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HUB, SLS arkiv

Ärade Bror!

Förlåt, att jag sä länge iemnat Dig utan underrätteiser. När nu detta
bref anländer, torde tiden för alit fritt vai i afseende pä min ansökning
vara ute. 1 hvarje fail måste jag låta saken hafva sin gång, och hoppas
blott, att Du inlemnat ansökningen med visshet, att pä densamma i 10

dess närvarande skick kan göras afseende. Skulle min egenskap af
tjensteman härstädes 1 den stwzd ansökningen inlemnas göra mig
inkompetent, sä beder jag Dig hafva godheten återtaga den före alit
Vederbörandes afgörande i saken.

Förhållandet är enkelt det. Jag har första rummet på Försiaget till
Filosof<iska> professionen i H<elsingfors. Utnämning sker i Petersburg
af Han>s Kejs<erliga> Majestät. Min medsökande Adj<unkten Aminoff
har mera tjenstmeriter, hvilka enl<igt) lag ej komma i fräga, men han
har ocksä meriten att sås<om) författare hafva inskränkt sig till
Akademiska dissertationer och sås<om> Censor hafva drifvit andra till 20

samma återhållsanhet. Af sistnämnda merit har jag intet — troiigen
hellre ett minus. Mina utsigter till tjensten äro derföre ringa. Emellertid
hafva rykten gått, att jag vore utnämnd. Från post till post har jag
väntat afgörande. Det dröjer ännu.

Emellertid är min närvarande tjenst otiilräcklig för min och de minas
lekamliga bergning. Pastorat kan jag ej söka; min öfvertygelse står vid
våra kyrkliga förhållanden mig i vägen. Andligen är jag halfdöd, och
pastoratet skulie fullborda mitt nederlag. Sex års skoltjenst i ödemark
Iifvar icke håg och krafter. Mitt enda vai i ffiderneslandet, om — säsom
numera än troiigare är — professionen i H<elsingfors går mig ur händer, 30

blir sålunda att ingä i något borgerligt yrke, som ger mig lekamligt
uppehälle, att med ett ord gifva brödet seger.

1 en frestelsens stund kom underrättelsen från Upsala öfver mig.
Skuile jag med ansökningens öfversändande dröjt ett par veckor, hade
mitt mod dertili säkert varit ute. Afven nu är jag säsom en skeppsbru
ten, den der förlorat styret ur sin hand. Endast den, som lemnat
fädernejorden, kan begripa, huru uppsåtet dertili pröfvar7

Jag tänker, jag har föga utsigter i Upsala. Emeiiertid söker jag med
nästa post afsked frän min befattning härstädes. Det mste i hvarje fail
ske. Inom sex veckor från dato ungefär kan jag väl afsända bevis öfver 40

ledighet från tjenst och tillstånd att fiytta. Blir detta för sent, och kan
ansökningen, emedan dylika betyg icke inom fatalietid blifvit ingifna,
icke upptagas, så återtag den, såsom sagdt, och gif saken ingen onödig
publicitet.

Föriät min Bror! att jag gör Dig besvär med både mina komissioner
och med låtet öfver mina bekymmer. Till det förra har Din godhet
uppmanat mig; till det sednare råder mig hägen att i någon mån rena
mig i Dina ögon. Bemödandet härtill är tungt — tungt. Mitt enskilda lif
har mångfaldt varit vinddrifvarens; mitt offentligare hittils utan annat 50

tadel, än den skrala förmågans.
Nej, nej — i sista stund: Tag ansökningen åter! Jag vill dö utan vanära.
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Förlåt det vankelmod, Du ensam är vittne till. Gud välsigne Dig för
visad välvilja.

tacksamt
Joh. Vilh. Snellman.

Den 27 Februari 49.
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HUB, JVS handskrjftssaniling

Upsala d. 1 Mars 1849.
Min ärade Broder!

Vänliga skrifvelsen af den> 13 nästl<idne> Febr<uari med åtföljande
ansökningshandlingar har jag emottagit med så mycket större öfver
raskning och tillfredsställelse, som våra tidningar redan några veckor
kringfört det ryktet att du skulle hafva blifvit utnämd Professor i

20 Helsingfors. Ehuru jag icke med dagens post bekommit det andra bref
från Dig, som Du i Ditt sednaste gaf mig anledning att vänta, anser jag
mig likväl icke längre kunna uppskjuta att tillsända dig dessa rader för
att bedja Dig complettera dina documenter med Prestbeti’g, hvilket är
sä mycket nödigare, som du i Din meritförteckiiing genom en lapsus
calami uppgifvit ditt födelseär vara 1849. Som den ifrägavarande
ledigheten först sent till ansökan blifvit annoncerad, sä utgår ansök
ningstiden icke förr än i första veckan af April. Du bör således väl
hinna rned att rätta denna förseelse.

Tit. frosteri tjenstgöringsbetyg har infiutit.
30 Tillgifnast

B. E. Malmström
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FLS, Lönnrotiana

Käraste Broder Lönnrot!

40 Oförsvarlig är i sanning min tröghet att skrifva. Men verldens gång gör
mig småningom till en enstöring, för hvilken det skriftliga meddelandet
blir lika tungt som besöken och det muntiiga.

Då jag flck ditt tillägg till Kullervo episoden, höli jag på att trycka
framställiiingen om Kalevala. Jag tänkte då; de återstående Runorna
gifva väl anledning till en mera speciel framställning och beslöt att med
dem vänta. Nu vet jag ej, om jag skall trycka Anmärkningarne och
tredje Runon utan vidare innehållsrecit. Kanske är det bäst. Finnes i
återstående Runor något specielt, sä kan det ju infiyta sednare.

Jag har för afsigt att i hvarje fall fiytta Litteraturbladets tryckning till
50 H<elsing>fors. Ernedan jag icke trodde mig här få nya stilar, mcd löfte

om hvilka Karsten purrade mig sednaste är, så tänkte jag göra det med
årets början, och ville mig till hjelp bespara en del af Ditt manuskript.
Nu tryckas dock, här ätminstone sjtt ark. Få se, om jag nog hastigt får
tillständ för det öfrigas tryckning i Helsingfors. Kanske behöfves Din
fullmakt åter på 16 kopeks Charta ställd pä Innehafvaren »1 att Iför /


