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99 1 V SNELLMAN - BORGÄ DOMKAPITEL
31. VIII 1843
RA, Borgd dornkapirels tukii’

Odmjukaste Memorial!

Mcd stöd af Högvördigste Herr Doctorns och Biskopens så och det
Högvärdiga Domkapitlets vördade Memorial af den 12. Januari 1842,
hafva Conrektoren vid denna Högre Elementär Skola. H:r Magister
Schildt, och underskrivfven sålunda öfverenskommit om fördelningen 10
af 055 tillhörande läroiimnen att Conrektor undervisar i Hebreiska,
Grekiska. Tyska och Finska språken, i HistoHe och Geografi sana
tvenne timmar i veckan läser Latinska poter med 4:de Klassens lärda
Afdelning, dä deremot undertecknad besörjer undervisningen öfvriga
sex ät Latinets studium egnade lärotimmar för samma Klass, i Franska
spriiket. i Religion, Geometri, Algebra och Fysik; hvarom jag till
ätiydande af nämnda vördade Memorial bordt till Högvördigste Kerr
Doctom och Biskopen si och det Högvördiga Domkapitlet ödmjukast
inberätta. Kuopio den 31. Augusti 1843

20
Joh. Vilh. Snellman

Till högvördiga domkapitlet i Borgå
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HUB, JVS handskrfflsswn/ing

Hfors 7 Sept. 1843. 30

Gode Bror.

Måtte Din hinga resa härifrån till Kuopio gått vaI! Intet har här hörts
af Dig sedan Du lemnade Borgå, åtminstone sä vidts till mig förljudits.
Snart måtte vi vaI fä mottaga från Dig någon underrättelse! Husvarm
kan Du vaI än icke blifvit. och kan säledes väl ej eller säga desto
bestämdare eller af erfarenhet, huru Du kommer aLI befinna Dig
framgent. Men det kan vaI. utan tillhjelp af någon beskrifning,
ungefärligen fattas7 40

Jag kom i rorgar. Tisdags, till sta’n. för första gängen p1 hela
sommaren. och skrifver detta nu här. Roberts inneliggande Iapp är
närmaste anledningen; men jag hoppades att tillika fä vara den förste.
af hvilken Du skulle mottaga nägot ord härifrån. och att sålunda visa
mig icke vara den siste att komma ihåg Dig sedan Du äter rest från oss.
Mcd arftagarne p1 Botby. bland hvilka der sednast Comm<erse> Rädet
Bergbom, stadd p1 hemresa från Hamburg, för par veckor sedan
tillkommit, reste jag, i förgår, som sagdt, hit, för att lemna till trycket
Stipendiat Theser. 1 går voro vi, C<ommerse’ R<åden Bergbom hufvud
person, utbjudne till Turholmen, der vi mådde vaI, grundligt och roligt. 50
Nervander var äfven mcd. Af honom hörde jag, att intet här än
fbrsports från Dig. 1 dag farjag åter ut p1 landet. men numera blott för
att mcd pick och pack ilytta in i början af nista vecka, sannolikt för
alltid elLer för sista gängen från Botby, der jag, med sälLsynt lycka. fätt
sä bekymmerslöst och gladt mcd de mina tillbringa så mänga, eller
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jemnt ett heli dussin somrar.
Vid min ankomst till sta’n fecls jag den sorgiiga, smärtsamma

underrättelse, att vär vän Sjöman bortgått. Pii sin hemresa hade han,
dämera slutligen sjelf äfven inseende faran af sitt häisotilistånd, ifrån
Äbo begifvit sig till sin Morbror, Prosten Avellan i Nagu. hos hvilken
han lärer hunnit tillhringa blott par, tre veckor, dä han d<en> 30.
Aug<ustb i sitt 39:de åldersår, der siutade sina dagar. Såiunda gick
altför snart i verkställighet hvad hans vänner befarat! — Han lärer
lemnat efter sig en förmögenhet af 13 ä 14000 R<wb<eh, utom böcker

jo o<ch> lösegendom.
Från Robert hade vi bref sist af d<en 8 Aug<ustb. Han och Kellgren

hade då nyligen varit, jemte atskiliiga1 andra Studenter, bjudna en afton
till Michelet, som de äter funnit st särdeles interessant, och der de haft
sLtrdeles roligt. Tack för detta nöje, och mänga andra icke blott nöjen
utan tillfällen till varaktig och oförgänglig glädje som Du förskafTat dc
resande ynglingarna genom Din utstyrsel för dem. Att dc dock siutligen
nu iikväl göra Rheinresan, lärer vai R<obervs billet mcddela. Missnöjd
dermed är jag vissi icke: och sä mycket mindre, som dc tyckas fätt
längre tid för den än som först kunde päraknas. Rcobert> lofvar, att de

20 sist d<ern 12 Sepember> skola vara i Lflbeck. — Dc hade vadt sä
lycklige att ifi billeter till ett spektakel i Potsdam. der Euripides’ Medea
för en inskrLinkt. utvald samling af äskädare. Hofvct och Berlins
notabiliteter. uppfördes. 1 Berlin hade dc traffat DocLorcrnc. vära
landsmän. Ingman. Avellan och Willebrandt. och sist jemvät Hackman.
som varit skral och sjuklig. Ingman reste hemät.

För nägon vecka sedan skall har i staden gått en rykte att Sundvall
allidit. Det vederlades vai snart. Men han skall vara ganska skrai och
illa sjuk, si att han tros omöjligen kunna varaktigare vederfås! Alltsä
kommer han att bortgå, utan att lemna efter sig nägot varaktigare spår!

30 Och huru stora förhoppningar hade han dock icke väckt. Mä man icke
jemväl kunna och böra kanna honom säsom ett exempel af Nordens
bristandc förmäga att ur djupsinnighet och gömd inre rikedom utvec
kla motsvarandc former. Jag skuilc innerligcn gräma mig att hafva
utstängt honom från Philosophie Profcssioncn, om jag icke ansäge
honom dock snart derefter harva kommit pä en plats, der han lika vaI
kunnat utbreda sitt snilies tlllgångar och sin skarpsinnighet med hela
deras ansatts och kalleise till en sadan fruktbar verksamhet, sä vidt
energi dertiil hos honom lcfde och fanns. Jag kan ickc annat än mcd
störsifi högaktning och varmaste deltagande anse honom, och det är

40 rör mig giädjande, att han. sedan den första brytningen. som dock icke
varade så alldeles kort. var förbi, sedermera alitid. som jag tyckt, mcd
mycken. och uppriktig välvilja samt vänskap omfattat mig. — Consi
storii förslag om Kimito såsom Annex för Schauman är af Senaten
afslaget. och Schaumaw skall alltså fortfara att söka detta Pastorat. —

Qommerse Råd<eV Bergbom berättade., att han i Stockholm träfTat
Cygnteus, hviiken först ungefär pä samma tid som Bergbom> d. v. s.,
för par veckor sedan eller litet mer, rest dcrifrän. Jag mäste nu i största
hast afbryta. Lef vaI, önskar allra hjertligast.

50 Din
J. J. Tengström.


