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99 j. V. SNELLMAN - RORGÄ DOMKAPITEL
31. VIII 1843
RA, Borgå domkapitels arkiv

Ödmjukaste Memorial!

Med stöd af Högvördigste Herr Doctorns och Eiskopens sä och det
Högvardiga Domkapitlets vördade Memorial af den 12. Januari 1842,
hafva Conrektoren vid denna Högre Elementär Skola. H:r Magister
Schildt. och underskriv{ven sålunda öfverenskommit om fördelningen 10
af oss tillhörande Iaroämnen att Conrektor undervisar i Hebreiska,
Grekiska. Tyska och Finska språken. i Historie och Geografi samt
tvenne timmar i veckan hiser Latinska poter med 4:de Klassens Iärda
Afdelning, dä deremot undertecknad besörjer undervisningen öfvriga
sex ät Latinets studium egnade lärotimmar för samma Klass, i Franska
språket. i Religion, Geometri, Algebra och Fysik; hvarom jag till
ätlydande af nämnda vördade Memorial bordt till Högvördigste Herr
Doctom och Biskopen sä och det Högvördiga Domkapitlet ödmjukast
inberätta. Kuopio den 3 L. Augusti 1843

20
Joh. ViIh. Snellman

Till högvördiga domkapitlet i Borgå

100 j. j. TENGSTRÖM-J. V. SNELLMAN 7.IX 1843
HUB, JVS handskrifissaniling

Hfors 7 Sept. 1843. 30

Gode Bror.

Måtte Din långa resa härifrån till Kuopio gått vaI! Intet har hLir hörts
afDig sedan Du lemnade Borgå, åtminstone sä vidts till mig förljudits.
Snart mätte vi vaI fä mottaga från Dig nägon underrättels& Husvarm
kan Du vaI än icke blifvit. och kan säledes vaI ej eller säga desto
bestämdare eller af erfarenhct, huru Du kommer att befinna Dig
framgent. Meri det kan vai, utan tillhjelp af nägon beskrifning,
ungerärligen fattas, 40

Jag kom i förgår, Tisdags. till sta’n. för första gängen på hela
sommaren. och skrifver detta nu har. Roberts inneliggande Iapp är
närmaste anledningen; men jag hoppades att tillika fil vara den förste,
af hvilken Du skulle mottaga n’ågot ord härifrän. och att sälunda visa
mig icke vara den siste att komma ihäg Dig sedan Du äter rest från oss.
Med arftagarne pä Botby. bland hvilka der sednast Comm<erse Rädet
Bergbom, stadd pä hemresa frän Hamburg, för par veckor sedan
tillkommit, reste jag, i förgär, som sagdt, hit. för att lemna till trycket
Stipen4iat Theser. 1 gär voro vi, C<ommerse’ R<ädeD Bergbom hufvud
person, utbjudne till Turhoimen, der vi mädde vaI, grundligt och roligt. 50

Nervander var äfven med. Af honom hörde jag. att intet här än
försports frän Dig. 1 dag farjag åter ut på landet, men numera blott för
att med pick och pack fiytta in i början af nästa vecka, sannolikt för
alltid elier för sista g’angen från Botby, der jag, med sätlsynt lyeka, fau
sä bekymmerslöst och gladt mcd de mina tillbringa sä mänga. eller


