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HUB, JVS handskrftssamting

Högädte Herr Rector,

Med särdeies nöje har jag emottagit Herr Rectorns bref, och skyndar
att besvara detsamma, för att underrätta om, attjag om Gud viii, nästa
lördag d<en) 22:a hoppas att kunna inträffa i Helsing>fors; var derföre
god och qvarhålia framställningen till den i fråga varande professionen
intiil dess, så kan jag directe få afsända densamma; dess ombytta 10

benämning, ifrån en vetenskapiigt lärd till er mera populär, gör intet
till saken, då hufvudsak är, att den blir beviijad; — och som det iigger
mig om hjertat att den går igenom, sä måste man smida medan järnet
är varmt, på det inga motarbetningar må hinna meilankomma, och
beröfva mig uti Herr Rector en behöllig medhjeipare, och Universitetet
en varm lärare, uti en vetenskap, hvarutaf jag förutser dc nyttigaste
följder. Min förtröstan ligger uti Grefve Armfeits löfte och intresse för
saken.,

1 den glada förhoppning att således snart kunna få räkna Herr
Rectorn till en medlem af Universitetet har jag äran innesluta mig 20

Vänskapsfullt
J. R. Munck

F.hamn d. 13 October 1855
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Högväiborne Herr Baron!

Härjemte fär jag äran öfversända det försiag, hvars uppsättande
Högvälborne Herr Baron behagat anförtro mig. Att det är bristf.tIigt
isynnerhet i formen, mäste jag befara, dä jag icke varit i tilimlie att i
afseende ä detsamma närmare rådfråga Herr Baron. Det är biott om
den vetenskapiiga motiveringen jag kan hoppas, att den kunde befinnas
tilifredsställande.1

Att benämningen Hodegetik icke blifvit helt och hållet utesluten, har
ett skäl den, att genom anförande af detta namn motiveringen blir 40

enklare och benämningen Vetenskapernas system mindre påfaliande.
Åt Högvälborne Herr Barons eget bepröfvande har jag bort lemna,

huruvida orden Extra-Ordinarie böra tilläggas på sin plats, ellen om
frågan härom skall lemnas öppen. Den är i sjelfva verket af Herr
Grefve Armfelt afgjord p sätt, hvarom Grefven torde hafva underrät
tat Herr Baron. Likaså är jag okunnig, huruvida Herr Baron önskar
förena V<ice Canceilers-Sekreterare befattningen mcd professionen
eller med Sitt förtroende vill hedra innehafvaren efter eget vai.

På Högväiborne Herr Barons tilisägelse har jag tillagt slutstrofen i
förslaget. Herr Baron behagade förläta min upp,rigtighet, som säkert 50

tager sig sämre ut här i skrift, än om jag fått äran muntiigen anföra min
ödmjuka reservation. Jag vågar nemiigen fatta Herr Barons afsigt så,
att lärofriheten vid den föreslagna professionen icke på något vis biir en
annan, än för öfriga lärare vid Universitetet. Hvarken för professionen
eller för egen del kan jag afsäga mig det förtroende till sin urskiljning


