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RA, Borgå domkapite/

Högvördigste Herr Doctor och Biskop, Ledamot af Kejserliga
Kungldga> S:t Stanislai Ordens l:sta, S:t Vladimirs Ordens 3:die och S:t
Ann Ordens 3:die Klass!
sä ock
Det Högvördiga Domkapitlet!

10

Hos Högvördigste H:r Doctorn, Biskopen och Ordensledamoten, sä

ock det Högvördiga Domkapitlet vägar jag ödmjudkast anhälla om
ledighet frän Rektorstjenstens vid Högre Elementar-Skolan i Kuopio
bestridande för nästinstun,dande Juni minad (1843) samt lika ödmjukt
begära förordnande att tjensten under sagde tid ytterligare förestä för
tjänsbf<örrättande Rektoren, Mag. Erik Johan Biom, hvars skriftliga
begifvandejag har äran härhos bifoga. Dä Skolans fördel synes fordra,
att den lärare, som under ärets lopp ledt undervisningen, får härmed
fortfara till Läseterminens slut, vägar jag sä mycket mer hoppas, att

20 Högvördigste Herr Doctorn och Biskopen ock det Högvördiga Dom
kapitlet förunnar mig denna ödmjukt begärda gunst, hvilken äfven
enskilda angelägenheter göra för mig högst nödvändig; och har jag
äran med djupaste vördnad framhärda

Högvördigste H:r Doctorns, Biskopens och
Ordensledamotens

så ock
Det Högvördiga Domkapitlets

allraödmjukaste tjenare
30 Joh. Vilh. Snellman
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Stockholm, d. 18 Maj 1843.

40 Käraste Broder Snellman!

Jag har i dag mycket annat göra, men fär ingen ro till nägot, förrän jag
först fär skrifva till Dig. 1 Lördags flck jag ditt bref af 28 Dennes, som
således blott varit 5 dagar pä vägen. 1 Lördags efter> mdddag> var jag
till Hierta och Bergfalk; bägge voro borta, den förra pä resa till
Norrköping, den sednare till högtidligheterna i Uppsala. Till den förra
skref jag ett utdrag af ditt bref med lämpliga ändringar, der dina
förtroliga yttranden om Aftonbladspersonalen sädant fordrade. Berg
falks bref aflemnade jag i hans logis; men i gär eft<er> m<iddag> besökte

50 jag honom och satt der frän kI. 1/2 5 till 1/2 7, m’åste gä hem efter Ditt
bref och uppläste derur, hvad Du skrifvit ang<äende> Skara-artikeln.
Gubben blef sä ifrig, att han bjöd mig slutkigen> stadna qvar pä th.
Men hvad som nu samtalades, önskade jag blott kunna rätt troget
ätergifva. — Först och sist bad han mig helsa Dig och tacka för ditt bref;
han skulle med första besvara det; det hade icke ändrat hans öfverty


