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Snellmarns vanskapsfulla åtancka och jag förblifver

en trofast van
Eva Heggström
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HUB, Diverse brev
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H:r Tjänsvf<örrattande> Rektoren E. J. Blom
i Kuopio.

HöglLirde Herr Magister!

Med anledning af min utnämning till H:r Mag<istern>s efterträdare
tager jag mig friheten till H:r Magdstern> addressera detta bref,
anhållande om gunstigt svar å det förslag detsamma framställer.

Min utnämning skedde den 4:de Mars och blir således den 4:de Maj
lagstånden, så att jag först den> 1 :sta Juni eger att tilltdida tjensten. 20

Huru olämplig denna tidpunkt är för ombyte af larare, torde H:r
Mag<isterw bList inse, och jag hoppas derföre H:r Mag<istenv icke vilI
finna min ödmjuka anhållan, att H:r Magdsterrn måtte bibehåfla
tjensten till läseterminens slut vara förestafvad blott af min egennytta.
Ehuru jag icke kan kanna de omständigheter, som göra det ena eller
andra för H:r Magdsterrn fördelaktigt, föreställer jag mig dock att en
flyttning vid nämnda tid äfven skulle falla H:r Magdsterm oläglig.
Isynnerhet nu, dä Stiftets styresman är sinnad, öfvervara Skolans
årsexamen, vore det väli högsta grad olämpligt, att jag som icke blott
är helt och hållet okunnig om alla dess förhällanden, utan äfven i en 30

följd af år blifvit afvänjd från ungdomens handledning, skulle ersätta
H:r Magdsterrns plats de sista dagarne före examen, hvilka såsom
egnade till repetitioner mer än eljest fordra, att läraren väl känner sina
lärjungar och deras olika framsteg, om han icke skall mera skada än
gagna.

Dä H:r Magdstern> möjiigen kunde uti sin utnämning till Collega
tjensten vid härvarande Skola — hvartill jag får äran lyckönska — linna
ett hinder för bifallandet af min anhällan, så fårjag nämna, att Rektor
Cygnwus icke före terminens slut anträder sin tilltänkta utrikes resa,
samt att säledes tjenstgöringen härstädes utan olägenhet kan fortgå 40

såsom hittils. För att undvika onödig omg’ång, tror jag äfven det ginge
an, att Rektor Cygmeus, sedan H:r Magdstern> blifvit förordnad att
fortfara mcd sin nuvarande befattning, antager samma man som hittils
förrättat Collega tjensten, äfven för Juni månad och derom inberättar
till Domkapitlet. Det förstås för öfrigt af sig sjelf, att H:r Magdstern>
skulle uppbära Rektorslönen i Kuopio till Juni m’ånads slut.

Skulle H:r Mag<isterrn nu finna sig beläten att för sagde tid bibehälla
tjensten, sä fär jag på förhand försäkra om min djupa tacksamhet och
tillägger endast den ödmjuka anhållan, att H:r Mag<isterrn med första
post godhetsfullt vill tillsända mig sitt skriftliga bifall, för att bifogas 50

min ansökning om tjenstledighet till Högvördiga> Domkapitlet. Att
denna bifallas, derom ärjag öfvertygad p’å grund af H:r Biskopens och
öfriga Consistorii Iedamöters muntliga yttranden.

Till Skolans öfriga H<enr<ar Lärare, ibland hvilka fiera gamla
bröder och vänner, fär jag ödmjukast bedja om min helsning. Troligen
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får jag nöjet personligen öfvertyga mig om H<errar>nes välbefinnande i
början af nästkommande Juni, emedan H:r Doctorn och Biskopen
Ottelin yttrat sin önskan, att jag vore Honom följaktig på Hans
tilltänkta resa, och jag af fiera skäl är lika villig som skyldig att ställa
mig denna utmärkt välvilliga önskan till efterrättelse.

Mcd största Högaktning har jag äran undcrteckna

Höglärde Herr Magisterns
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman

H:fors den 15 April 1843.
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Stockholm, d. 28 April 1843.
20

Käre Brodcr Snellma&

Någon Svenska Messan af Miller finnes icke i härvarande Bok- och
Musik-handel. Du der din committent har förmodligen misstagit sig
om författarenamnet; åtminstone har icke ja hört omtalas några
andra författare i den vägen än Hwffizer och Ählströni. Lait mig veta,
hur’ härmed hänger tillhopa, sai skall öfversända Dig ett exemplar på
den väg, Du befaller.

Gif Dig till nils! Recensioner komma att hagla öfver din bok om
30 Staten; men hvarken författaren eller ämnet ärojust att löpa på i första

brådkastet. Jag var hos Professor Bergfalk här om dagen, för att spörja
honom till om ett förord, som han lofvat till Cassagnac. — Jag frågade
honom då, hvad han tyckte om din bok, och genast tog han fram en heI
lunta, som han skrifvit deröfver, och läste upp derur ett ställe, der han,
mcd noggrann uppräkning af sidor, der ett och samma ord, frihet,
förekommer i olika bemärkelse, ville bevisa, att Du icke rätt genom
tänkt ditt ämne och motsagt Dig sjelfi i synnerhet sade han sig vara
missbelåten mcd hvad Du velat, i nationalekonomien anföra, ty der,
mente han, syntes det genast, att Du icke var hemmastadd. 1 afseende

40 pä det hela yttrade han: den boken innehäller m’ånga väl tänkta, till och
originelt genomförda, saker; men det hela är icke genomarbetadt, och
hänger ickc rigtigt ihop. Jag tycker om Snellman, tillade han; han vilI
väl och har penetration; han skrifver mcd värma och skarpsinnigt; men
här har han pätagligen brådskat. Han talar illa om oss Svenskar; jag
vet, han aingrat det; men nog bör han fil veta, att det icke står sä illa till,
som han tror. — Det rann mig genast i sinnet, att hvad jag skickat Dig
ur Aftonbladet kunde vara ätminstone inspireradt af honom, och
frägade, i hvilket blad han tänkte införa Recensionen, som innehöll
minst 4 fullskrifna ark. — Han likasom studsade vid frågan: det säger

50 jag icke; men jag har tänkt skrifva en för Juridiskt Archiv och en för
Frey. Kanske laiter jag öfversätta en Recension och skicka den till
Tyskland, der han äfven talat illa om oss. — Imellertid är boken god,
som den är; men hon hade kunnat vara bättre. Gubben var mycket
språksam; vi följdes ät till staden pä bät från Ragvaldsbron och talte
under hela vägen om Dig. Han sade då bland annat, det han trodde,


