga vidimerad afskrift af mitt
Academiska vittnesbörd.

Framhärdar mcd djupaste undersätliga trohet vördnad och nit

Stormäktigste Allernådigste Kejsare
och Storfurste

Eders Kejserliga Majestäts
40 allerunderdånigste och tropliktigste

undersäte
Johan Vilhelm Snellman

Afskrfi.

Rector
och
samtlige
Professorer
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Kejserliga Alexanders Universitet i Finland; Göre veterligt: att hos
ConsistoHum har vid detta Universitet Docens i Philosophien, Phi
losophi Magistem. Johan Vilhelm Snellman, för någon sin angelä
genhets skull, anhålLit om Universitetets vittnesbörd; Och alldenstund
det bdfinnes, att bemälde Docens, som är född den 12. Maji 1806.
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Första sidan av tieti akt, soni gäller Sne/lmans dispensansökan. Vid sidan
av Snelltnans egen text syns senarens diarieanteckningar, en begäran om
utlåtande av Borgå donikapirel sanit andra rillägg 1 senaten och domka
pitiet.
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blifvit såsom Studerande vid Åbo Universitet inskrifven d<ern 5 Octo
ber 1822, efter aflagda föreskrifne preliminaire lärdomsprof, undcrgått
Philosophhe Candidat Examen den 7 April 1831. hvarvid Nitton
bifallsröster af högsta antalet Trettiosex samt derpå grundadt Epither
af Philosophiw Candidatus Admodum Dignus honom tillfallit, blifvit
promoverad till Philosophie Magister den 21 Junii 1832, uppå ett aF
honom utgifvet och den 17. Junii 1835 offentehgen försvaradt Speci
men mcd titel: Dissertatio Academica Absolutismum Systematis He
geliani defensura, utnämnd till Docens i Philosophien d<ern II derpal

10 följande Augusti; sedan den 20 Januarii 1836 varit en ibland dc fyra
äldsta Docentcrne vid Universitetet; efter erhållen venia Cathedrae
superious under loppet af Vårtermin 1836, utgifvit och försvarat en
Akademisk Albandling uti tvenne häften, under titel: De vi historica
disciplinte philosophicw Leibnitii; hvarjemte han från början af Vär
Termin 1837 till slutet af Vår Termin 1838 varit Notarie uti Philoso
phiska Faculteten; Förden skull och som Magister Docens Snellman
mcd skicklighet fullgjort sina tjenste åligganden samt derjemte idaga
laggt ett hedrande och berömvärdt uppförandet. har Consistorium
alltså bordt sådant till bevis honom härigenom meddela. Till yttermera

20 visa varder detta mcd vanlig underskrift och Kejserliga Universitets
insegel bekräftadt. Helsingfors den> 10 December 1842.

Pä Consistorii Vägnar
Nils Abrah; Ursin

Kejs. Alex. Univers:s n. v. Rector

Lösen Ch S:a och Sig P:o
1 Rub. 4 1/2 kop.

30 N:o 101.

G. A. Uhlenius

Vittnesbörd för Philos<ophhe Docens Mag. Joh. Vilh. Snellman.

Afskriftens enlighet mcd originalet intyga:

Fredr. Cygnaeus Joh. Jac. Nervander
Mag. Docens Extra-Ordinarie Professor.
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Stockholm den 4 Januari 1843.

Broder Snellman!
50

Endast ditt bref af den 7 Dec<emben har. i anseende till det hopp, som
den förespeglades, att fran dig bekomma mcd nästa post ett ytterligare
bref. föranledt mig att uppskjuta från ena postdagen till den andra mcd
att sända dig några rader med underrättelser och tilläfventyrs några
uttryck af den vänskap miit inre hyser för dig. Vid första genomläs


