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sig göra. Nu bör således så fort som möjligt en framställning härom
göras — men som jag ännu på någon tid ej kan infinna mig till min nya
befattning, och jag gerna önskade att ej fördröja dermed, så frågar jag
om det ej vore möjligt att den gjordes utaf Rector, Professor Rein, och
till och med säsom projectet vore utgånget utaf honom, samt åtföljdes
af mitt begifvande. — Jag har mcd dagens post underrättat Professor
Rein om sjelfva projectet, hvilket jag bort göra genaSt, men förhindra
des genom min hastiga afresa ifrån H<elsingfors. Rådgör nu med
honom derom, men låt saken bli oss tre emellan. - 1 hopp om ett godt

10 resultat innesluter jag mig vänskapsfullt
Herr Rectorns

Odmjukaste tjenare
J. R. Munck

F.hamn d. 1. October 1855

P. 5. Vid nogare eftertanke så finner jag, att projectet ej torde kunna
framställas utaf Rector, emedan i sådant fall Consistorium borde
sammankallas och höras, då jag deremot directe kan göra en dylik

20 framställning.
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RA, Ätten Munck af Fulkilas samling

Högvälborne Herr Baron!

För Högvälborne Herr Barons vördade brefafden 1:a dennes och för
30 dess sä synnerligen förtroendefulla och vänliga innehåll får jag aflägga

min ödmjukaste tacksägelse.,
Vid Herr Grefve Armfelts härvaro gjorde jag Herr Grefven mitt

skyldiga besök. Han ansåg namnet Hodegetik för den ifrågavarande
professionen böra utbytas mot det af »Sedelära och Vetenskapernas
System». Om sina godhetsfulla löften torde Grefven vid återresan till
S:t Petersburg underrätta Herr Baron, emedan han sade sig önska mcd
Herr Baron ytterligare öfverlägga om saken.

Jag behöfver icke tillägga, att Grefve Armfelts intresse för profes
sionens inrättande och välvilja för mig gjort mig mycken glädje, och att

40 jag anser mig för denna välvilja hafva till största del att tacka
Högvälborne Herr Barons godhetsfulla förord.

Värdes, Herr Baron, vara öfvertygad, att min person härvid är och
af mi erkännes vara en ringa ting; men rehabiliterandet, sä vidt ske
kan, vid Universitetet af en vetenskap, hvars förvisande mcd häpnad
och sorg mottogs, skall förvärfva Herr Baron rättvisa anspråk pä
erkänsla och högaktning.

Förslag till framställningen hos Hans Kejs<erliga> Höghet skall jag
hafva äran mcd det snaraste öfversända.

Mcd djupaste vördnad har jag äran framhärda
50

Högvälborne Herr Barons
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 10 Oktober 1855.


