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är, icke varit klander underkastadt, är min förhoppning, att han rättat
det fel, hvartill ondt exempel och ungdomslättsinnighet förledt honom,
och fär jag i sådan öfvertygelse Mohell till blifvande Lärares välvilja
rekommendera. Kuopio den 21 Augusti 1845.

Joh. Vilh. Snellman
Rektor.
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Ärade Broder!

Bilagde dokumenter, hvilka jag i förlitande på Din bevisade vänskaps
öfverseende tager mig friheten tillsända Dig, förklara nogsamt anled
ningen till detta bref.

Med posten i går hade jag frän Stockholm underrättelse att den
20 ifrägavarande Professionen vore ledig anslagen. Utan kunskap om,

huru den alit ännu är obesatt eller hvarföre den icke tilifallit den af Dig
sä väl vitsordade Genberg.

1 all händelse är icke meningen den att till mig locka det förord, Du
ansett Dig befogad att lofva någon annan. Endast vill jag besvära Dig
att genom vännen Talis Qualis (till hvilken min hjertliga helsning), om
han finnes p orten eller genom någon annan läta ingifva min
ansökning. Afvenså att Du ville hafva godheter, göra nödig utläggning
för tilläfventyrs behöfiiga karta Sigill<ata>. Denna utgift sä väl som den
dryga lösen för detta har Du väl vänskapen uppgifva i det bref, hvari

30 Du bevisar mig densamma än större genom en kort relation om
förhållandena med professionen och de utsigter, Du tror mig tilläfven
tyrs ega.

Mina enskilda skäl för detta steg äro korteligen: attjag först efter tre
år kan få tillträda profession i H<elsingfors; att jag dä har att
kompetera med en gammal Adjunkt, som eger meriterna — årens; nu
förfares jag här alldagligen; skulle derföre finna mig oändligen väl ett
par år i Lund — om man då vill hafva mig till Finland tillbaka, hvartill
jag hoppas under denna tid kunna gifva någon förnyad anledning; för
Edert universitet kunde detta vara det det bästa, emedan dessa två år

40 förvisso blifva min återstående lefnads1 bästa arbetsår. Men omjag icke
får plats i H<elsing>fors; så är det väl värre ty min ålderdom blir då till
last; hoppas dock, att jag icke så länge lefver. Jag har aldrig varit sjuk
derföre tar väl någon häftig feber bort mig.

Sjelf önskar jag väl numera ej sistnämnda snabba expedition ty jag
får mig före nästa månads slut en ung hustru. Tala icke härom i Lund,
ty då får jag fruntimmerna emot mig — tyvärr lärer väl nägon ung
medsökande i förhand vara af dem gynnad — och det är mycket. Utan
skämt — jag skulle anse en flyttning för en utländsk resa, af hvars
andeligen lifgifvande inverkan jag har ett stort behof och resan kan

50 icke i rarare sällskap göras än den nämnda klenodens, som modigt vill
följa fast till verldenes ända. Jag blir heit pigg, bara jag tänker pä
fröjden1 Du skall förstå min känsla, om Du ser på Finlands karta och
pä Saima och ett är lefvat i en kälkborgarstad.

1 inkomster vinner jag troligen intet ty Saima ensam ger mig 1 500
R<iks>d<aler> R<iks>G<äldsS<edla>r. Men sättet att förvärfva dem — det
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är det som är konsten.
Du ser huru pennan lupit. Brådskan är stor, men det är en länge och

väl öfvertänkt sak, då jag försäkrar Dig om min Högaktning och
tacksamma tillgifvenhet.

Snellman.

Kuopio d. 4 September.
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Ödmjukaste Memorial.

Sedan Välloifiga Magistraten i Kuopio stad vägrat att till mig låta
utbetala de hyresmedel, Rektor vid Högre Elementarskolan härstädes
af staden tillkommer, af hvilka medel jag på sådan anledning redan, 20

öfver året varit i mistning, så får hos Väiborne Herr Gouverneuren och
Riddaren jag atdraödmjukast anhålla om höggunstigt vidtagande af
sådan åtgärd, hvarigenom jag kunde snarligast förhjelpas till min
lagliga rätt, då det ingalunda, huru än stadens invånare anse sig böra
bemöta sina barns lärare, kan tiilkomma Vällofiiga Magistraten, att
efter behag fråntaga dem deras i hvarje hänseende ringa löneförmoner.
Kuopio den 8 September 1845.

Joh. Vilh. Snellman,
30

Till Högiofiiga GouverneursEmbetet i Kuopio Län
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Kuopio d. 20 Sept. 1845.
40

Käraste Broder!

Tack hjertligt för Ditt bref från halft är tilibaka äfvensom för
öfversändandet af A<fton) B<ladev. Att jag fått detta bristande på
åtskillga de intressantaste nummer, lärer kanske bero af passagen öfver
Torneå. Var nu god och underrätta mig genom nägon marknadsresan
de, till hvilkenjag fär liquidera, huru mycket min anpart gör. Sänd mig
äfven Runebergs arbeten Svenska upplagan, om deraf ännu finnes
något exemplar i Eder bokhandel; Priset känner jag förut.

Jag bör väl icke glömma omtala en småsak, som räkat hända mig, 50

den nemligen, att jag blifvit tre gånger förelyst till äktenskap med
Johanna Vennberg, dotter till Apothekaren härstädes — en bland
sån,gerskorna på den stora konsert, vi här tillsamman bevistade.
Underrätta derom slägtingar och vänner, hvilka för mig deltaga.

Helsa Din Bror Göran och bed honom icke tröttna vid den


