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1849
RA, Borgå äornkapitels arkiv

Ödmjukaste Memorial!

Till ödmjukt svar å Vördade Memoriafet af den 14 dennes N:o 373 får
jag äran meddela följande:

första Kollegatjensten vid h<är> v<arande> Högre Elementarskola
10 innehades till September 1846 af då aflidne Kyrkoherden Johan von

Becker, och lönen uppbars af hans sterbhus till den> 1 Maj 1847.
Samma tjenst förrättades under någon del af Vårtermin 1846 af t. f

Ryska Språkläraren A. E. Rongain, Höstterminen samma är af
Studeranden A. E. Olsoni, Vårterminen 1847 af Kollegan, Mag7 J. E.
Blom, Höstterminen samma år till den 1 Oktober deis af Mag. Biom,
dels af Skolans öfriga Lärare, men från sistnämnda datum af Stude
randen C. A. Therrnan;

Rjska Språkläraretjensten förrättades från d. 24 Augusti 1843 af
Studeranden A. E. Rongain;

20 Läraretjensten vid h<är> v<arande Lägre Flementarskola förrättades
Vårtermin 1847 af Studeranden f. T. Molander och Hösttermin
samma år af H:r A. E. Rongain

Tredje Koltegatjensten vid H<ögre Elementarskolan innehades år
1847 af Kyrkoherden Jacob Zitting, men tjensten förrättades under
Hösttermin samma’ å<r> af Studeranden F. T. Molander.

Hvilka som bestridt Konrektortjenst vid H<ögre Elementarskolan
1842 samt Ryska Språkläraretjensten för samma är och Vårtermin
1843, äfvensom Läraretjensten vid Lägre Elementarskolan 1842, är mig
o)kändt, endast kan jag upplysa, att enligt ett förhandenvarande Qvitto

30 H:r Anders Rosberg befinnes hafva erlagt afgift såsom innehafvare af
sistnämnda tjenst från den 1 :sta Oktober 1842 till Ekklesiastik- och
Skol-Statens Enke> och Pupill> Kassa. Kuopio den 25 April 1849.

Joh. Vilh. Sne11mai
Till Högvördiga Dornkapittet i Borgå.
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Broder Runeberg!

Mcd tårar i ögonen och hjertat fulit beslöt jag vid läsningen af Stäis
sägner att sända Dig till en tacksägelse sä varm, jag kände den böra
vara. Detta beslut gick med många andra. Sak samma kan det vara. Du
har säkert tagit min glädje och tacksamhet med i vårt fosterlands
ailmänna.

Tack nu för Dina sednaste vänliga ord. Mitt svar till Din uppmaning
50 är: att, omjag också kunde förmå mig till den osäkra ställning, hvarom

fråga är, jag säkert lika litet, kanske än mindre, skulle få den tjensten.
Jag anser s komma att förhälla sig mcd hvarje annan; mitt beslut är
derföre att skiljas äfven från den tjenst, jag nu har, och söka taga mig
fram den jordiska näden förutan. Der uppenbart är, att till statens
alimänna tjenst fordras tänkesätt och meriter, dem jag ej kan hysa och
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förvärfva mig, synes ett sådant beslut vara rättfärdigadt.
Till Upsala sände jag ansökning vid första underrättelsen, men mcd

ordres, att ej inlemna den, förrän i sista stund. Förrän den kom,
inhiberade jag ansökningen. Malmström min komissionär lemnade
dock in den på eget bevåg och sökte öfvertala mig att godkänna
åtgärden, försäkrande om 3/4 af Patrum i Upsala röster. Jag vidblef
naturligtvis mitt beslut, och nu är saken troligen förbi.1

Tacka hjertligast Din präktiga Fredrique för Heiines deltagande.
Mitt lilla pjåp har intet begrepp just om, hvad det allmänna rörer.
Mycket tycker hon dock om Dig — kanske än mera, om Du efter 10

behörigt prof kunde tycka om Henne. Till ett tacksägelsebref för Boken
har hon ej kunnat förmås, ehuru bokbindarn fick fiera visiter förrän
den var rätt inbunden.

Helsa dc Dina alla. Lef Väl!
Snellman.

Låt någon inlemna hosföljande Papper. Hegelianen Brandenburg gör
det säkert gerna för gammal vänskap. Framför till honom min
tacksama helsning.

20

d. 30 April 1849.
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1849
RA, Borgå donikapiteis ai*iv

Ödmjukaste Ansökning!
30

Hos Högvördigste Herr Biskopen, Doctorn och Ordensledamoten ock
Det Högvördiga Domkapitlet fårjag i djupaste ödmjukhet anhålla, att,
i anseende till nödiga arrangementer för mitt tilltänkta afskedtagande
från tjensten och afflyttning från orten,1 Höggunstigt varda hugnad
mcd ledighet från undervisningen pä Kuopio Högre Elementarskolas
Fjerde Klass från och mcd den 1 5:de instundande Maj till Läseter
minens siut, för hvilken tid H:r Doctor M. J. Lindforss förbundit sig att
samma undervisning handhafva, äfvensom att lika Gunstigt vinna
tillåtelse. att, om sä nödigt blifver. öfverlemna Rektorsvården till H:r
Konrektor Mag. H. G. Perander. 40

Med djupaste Vördnad har jag äran underteckna

Högvördigste Herr Biskopens, Doctorn
och Ordensledamotens

så ock
Det Högvördiga Domkapitlets

aldraödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman.

50


