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honom hört det omdöme, att han väl i följd af öfningar pä anato
misalen gjorde sina operationer regelrätt, men att han saknade erfa
renhet i dc sårades och amputerades medicinska behandling; hvarföre
också hans praktik var högst olycklig. Utländningar mcd något
anseende i eget land skola säkert aldrig kunna vinnas för Helsingfors;
och med så mediocra personer, som H:r Heyfeider vore vårt universitet
litet betjenadt. Till och med H:r A. von Nordmann’s vederlikar skulle
bringa detsamma föga gagn. Det är notoriskt, att naturalhistoriens
studium vid universitetet under hans tid stått stilla. Vid1 ett universitet
som värt fordras af hvarje lärare vidsträcktare kunskaper. Utmärkelse Jo
i en specialitet kan vara pä sin plats, der lärarenas antal är stort; här är
den för lärarekallet otillräcklig. Herr Grefven kan vara säker, att göra
fäderneslandet den största tjenst, genom att från Universitetet afbålla
dessa utländska spekulanter och i stället uppmuntra inhemska unga
män med någon eminentare förmåga — tillochmed om denna icke alltid
skulle passa till dc akademiska ffidernas mättstock.

Åt Högvälborne Herr Grefvens liögre insigt i, hvad omständigheter
na kräfva, öfverlemnar jag ödmjukast pröfningen af ofvan framstälda
förslag, hvars detaljer isynnerhet kunna vara illa uppgjorda, men som
jag i hufvudsak vågar anse förtjena någon uppmärksamhet. 20

Besluter sig Herr Grefven för den påtänkta konferensen, fär jag till
deltagare den ödmjukast föreslä: Universitetets, Rektor, professorerna
Schauman, Pa1mn, von Willebrand, Arppe — eller, om det icke anses
nödigt att representera hvarje fakultet, hellre Kellgren, såsom synner
ligen förtrogen mcd tillståndet bland ungdomen och dess opinioner.
För egen del kanjag endast erbjuda frimodighet och varm häg att tjena
universitetet.

Mcd djup Vördnad och tacksam tillgifvenhet harjag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens 30

aldraödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Wichtis den 2 Juu 1856.
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Herr Professor J. Jerichau 40

i Köpenhamn

Äberopande mitt ödmjuka senaste vili jag förmoda, att Herr Profes
sorn genom H<e>r<ra)r Westberg & C<ompagni>e i Riga erhållit öfver
sända 350 R<iks>D<aler’ Specie. För redogörelse till mina komittenter
anhäller jag förbindligt om Recipisse.

Andamålet härmed är, att bedja Herr Professorn hafva godheten till
P. dc Coningk derstädes aflemna Castrnska bysten behörigen embal
lerad, sä att ingen skada må ske under transporten, som sker p<e)r
ångbåt öfver Lubeck. H:r dc Coningk har ordres att godtgöra för alla 50

omkostnader. Afven beder jag H:r Professorn bilägga oljefärgsporträt
tet.

Mcd Högaktning har äran framhärda
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 26 Juu 1856.


