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fullkomligaste resignation, som jag skulle tro — af alla. Endast det vore
en nedslående exempel, om falska rykten och tilldragelser af ingen
betydelse skulle vMIa den enas elles andras af de föreslagne underkän
nande.

Mcd djupaste Vördnad harjag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. ViIh. Snellman
io Helsingfors den lJ:e Oktober 1859.
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Hvad angär Docenten Sirelius har Luin sjelf uteslutit sig från förslaget
genom att icke aflägga föreskdfvet specimen; och sedan Medicinska

20 Fakulteten ogillat Professor von Becker’s disputation är äfven han
genom Statutemas föreskrift utesluten

Dä jag icke kan dela den åsigt, att hvarje sökande, som nödtorftigt
fullgjort föreskrifna prwstanda, utan vidare är kompetent att pä förslag
uppföras, kan jag icke heller erkänna Licentiaten Estlanders kompe
tens blott pä grund deraf, att han uppfyllt de formela vilkoren, för att
vid förslagets upprättande komma 1 åtanke.

Säsom jag redan haft äran anföra, finner jag icke Medicinska
Fakultetens bedömande öfver Licentiaten Estlanders disputation till
räckligt upplysande, för att hos mig grundlägga en öfvertygelse om

30 graden af författarens derigenom ådagalagda vetenskapiiga förtjenst.
Men jag anser mig böra lita till Fakultetens enhälligt afgifna omdöme,
att disputationen eger verkligt vetenskapligt värde, och att den full
komligt motsvarar ändamälet för dess utgifvande, ett omdöme, sam
ställer densanma utöfver det i Statuterna bestämda minsta mättet för
en professorsspecimens beskaffenhet.

Den erfarenhet. som vid en Iärarebefattning, sådan som den ifråga
varande. vore önsklig, och hvilken äfven kunde anses ersätta saknaden
af en mera framstående litterär verksamhet, kan icke hos Licentiaten
Estlander förutsättas. Han har dock, såsom till Konsistorium inlem

40 nade betyg utvisa, pä de orter, pä hvilka i praktiskt hänseende mest stär
att lära. sökt att genom förberedande öfningar och autopsi bilda sig för
sjelfständig utöfning af kirurgin såsom konst. Och Medicinska Fakul
teten har äfven om de prof pä denna utöfning, Licentiaten Estiander
hunnit afgifva, yttrat sig i de mest Iofordande ordalag — derjemte
säskildt framhäilande hans förmäga, att såsom lärare framstäfla ett
ämne.

Licentiaten Estlanders sålunda aflagda prof pä vetenskaplig insigt
och praktisk skicklighet äro i min tanke egnade att ingifva de mest
rättvisa förhoppningar om hans framtida verksamhet såsom universi

50 tetslärare7 Jag skulle dock icke väga grunda mitt votum angående
kompetensen till en Iärarebefattning vid universitetet endast pä min
subjektiva öfvertygelse om den sökandes kapacitet och om värdet af
blott de löften för framtiden. hans aflagda lärdomsprof innebära. Men
jag dömer i närvarande fall pä grund af Medicinska Fakultetens sä
enhälligt och obetingadt afgifna vitsord och anser mig. dä jag till detta
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vhsord Iäaaer dc fakta. som st inom kretsen af min eget bedömande.
bära tillerkänna Licentiaten Estlander kompetens att pä förslag till
Kirurgie-professionen uppföras.

Jag bör tillägga, ett jag för detta mitt bedömande funnit ett
ytterligare stöd i professor von Willebrand’s nyss afgifna votum.
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Ehuru min tanke är, att mcd det ifrågavarande förhöjda understödets
utdelande mcd skäl kunnat anstä, viil jag. då frågan gått till omröstning

i närvarande form, icke neutralisera min röst i afseende å de föreslag
nas relativa förtjenst att komma 1 åtanke.

Licentiaten Ahlqvist har från sina ddigare studentår bevisat sin håg
för och förmåga till litterära sysselsättningar; han har senare under en
följd af är sysselsatt sig mcd språkforskningar. hvilka förutsätta lika
mycken insigt som ihärdig Rit Alh detta äfvensom den ovanliga 20

framgång, hvarmed han sMunda egnat sig ät vetenskapiiga och litterära
sysselsättningar, är hvar och en bekant genom de redan talrika skrifter
och aibandlingar, han utgifvit. han har också en icke ringa utmärkelse
som lycklig skald, och hans namn står bland dc främsta i den unga
Finska litteraturen. Skall allisä det ifrgavarande undersiödet nu
utdelas, torde Konsistorium icke finna någon värdigare att dermed
hugnas: och fär jag med min röst tilldela detsamma ät Licentiaten
Ahlqvist.

Licentiaten Rosenborg har säsom skriftställarc giort jemnt upp.
hvad lagen af honom fordrat, för att såsom docent b(ifva anstäld. Hans 30

docenturspecimen har visserligen mer än vanlig förtjenst, dock icke
egentligen som ett strängt vetenskapligt arbete, innehMlande ny forsk
ning eller nya åsigter, utan såsom en mcd sakkännedom och stor talan
skrifvenjurnalartikel. Förordnad att förestå profession, har heentiaten
Rosenberg Fakulteten till nöjes skött sina äligganden. Jag anmärker
härvid, att föreläsninaars hällande för en docent, som icke är exa
minator. skulle utgöra en stor förtjenst. säsom bevisande för sjelfva
föreläsningarnes duglighet. Att säsom examinator i en embctsexamen
kunna föreläsa, 1 hvad till kursen hörer, är en fordran, som väl bör
kunna ställas pä hvarje docent; att föreläsningarnc haft ähörare, 40

bevisar i ett sådant förhällande angående deras beskaffenhet ingenting.
Halfannat är äro förilutet, sedan Lic(entiaten> Rosenborg utgaf sitt

specimen för docentur. Han bIir nu snart ensam sökande till profession.
Han har icke aktat nödigt att under sagdc tid genom nägon utgifvcn
skrift öka sina litterära meriter. Consistorium skall snart sättas i tillrälle
att döma äfven öfver hans kompetens till profession på grund af endast
dc lärdomsprof. Statuterne säsom minimum förcskrifva. Att nu tillägga
Licentiaten> Rosenborg en extra-belöning, vore i min tanke att uttala.
det Consistorium af universitetets Docenter alls ingen litterär sysscl
sättning utöfver den för vinnande af tjenst och Iän nödvändiga fordrar. 50

Ti1 uttalande af en sådan åsigt och statuerande af en såbcskaffad
princip för det högre docent arvodets utdelande viil och kan jag icke
med min räst bidraga. Jag förkiarar derföre Lic<entiaten) Rosenborg
icke kompetent för sagde arvodes erhällande.


