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252 J. V SNELLMAN - BORGÅ DOMKAFITEL
25. VII 1844
RA, Bo’g donzkapiw/s arkii’

Ödrnjukaste I\’Iemorial

Af Herr Guvernören Linet har jag muntligen blifvit underrLittad, att
dc af mig föreslagna och vid en af tvenne Magistratens i staden
mediemmar förrittad syn godkända reparationer å det blifvande
Skolhuset icke komma att verkställas, sami att underrL[ttelse härom 0

mcd dagens post skulle afgå till Högvördigsie Flerr Biskopen Doctorn
och Ordensledamoten och Del Högvördiga Domkapitlet. Om sai är,
och dai häraf sk iii le följa, att Skolan komme att in rymmas iii rum,
enligt miii bedömande sai srnai, ali utom obehaget af den skämda luft,
i dessa måsie uppstå, äfven Skolungdomens helsa af dess insiängande
inom cii sai traingt utrymme kan ida, sai fair hos Högvördigste Herr
Biskopen Doctorn och Ordensledamoten sai ock Det Högvördiga
Domkapitlei jag på det vördnadsfullaste anhåula, det Skolan maille
höggunsiigt lillaitas ali luis vidare begagna en afden lokal, den häriills
innehaft, dal titi samma lokal ännu för Gymnasii behof skulle finnas en 20
stor högtidssal och en mindre sai båda uti öfra vainingen, saimI i samma
vaining endast Gymnastiksaien komme ali blifva för Gymnasium och
Sko]an gemensam.

Flärjemte fair jag äfven äran vördsammasi anmäla, att jag icke
vidiagii någon åtgärd för anskaffande af nya bord, pulpeter, bänkar o.
s. v., af skäl, ali dc, som föreflnnas, äro för försia behofvei tillräckliga
för baida läroansialierna, sami billigi torde vara, att Skolan behaiuier de
härtilis begagnade, dä den blifvande Gymnasii styrelsen sättes tilifälle
ati efier eget vai anordna det i della hänseende nödiga. Kuopio den
25:ie Juu 1844. 30

Joh. ViIh. Snellman

253 J. J/ SNELLMAN - BORGÅ DOMKAPJTEL
26. VII 1844.
RA, Borgc) ckflI?kapiteIS wkii’

Högvördigsie Fierr Biskop, Doctor och 40
Ledarnot af flera Ordnar
sai ock
Det Flögvördiga Domkapitlet

Till åtiydnad af l-lögvördigste Flerr Biskopens, Dociorn och Ordens
ledamotens sai ock Det Högvördiga Domkapitlets vördade befallning,
och öfvertygad, att mina Herrar mediärare, hviika jemte mig dellagit i
Collegii Scholastici bcslut att ifrån Högre Elemeniarskolan i Kuopio
skilja gossen Leonard Viiheim Mohell, dela niin aisigi öfver obefogen
heien1 af M ohelis fadcrs an förda besvär, fair jag hä rhos vördsammast 50

afgifva för saken nödiga upplysningar, ehuru jag hvarken kan eller bör
träda svarsmail för Collcgii Schoiastici öfverkiagade beslut. Sailunda fair
jag ä ra n uppiysa

AtL gosscn Mohelis vanartiga Iefverne blifvit till fullo intygadt
genom hans medskyldigas vilinesbörd och hans egen bekännelse.
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Sjelf undandrog sig Mohell ransakningen inför Collegium genom
vägran aLt vid densamma inflnna sig, härtill enligl egen utsago
uppmuntrad af sin faders honom oförstandigtvis rneddelade tillstånd
att, när han så behagade, skilja sig frn Skolan; men då ha n på förnyad
kallelse infunnit sig hos mig enskildt, erkände han, att han mcd
liderliga quinnor piägat okyskt umgänge och dertiil äften sökt tubba
en bland sina yngre kamrater, hvarom denne pii gifven anledning hade
inför Collcgium berätLat. Om denzi sistnämnda förhillande äfvensom
om gossen Mohells egcn liderlighei vitinade hans medskyldiga. och

0 ivenne bland dessa urskuldade sin egen brottslighet dermed, ML dc aF
Moheli blifvit dertill förledda. Dc deremot, hvilka Mohells fader kallar
hans »uppbragta och delatoriska angifvare», och mcd hvilka lärer
menas Mohells medläijungar på ljerde klassen, hördcs icke såsom
vittnen. otan hade bland dem Skolans primus, pä gifven anledning, sin
pligt likmätigt anmäli saken, och eU par andra bland klassens lärjungar
bekräfiat dennes uppgift. sedan dc förut till och mcd mcd aga sökt
tvinga gossen Moheil från hans dem förhatliga Iefnadssätt.

1 och för sig skullc Mohells vanart säken icke gcnast blifvit
bestralTad mcd förvisning frän Skolan. Men ±1 han. ehuru tillliörande

20 Skolans öfvcrsta klass, mcd sig tubbat lärjungar från andra och trcdje
klassen och namneligen sökt till otuki förleda äfven stdane, som ännu
icke hunnit manbar älder, ±1 vidare lastens utbredande till Rera klasser
gjorde kännedomen om dess bedrifvande ailmän äfvensom dess upp
täckande af Lärarene ailmäni kunnigt bland skolungdomen, sä fordra
dc säväl omsorgen om denne ungdom, aLI dess förförare, bland dessa
Mohell, ifrån densamma aflägsnades, som stränghet i dc brotlsligas
straff öfverhufvud blcf nödvändig, bäde för exemplets skuld och för
Skolans anseende hos ungdomens föräldrar och målsmän.

Gossen Mohells brottslighet är säledes fullcligen intygad och af den
30 art, att det stränga straffct måstc anses rättvist. Sä har det äfven blifvit

anscdt af Skolans vördadc Inspektor. Likasä har Högvördigste Herr
Biskopen, Doctorn och Ordensledamotcn, till hvilkcn jag haft äran
vördsammast nberätta om förhällandet, höggunstigt icke ansett nägol
vani aLL dervid påminna. Gossen Mohells aiterintagandc i Skolan vtgar
jag derföre anse omöjligt, om icke alI skoltukt skall upphäfvas och
känslan hos skoltingdomcn för hvad godt och rätt är utplänas. Ingen
öm och förståndig hider skulle i niin tanka ens önska att i sädana
förhållanden ‘ä sin son äterintagen. Hvad särskildt gosscn Mohells
fader beträffar, sä har han sä väl genom det tillstånd aLi Ry Skolan, han

40 reda n pä förhand hadc lcmnat sin son, hvara f äfvcn den ne tilan mi tt
stränua förbttd genast eftcr anmälandet af hans vanart skulle begagnat
sig, som ock isynnerhet genom arLen af sina klagomäl visat, ati denna
önskan hos hononi är eU tomt gvckel, som endast skulle gifva honom
tillfälle till ovärdiga utfall mm Skolans lärare. Jag vill dock tro. att
mina [lerrar medläraie likasom jag vid beiraktande af det slags
anseende, Landimätaren MohelI inom samhället åtnjuter, skola bemö
ta hans utfall mcd dcl förakt, dc förtjena.

Dä likväl en lärares omsorg för lärjungens förbätiring och framtida
väl hvarken kan eller bör bero dennes ftiders betecnde, sä vågarjag till

50 Flövördigste ilerr Biskopens, Doctorn och Ordensledamotens sä ock
Det Flögvördiga Domkapitlets upplysta afgörande ödmjukast hem
ställa. huruvida icke Lconard ViIhem MohelI höggunstigt kunde
tillätas anmäla sig till iniräde vid Stifteis Gymnasier, sä framt han
jemle betyg om crfordcrliga kunskaper kan uppvisa giltigt vittncsbörd
för en l’örbättrad sedlig vandel. Och får jag, i händclse niin vördnads
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Fulia hemstalian varder bifailen, lika ödmjukt anhålla att derom blifva
underrättad, för att med hopp om dyiik skonsamhet kunna giLidja tie
föräidrar, hvilkas söner delat vanari och lika straff mcd Moheli.

Ännu mr jag vördsarnt tillägga, att då Skolordningen intet stadgar
angående Protokolis förande vid Collegii Scholastici eller »Skole
Rattens» sarnmantrLiden, s har ocks vid undersökningen uti ifråga
varande mtU intet Protokoil blifvit hållet, så rnycket mindre som denna
till en del anstiilldes af mig enskildt, hvartilll äfven gossen Mohelis
Uberopade tredskande föranledde. Dock uppsattes vid öfverliggningen
angaende dc skyldigas bestraffande ett korrt protokoll och justerades, 10

för aH i afskrift tillställas Högvördigste Kerr Biskopen DocLorn och
Ordensledamoten; af hvilket protokoil, så vidt det rörer Leonard
Viihelm Mohell,jag ali ödmjukhet hLirjemte Cår Uran bifoga en afskrift
samt tilllika iierstLiIla Remisshandlingarne.

Mcd djupaste vördnad har jag Uran framhUrda

Högvördigste Herr Biskopens, Doctorn
och Ordensledamotens

sö ock
Det 1-lögvördiga Domkapitlets 20

ödrnjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman.
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HUR, Direrse brei’

Käraste Carole! 30

GiadI var det aH se migra ord af Din hand. Ännu giadare att ra Ditt
löfte om en snart ‘aterseende. Du kunde vaI vara saker på, att jag alltid
skulle så mina affarer, ali vi kunde råkas.

Nu har jag, sedan Diit bref anlLinde, gjort en fiird till Osterbotten —

NyCarleby och Vasa. För resten af sommaren — om den s’a flir kallas —

sitter jag bunden vid skrilbordet. Likviil kunde hända, att jag flnge ro
en par dagar insupa landtluft på ett afstånd af 3 1/4 mil harifr’an.
Osäker, hvilken dag Du kommer, lemnar jag 1 s’adant fail p’a gästgif
vargården Kasinila, 2 1/2 mil hariftån, en biljeit till Dig pU det att Du 40

vid Din ankomst dit mä kunna genast läta en bud afgå till Kin,s/ax, der
jag dä skulle vistas, eller cm det lidit l’angt på quaIlen, sjelf komma dit
för god nattero.

Hvad skall jag säga om min, vär, tystnad? Spara det tillIs vi trafftts.
Emellertid bilLigger jag ett sudd, skrifvet pä den från fäderneslandet
aflägsnaste ptinkt jag besökt, till bevis att Du der icke var ur mitt
minne. Det har sedan dess sutit i min dagbok, hvarur det är ett blad.

Helsa hjertligt Din Frua och Dina barn. Jag väntar att se Dig giaj
och beläten mcd lifvet. Välkommen! kUrt; kUrt!

50
som alltid,
SIlman

Kuopio cL 27 Juil 44.

P. 5. Låt Toveri, cm han lefver, följa mcd.


