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HUB, JVS handskr’fi’ssamling

Upsala d. 16 Jan. 1849.
Broder Snellman!

Osäker huruvida Du genom Svenska Tidning<ar> eger tillgång på ffirska
underrättelser härifrån, anser jag mig af vänskap för din enskilda och

10 högaktning för Din offentliga> person uppmanad att gifva Dig tilikän
na på detta sätt, <att> Professorn i Theoretiska Philosophien vid
härvarande Univers<itet> E. A. Schröder i går på morgonen efter en
kort sjukdom afl<ed>. Då jag förutsätter att Du ej kan sakna kännedom
om de sednaste temligen scandalösa tilldragelserna i den Svenska
P<hi>losophiens Historia, behöfverjag knappt säga Dig att en a<nsökan
från Dig till den nu inträffade ledigheten sannolikt skall> blifva i högsta
måtto välkommen ej blott för härvarande ung<dom>, utan äfven för
dem det tillhör att bestämma professionens blifva<nde> öde. De enda
sökande, som väntas, äro F. G. Afzelius, hv<ilken ohjelpiigen förstörde

20 sin vetenskapliga reputation i grälet med <Lun>denserne, samt Docen
ten Ribbing och kanhända Lector Carl<stn>.

Jag eger intet uppdrag att göra Dig detta meddelande; m<en> jag
tager för gifvet att tillräckliga uppmuntringar att fullfölja din <an)sökan
icke skola uteblifva, sedan du en gång inlemnat den. Emedlertid> har
jag skäl att anhålla att Du förtiger denna min oskyldiga inbla<nd>ning
i saken.

Med vänskap och högaktning
B. E. Malmström

30 P. S. Ansökningen med vederbörliga bilagor bör vara inlemnad till
Cons<istorium Academicum inom 56 dygn efter dödsfallet, om jag rätt
minnes. Kanske bör den Commissionär, som du utser, vara försedd
med fullmakt att inlemna handlingarne.
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Kuopio d. 23 Jan. 1849.
Broder Janne!

Jag skrifver till Dig mcd den glada öfvertygelsen att af Pappas
»Skrifter» blir ett ganska godt arbete för den större allmänheten. Jag
har efter förmåga skrifvit samman en Inledning till arbetets »Veten
skapliga» del, skildrande gängen af vär Aflidnes verksamhet åt detta
håll. För aftryckning och utgifvande föreslår jag: 1 :o En Memoire i
Franska Institutets förhandlingar för 1833; 2:o Brefvet till Hess i

50 Petersb<urgska> Akademins Bulletin 1846; 3:o Ett Tal vid Vetenskaps
Societetens årshögtid — finnes i Manuskript; 4:o Ett föredrag i Läsefö
reningen.

Nu fär jag förelägga Dig följande till skyndsamt uträttande och
besvarande:

1:0 Att förskaffa från Univ<ersitetet)s Bibliotek den Bulletin eller dc


