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HUB, JVS hanäskrflssarnling

Upsala d. 16 Jan. 1849.
Broder Snellman!

Osäker huruvida Du genom Svenska Tidning<ar) eger tillgång pä färska
underrättelser härifrån, anser jag mig af vänskap för din enskiida och

10 högaktning för Din offentdiga person uppmanad att gifva Dig tilikän
na på detta sätt, <att Professorn i Theoretiska Phulosophien vid
härvarande Universdtet 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 temiigen scandalösa tilldragelserna i den Svenska
Phi>Iosophiens Historia, behöfverjag knappt säga Dig att en ansökan
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 tilihör att bestämma professionens blifva<nde> öde. De enda
sökande, som väntas, äro F. G. Afzelius, hv<ilken ohjelpligen förstörde

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

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

Med vänskap och högaktning
B. 5. 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 med den giada öfvertygelsen att af Pappas
»Skrifter> blir ett ganska godt arbete för den större alimänheten. Jag
har efter förmåga skrifvit samman en Inledning till arbetets »Veten
skapliga» del, skildrande gången af vår Aftidnes 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 Petersbwrgska> Akademins Bulletin 1846; 3:o 5tt Tal vid Vet<enskaps
Societetens årshögtid — finnes i Manuskript; 4:o Ett föredrag i Läsefö
reningen.

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

1:0 Att förskaffa från Universitetets Bibliotek den Bulletin eller de
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Acta af Franska Akademin, der ant<ingen) Pappas föredrag, hållet
d<en> 19 December 1833, öfver den a Honom uppfunna Galvanome
tern eller någon rapport af Ampre öfver denna uppfinning eller
kanske båda förefinnas.

2:o Att upplysa, vid hvilken årsdag (Vet<enskaps> Societetens) Pappa
talade öfver sina nyaSte upptäckter angående a) solvärmens och i
s<ynner>het b) solljusets periodicit och således solens egenskap af
variabel stjema;

3:o Låta mig veta, om Pappa meddelat Vet<enskaps> Akademin i
Petersburg något angående punkten b) = solljusets periodicit och om 10

sina beräkningar öfver observationerna på solens irradiation.
4:o 1 hvarje fail lägga omsorgsfullt beslag på dc beräkningar, den der

fåniga Räknaren (hvad heter han?) för Pappas ordres verkställt.
Anm<ärkning>. Har nemiigen intet meddelande till Petersburg skett,

så ligger i dem en stor skatt för Pappas ära och vetenskapen begrafven.
5:o Vidare upplysa, hvilka andra föredrag Pappa hållit på Vet<en

skap>s Societetens högtidsdagar; i s<ynner>het om det sist hållna,1 i fail
detta är något annat, än det ofvan nämnda.

1 alla dessa hänseenden blir Borenius Dig en hjelpreda. Helsa honom
vänskapligast från mig och bed, i händelse Du sä behöfver, om 20

skriftliga svaromål punktvis. Ofversänd dem mcd första jemte den
begärda Franska Tomen.

6:o Uppvakta Vice Kansler och fråga, om han utan stort omak kan
så bemedla, att Pappas diktamina till Saima-kanal Komitns protokol
1cr kunna få begagnas;

N. B. Der bör finnas ett, som innehåller Revision af kostnadsför
slaget och verkat till dess nedsättande,

Vidare: om han hos Haartman, Geh<eime Rådet, kan utfå Pappas
förslag till Manufakturskolornas Inrättning, hvilket är inlemnadt

antingen till Haartman enskildt eller å Manufakturdirektionens vägnar 30

till Senaten.
Andra Afdelningen kommer nemligen att innehålla »Andra Prosais

ka Skrifter», deribland utdrag ur ett allmänt Skolförslag och en
Memoire ang<ående Kanalen, som förefinnas bland Manuskripterna i
min värjo, samt Reseanteckningar. »Tredje Afdelningen» utgöres då af
Potica.

Jag gladde min hustru mcd talet, att Du och Augusta skulle komma
hit till Julen. Helsa hjertligt alla i Familjen från

Vän Snellman.
40
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Kuopio d. 23 Januari 1849.
K<äre> Broder

Tack för Dina bref. Genom Din Fader har jag fått sednare underrät
telser, deribland om Dina bokhandelsspekulationer. 50

För den goda sakens skuld hoppas jag, Du icke misstycker mitt
afstyrkande. Hade Du utan yttre framgång hållit längre tid ut, sä ville
jag icke afråda. Säsom förhållandet nu är, afbryter Du tvärt Din
lärdomsbana. Hvarken kan förtroendet till Din vetenskapliga ifver
bestå eller finner någon nödigt bereda Dig tillfälle att fulifölja den


