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förvärfva mig, synes ett sådant beslut vara rättfärdigadt.
Till Upsala sände jag ansökning vid första underrättelsen, men med

ordres, att ej inlemna den, förrän i sista stund. Förrän den kom,
inhiberade jag ansökningen. Malmström min komissionär Iemnade
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 Hennes deltagande.
Mitt lilla pjåp har intet begrepp just om, hvad det ailmänna 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 de 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.
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d. 30 April 1849.

167 ANSÖKAN TILL BORGÅ DOMKAPITEL 30.IV
1849
RA, Borgå domkapitets arkiv

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
med ledighet från undervisningen på Kuopio Högre Elementarskolas
Fjerde Klass från och med den 1 5:de instundande Maj till Läseter
minens slut, 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

sä ock
Det Högvördiga Domkapitlets

aldraödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman.
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