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Professor Runeberg
Borgå

Tvåhundra magistrar sakna idag Johan Ludvig Runeberg. Yttringarne
af sina känsior för Fäderneslandet önska de genom denna helsning
gifva styrka.

10 Magistrarne å Kaisaniemi genom
1. V. Snellman

254 J. V. SNELLMAN - A. Ii & J. L. SNELLMAN
2. VII 1869
HUB, JVS handskrifissamling

Kära gossar.
20

Jag unnar er gerna ali den glädje er resa kan gifva er. Den vore dock
mig kärare, likasom för er sjeifva större, om den skuiie utgöra en hvila
och belöning efter allvariigt och ansträngdt arbete. Men jag viil
hoppas, att ni med erkännande afGuds godhet, som gjort er ungdoms
tid fri från nöd och bekymmer — hittilis — skolen använda de dagar, som
för er kunna äterstä i denna iyckliga ställning, att med större ifver, än
förut, förvärfva er insigt och förmäga att gagna ert fädernesland och
att bereda er en oberoende framtid.

Mycket skäl skulle jag hafva att vara iedsen öfver ett sä ofvörlåtligt
30 slarf som borttappandet af 100 marks sedein. Här stannade den icke.

Jag uppvisade den ju för er jemte er öfriga kassa. Men jag minnes icke,
om jag inlade den i särskildt kuvert, eiler om jag bad er aflägga den
skildt tinder kläderna i kappsäcken. Jag hoppas, att den ännu påfinnes.
Skulle jag docl icke före Lördagen den 17:de få underrättelse härom,
så måste jag väl skicka er nägon förstärkning för kassan. Posten går till
Kajana endast om Lördagarne. Jag tänker, att den väl icke framkom
mer på stort korrtare tid, än en vecka. Lördagen den 24:de bör ni alltså
resa in till staden och uttaga brefvet.

Då den enda nytta, er resa kan medföra, är att gifva er någon
40 kunskap om land och folk, sä äro prestgärdarne icke rätta stället för

dess insamlande. Hinni borde söka samla nägon statistisk erfarenhet.
Derföre fråga bönderna: huru stort mantal? huru stora utskylder?
begära få se en debetsedel — fä uppgift på kapparne till prester, domare
m. fi. Vidare: huru stort utsäde? Huru många korns aftastning? Huru
mänga hästar och kor? (N. B. särskildt utsädet i äker och i sved). Janne
bör uppskrifva visor och melodier. Särskildt i Uleäborg taga reda pä
Kronsens eller Grensens eller Kröjsens polskor — Lät se att Du ej
försummar det.1 Bäda mä ni väl läsa, åtminstone det förnämsta i Reins
statistik öfver Kuopio och Uleåborgs län och dervid flitigt begagna

50 kartan.
Jag glömde säga er, att ni bör kaila pastor Forbus för farbror. Om

det ej skett, sä ändra detta, dä ni helsar frän mig, och säg att jag bedt
er anhålla om tillåtelse dertili.

Det är troligt nog, att någon kan bjuda er aptitssup och toddy. Jag
hoppas dock ni haft den försyntheten att säga riej. Ty ingen klok och


