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tetets fördel öfverensstämmande.
Det vore obehörigt af mig, att i en så vigtig angelägenhet tilitro mig

något säkrare bedömande än andra, och oskickligt, att vilja göra det
hos Herr Grefven gällande. Men jag anser mig skyldig uppiysa om,
hvad jag känner vara sanna förhållandet, att nemiigen professor
Paimn icke eger den studerande ungdomens förtroende, så att valet
blefve i högsta grad impopulärt. Utan att vilja inför Herr Grefven
bedöma en kamrat, hvars förtjenster jag villigt erkänner, anser jag mig
dock böra tillägga, att han i sjelfva verket icke helier har det sätt,
hvarigenom ungdomens förtroende kan vinnas. Men utan förtroerde 10

kan ungdomen icke styras.
Det är Högvälborne Herr Grefven väl kändt, hvilka partier och

intriger, som nära nog ali tid förvirrat Consistorii Academici förhand
lingar och beslut. Senast afgångna Rektors öppna och partilösa
handlingssätt är det förnämiigast att tillskrifva, att detta under den
sistförflutna tiden nästan totait försvunnit, och att inga enskilda
intressen fått rum att styra Consistorii rådslag. Herr Grefven skall
hafva lätt att öfvertyga sig, att icke jag ensam befarar, att detta vackra
och för universitetets bästa önskvärda förhåliande icke under alla
omständigheter skall fortfara. 20

Jag beliöfver icke försäkra, att, hvad jag här tagit mig friheten yttra,
icke dikterats af någon personlig motvilja. Till professor Palmn har
jag alltid stått i ett ostördt vänskapligt förhållande och hyser den
största högaktning för det uppoffrande nit, hvarmed han upp,fylier sitt
iärarekall och städse vårdat sig om universitetets angeiägenheter. Men
rektorsbefattningen fordrar sin egen förmåga, hvilken den äfven eljest
utmärktaste kan sakna. Och jag har ansett mig för universitetets fördel
kunna vara nyttig genom att uppiysa Herr Grefven om, hvilken
alimänna opinionen är, en opinion, hviiken jag delar.

Med smärta erfarjag, att den klena Edman’ska brochyren angående 30

universitetet väckt misshag mot detta. Det är visst det vanliga, att
sådant tiiiräknas universitetet i dess heihet. Man lärer betvifla, att
någon vederläggning härifrån skall följa. Orsaken är dä blott den, att
vederläggningen icke kan ske med fuli frihet att gilla och ogilla, hvad
under de femtie årens föriopp skett.

Med utmärktaste vördnad har jag äran underteckna

Högväiborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman 40

Helsingfors den 2 September 1858.
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Ekerö den 15 September 1858.

Goda Farbror 50

Nu får jag med några rader underrätta farbror om vårt förolyckande,
Andra natten efter det vi gick från Kristina sprang skutan iäck så vi
med ansträngning fick läns, natten mot den 3:dje hade vi svårt väder
med regn byar och åska om aftonen pejiade understens fyr lade bi med
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små segel arbetade för jemnan med pumpningen dessutom voro alla
man sjuka börjande från Kapten, jag var den enda som var frisk, hela
natten var jag på deck ömsom vid pumpen, ömsom vid rodet, om
morgonen fick sigte på Högstens båk, alla klagade och det beslöts att
söka hamn styrde alltså på närmaste land Geta törnade först tvenne
gonger på ett undervattens grund lösköln losnade och bottenplankorna
skadades en half mil längre in törnade på ett undervattens stenref
hvarpå Skutan fylides af vatten dock fingo vi det mästa bort på deck
från kajuten utom det som vi hade löst, folket fick allt sitt bergat ty

10 ruffet var på deck, sedan lyckades vi få en tross i land förmedelst
hvilken båten balancerades för hafsvågen, på denna hafsklipa lågo vi
tri dygn dock kom det folk dit redan andra dagen och bergade allt hvad
som kunde bergas. Nu äro vi i Eckerö i morgon biir det sjöförklaring
och sen fara vi hem. Ingenting vidare än att ja mår bra och har äfven
kommit mycket väl öfverens med Kapten ehuru knarrig han varit har
han dock ej sagt ett ondt ord åt mig.

Lef väl; hälsa barnen fru Heinze och Waktmästarn

C Snellman
20
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Ekcerö d. 22 Septemberg 1258.

Goda Farbror

30 Nu äro vi i en svår belägenhet, ty det har varit syn på fartyget och der
befans borrade hål som ingen kan förklara huru de kommit dit, i går
var vi till Tings och ingen utredning blef huru de kommit dit. Nu är
Skepparen aresterad och jag moste låfva att lemna här med besättning
en dock med vilkor att vi skulle få vär fulla månadspeng tills tills vi
komma hem, den 22 Octoberg skola vi pä nytt till tinget. Vi hafva här
vår proviant så vi nog lefva här men inga penningar hade han att lemna
i falljag kunde behöfva, och anhollerjag derföre ödmjukast det farbror
vore god och skickade mig helst en 5 R<u>b<e1 Silvar. Jag ville väl hem,
men då skulle hela besättningen mosta följa med hvilket blefve för dyrt

40 ty naturligt vis är det hans skyldighet att skaffa dem hit igen och betala
dem dagspeng hvilket skulle blifva mycket dyrt, och jag anser mig böra
hjelpa honom med allt som ej strider emot mitt samvete. Hälsa barnen
hjertligen.

Förlåt detta slarfveri men jag har varit sysselsat med hans afresa hela
dagen och postimman är jne. Ge mig nogot godt råd. mera nästagon
om huru det förholler sig.

Carl Snellman

50 Adress: C C Snellman Gästgifveriet å Ekere


