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Äiskade Janne!!!

Nog länge fär Du wänta efter underrettelser ifrån oss, om ej CaIie Essen
hvarit 1 betre tillfälle att fä bref p11 Posten, än jag hvarit. Jngen Menniska
har härifrån warit till NyC(arleby) sedan jag hemkom, nu ämnar pappa
resa Skälf, men ännu är dett osäkert hvilken dag dett kan bli, ty Pappa 20
har utaf tandwärk fått en svullnad pä Kinnbenet. ifrån Tavastehus till
skref jag Dig några rader tillika med Essen och-sam jag tror, Borgen.
därfäre börjarjag min resebeskri[ning därifrån: Om Mårgånen hade vi ett
utmärkt härriigt wäder dett war sä friskt och skönt efter regnet sä att man
bara satt och njöt. utaf detta wackra fick vi dock ej Prophetera sä länge,
ty: efter att hafva åkt ett hän uppsteg nya MäIn och vi fick åter regn. Jag
glömde ochså att säga deti vi i dett samma vi Skulie stiga i Chäsen fick
wära Skickningar, utaf Lindforss, som just då kom jnn pä gården. Han
med sin resekamrat blef i Tav<aste)hus att frukostera, men Staudingern
hann opp ass redan pii första Hållet. vi kom sedan att följas ät, och jag 30
hade jngenting däremot, sedan jag såg, att di war så giada — och trefliga.
Di jorde oss äfven tjenst därmed att vi ej behöfde taga någån Skjuss
poike, utan deras återtog ochså wär Häst. ochsä skulle vi alldrig sä snart
fått Hässtar om icke den tokroliga Jussius Staudinger hade hvarit med.
han skyndade p11 alla Päikar och Gummor, och satte Dem alla 1 liflig
Wärksamhet, att Skaffa oss Hästar. Vi äkte sedan Jenom natten mot
söndagen och emot ali förmodan hant vi Hem till Palo. kI. half 12 om
natten mot mändagen. wi Iefde och med wåra resekamrater uti eU Erä
deriigt förhäliande: vi bjöd dem Alltid att äta utur wårt knyte och — ändä
fick vi ej wår wäckost pä långt när slut. Ännu då vi kom hem fans dett utaf 40
alla slag tilloch med utaf Bakelserna.,

Söndags middagstid åkte vi en par HälI i sällskap med Lindforss och
Blancken och dett war odrägligt tråkigt. men vi kunde ej hjelpa dett.
Calle sad ät dem att di skulle fara förut, men D fick en dålig Häst och wi
hann äter upp dem. i Kuortane lämnade vi dem efter oss ock kom sedan
ensamna därifrån. vi gaf oss ej tid att hvarken 1 kortane eller Lappo resa
jnn, dä vi såg oss hinna fram samma dag. Måndags mårgån sedan vi wäl
kommit oSS i ordning kom Otto. han hvar ämnad att wäntta oss här om
Mändagen, men vi var snäliare. Calle blef qvar öfver Mändagen och mot
afton gick vi alla till Strombergs Calle reste sedan hemm men Otto bief 50
qvar Ofver Midsommarn. Midsommar Afton hvar Strombergs här, och
Midsommar) Dag%n) voro vi där. nog hade jag roligt, och är nu Lycklig.
Men Du Söta Janne är ensamn och Ofvergifven och har wist jnttet mänga
giada Stunder, utan fär bara Träka för mig och många andra. Sök Dig dä
Ällskade, Janne en wänn i Gud. Man kan Sannerligen komma uti en
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niirmarc Gemenskap mcd Honom, då man af Hjerttat sökcr att komma

dertiil, doch ej mcd och ijcnom Lagsens Järningar utan Jenom en lefvan

dc Tro på Christum. Otto bad mig hälsa Dig hjertligt Han låfte ochså

snart skrifva till Dig. Dii fär ei wara Ledscn p5 Honom Söta Janne. 1

Mårg5n wänttar Jag honom hit. Nyligen hade jag ochså bref af Calle och

hain befinner sig bra eftcr resan utom litct Snua; Jag har cj haft minsta

mchn af resan. Pappa och mamma må bra Dc bcdja hjcrtligt hälsa Dig.

Albert har jag tagit undcr min wård. han Läser nu för mig, men bara

jnnantill, och den vill ej ännu gå ren bra, otan kun mäste olla Stafva 1

to hop ordcna. men jag får honom ändä temmcligen att Liisa llitigt. Hans

ögon äro dåliga. Månnc dett ej wore hra att tala mcd Törnrät i H(clsing»

fors> söm är sS god ögfln Läkarc. Albert har en litcn prieko hinna pä

begge Ögoncn. Men cljcst ilm dc ej jusi hvarkcn wattiga ellcr röda. Jnttet

tror jag hcllcr att hans förstånd. ännu Lir mera utbildal än dA Dii såg

Honom. i Söndag ämna vi resa till Sjöstedts, och sedan fäljer jag mcd

Otto till Kimo Fröknarnc kommer mcd och därifrän res jag till Herlins

mcd dem och min Otto, och dröijcr där i par dagar ochs5 har vi tänckt pä

en resa till Yli-Wicska, men jag willc cj resa dit utan Fru. Betty Shrodcnus

har låft komma mcd oss, och då skullc dctt vaI bIi en trcflig rcsa. bädc

20 Otto och Calle Skullc komma mcd, August kan jag hälsa Dig 1 från hain

var ännu (till min stora förundran) d<en> 21:ta Junii qvar i Wasa. Otto

skref och huilsadc 1 från Honom. han hade kuU bref af Honom. men

wänttadc Di bara på winn, här har alting warit så litct hunnit bäde Rågen

och Hö wexstcn Scdan jag kom hcm har här blifvit bctydligt grönarc

cmcdan wi då hadc Rcgn i par Dagar. Hälsa Tant Bergbom tusenfalt samt

Alla andra Wänner 1 Helsingfors. will och wara god och Cuvcrtera Tants

bref, och föra Dctt till Hcnne. Skrif Du nu och snart Söta Janne. Gud

ware mcd Dig
Din Tillgifnc Syster Annu.
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Högt-Äradc Brodcr!!

Föranlåtcn deis af upfyllandet af min pligt, dels af dc mänga förbindclser

jag stär till Bror fattar jag pennan förati hälst sälunda, fä utgjuta mitt

40 hjertas tacksamma känslor.
Det är dä först och friimst jag får tacka Bror för alI den Brodcrliga

KUrlek, och Huldhet Bror bcvist Anna, till hvars vcdcrmäle jag leke har
cller kan lämna B(ro)r annat än ctt tacksamt hjerta som vilI och skall

ncdkalla den Högsws välsignelsc öfvcr Uror. Gifvc Gud att min Bön

blefvc, hörd att jag hälst i någon måtto kunde visa min crkänsla.

Asmo är nu hcmma. Tack Bästa Brodcr äfvcn dcrförc. Brors hinder sä

vaI härtill som till vär hlifvandc Förcning äsyftadc säkcrt värt gcmcn

samma bästa och jag vilI vist ickc helt och hållct bcstrida deras på er
farenheten gnundadc sanningar; men jag vilI blott säga och önskar inner

ligt det B(ro)r troddc mig; aH jag aldrig kan komma att hvarkcn ångra

ellcr fatta ctt annat tyckc in detta som tiden sä djupt intryckt 1 mitt hjerta.

Mina utsigtcr för framtiden synes väl mörka och ringa och intct tyckes

jag också nu hafva föratt dcrmcd uppehälla mig och dc mina; men öfver

flödet är ickc altid det bästa. Tarflighctcn deremot har sina goda sidor

och jag tror och hoppas ait vi dcri och under erkännandet af valr ovärdig


