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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 handskriftssamting

Upsala d. 1 Mars 1849.
Min ärade Broder!

Vänliga skrifvelsen af den> 13 nästl<idne> Febr<uari med åtföljande
ansökningshandlingar har jag emottagit med sä 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 gafmig anledning att vänta, anserjag
mig likväl icke längre kunna uppskjuta att tiilsända dig dessa rader för
att bedja Dig cornplettera dina documenter med Prestbetyg, hvilket är
sä mycket nödigare, som du i Din meritförteckning genom en lapsus
calami uppgifvit ditt födelseär vara 1849. Som den ifrågavarande
ledigheten först sent till ansökan blifvit annoncerad, så utgär ansök
ningstiden icke förr än i första veckan af April. Du bör således väl
hinna med att rätta denna förseelse.

Tit. Frosteri tjenstgöringsbetyg har infiutit.
30 Tillgifnast

B. E. Malmström
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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
biir lika tungt som besöken och det muntliga.

Då jag fick ditt tillägg till Kullervo episoden, höil jag på att trycka
framställningen 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 innehällsrecit. Kanske är det bäst. Finnes i
återstäende Runor något specielt, sä kan det ju infiyta sednare.

Jag har för afsigt att i hvarje fali fiytta Litteraturbladets tryckning till
50 H<elsingfors. Emedan jag icke trodde mig här fä nya stilar, med löfte

om hvilka Karsten purrade mig sednaste är, sä tänkte jag göra det med
årets början, och ville mig till hjelp bespara en del af Ditt manuskript.
Nu tryckas docl här åtminstone sju ark. Fä se, om jag nog hastigt fär
tillstånd för det öfrigas tryckning i H<elsingfors. Kanske behöfves Din
fullmakt åter på 16 kopeks Charta stäild på Innehafvaren »I att /för /


