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SLSÄ, Borgåsaniliiigen

Professor Runeberg
Borgå

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

10 Magistrarne å Kaisaniemi genom
J. V. Snellman
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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 skulle utgöra en hvila
och belöning efter allvarligt och ansträngdt arbete. Men jag viii
hoppas, att ni med erkännande af Guds godhet, som gjort er ungdoms
tid fri från nöd och bekymmer — hittills — skolen använda de dagar, som
för er kunna äterstå i denna lyckliga 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, eller 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 fä underrättelse härom,
sä mäste jag väl skicka er någon 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 alitsä
resa in till staden och uttaga brefvet.

Då den enda nytta. er resa kan medföra, är att gifva er någon
40 kunskap om iand och folk, så äro prestgärdarne icke rätta stäilet för

dess insamiande. Hinni borde söka samia någon statistisk erfarenhet.
Derföre fräga bönderna: huru stort mantai? huru stora utskyider?
begära få se en debetsedel — fä uppgift pä kapparne till prester, domare
m. fi. Vidare: huru stort utsäde? Huru mänga korns aftastning? Huru
många hästar och kor9 (N. B. särskildt utsädet i åker och i sved). Janne
bör uppskrifva visor och melodier. Särskildt i Uleåborg taga reda på
Kronsens eller Grensens eller Kröjsens poiskor — Låt se att Du ej
försummar det7 Båda mä ni väl läsa, åtrninstone det förnärnsta i Reins
statistik öfver Kuopio och Uleåborgs iän och dervid llitigt begagna

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

det ej skett, sä ändra detta, då ni helsar från mig, och säg att jag bedt
er anhälla om tillätelse dertiil.

Det är troligt nog, att någon kan bjuda er aptitssup och toddy. Jag
hoppas dock ni haft den försyntheten att säga nej. Ty ingen klok och
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bildad menniska väntar, att ni skall följa bjudningen, utan anser hvar
och en det för oförständhet af sä ungt folk att hälla till godo. Hvad
särskildt bränvinet angår, vore det lyckligt, om ni hela ert lif kunde
säga, att ni aldrig smakat derpä. Ni ären då räddade frän det värsta.
Toddydrickandet är likaså farligt, emedan det vanligen är alldagligt;
och det är det, som gör suparena i den mera bildade klassen, ehuru
äfven de sluta med bränvinet. För Janne är ja icke rädd. men väl för
Hinni mera. Om Du känner smak för spirituosa, sä var säker, att det är
en följd af tobaksrökandet i unga år. Nerfsystemets narkotiska döf
vande lockar till dess stimulerande genom spirituosa. Håglösheten och 10

olusten har nog till en del samma orsak.
Hanna och Kalle bo sedan den> 22 Juni pä Danskarby i Kyrkslätt —

nära Medvest. Maria likasä ehuru hos i dag kommit till staden. Tante
är nu ute pä besök. Ville lefver här med mig och arbetar flitigt nog.

Få se, om ni följt mitt råd och önskan och från Kuopio vandrat
genom Nurmis och Sotkamo.

Gud vare med Eder.
Er öme fader
J. V. S:n

20

H:frs den 2 Juu 1869.

P. S. Jag ;näste banna Janne för ett så ofvörlåtligt däligt brefskrif
vande. Det är verkligen stor skam. Förstär icke huru Du kan skicka
sådant sudd som brefvet till Hanna, oförsegladt genom fremrnande
händer. Dålig brefskrifning är egenhändig attest öfver personens
oduglighet.

30
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Kära gossar!

Ännu saknar jag underrättelse om er ankomst till Paldamo. Det är
ledsamt nog, att ni fär sä korrt tid att dröja der.

Tyvärr finner jag, att äfven Pastor Forbus gör sig besvär med er
utöfver all min önskan. Glöm åtminstone icke att visa Er tacksama. 40

Helsa och tacka frän mig och säg, att jag skrifver rned nästa post.
När ni kommer till U<Ieå>b<o>rg bör ni derifrån besöka Pudas och

min farbror Benjamin. Likaså ställa så til att ni kommer till Brahestad
och besöker D:r Ehrströrn. Hör dock åt först om han är hemma. Han
är Pappas käraste ungdomsvän.

Hanna skrifver väl till U<leäb<o>rg. Gud vare med eder.
Er öme fader
J. V. S:n

Härjemte mk 100 — Dock med ledsnad öfver den onödiga utgiften. Lät 50

se att inspara, sä att ni icke behöfver mera för resan. —


