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har vi Gudilåf varit friska, Och Nöida och Lyckliga. Sommarn är snart
nu, aideles siut här. i Osterbotten skall rägen pä sina ställen och innåt
Landet tagit skada. Kemifrän har vi ej haft bref. genom Fröknarne har
jag hört att Di ochminstoner varit Friska. August vet vi heller jngenting
om. widare än dett att han för Lithens et Nytt fartg. Sophi har ej ais
skrifvit till oss, kanske att Han dröijer borta öfver vinttern Kanske 2tt Du
haft bref af August. hälsa alla mina bekanta i synner>het Tant Berg
bo)m., H:r Grönroos Iåfvar oss nu att Till Dig föra vårt bref, mcd mundt
liga häisningar, få höra Om han gjör det. Lef vä) Aiskade, Broder Gud
vare hos Dig. Tänk nu pä att skrifva till 055 Och ge oss et hugneligt svar.
Olöm ej Din Tillgifne Wän och Syster,

Anna Essen1

P. S. Gustava Snellman hälsar Dig mycket hon bIir hos oss öfver Winttern.

187 0. VON ESSEN — 1. V. SNELLMAN 15.IX 1836
H US, 1 VS handskriftssamling

21)
Bästa Broder!

Ehuru vi alt sedan vi hitkom icke haft den ringaste underrättelse om Bror
har jag likväl länge ämnat läta Bror sälunda fä veta huru vi här lefva och
befinna oss; men har icke förr än nu kommit mig härtill. Huru vi här lefvu
och befinna oss säsom Liha Folk torde jag icke bättre kunna beskrifva än
dä jag ber B<ro)r föreställa sig ett sält och lyckligt äktenskap, mcd tillägg
att jag ännu leke funnit nägo som icke emotsvarar de förhoppningar jag
förut gjorde mig. Min Goda Anna blir mig mcd hvarje dag alt kärare och
ehuru vi icke lefva uti öfverllöd har Gud dock gifvit oss vär ut,komst och ao
vi befinna oss den rätt nöjda

Ibland hafva vi 1 hoppet glädt oss ät att nägon gong fä se B(ro)r hos oss.
Nästan hela sommarn, ehuru utan anledning, hafa vi väntat. De enda vi af
vära Slägtingar haft här hafva varit Bror Carl, August Essen och sist i dag
Schroderus som reste till Åbo föratt pastoralisera. Ingen underrättelse
hafva vi haft af Svärföräldrarne i Härmä. Det gör mig ondt hvargong jag
tänker pä Dem ry som Du sjelf vet sä är förhällandet där bedröfteligt. Jag
vet icke hvad man skall tänka och säga derom. Nägon utväg att göra det
annorlunda borde det blifva. Ty som det nu är och som jag erfarit har och
kan det aldrig bära sig. Bäst vore om man kundeförmd Gubben att Iämna 40
hela Hemmans bestyret; men det är icke sä godt. Om tid och tillfälle
medger sä kom mx tilL i JuL helgen hälst pä några dagar. Vägen ar, icke
lång och det vore sä roligt både för Anna och mig att fä B(ro)r hit. Wore
jag mindre bunden af min befattning, sä skulle väl vi en vacker dag vara 1
H(elsing)fors.

Skrif nu snart B(ro)r om det ochså är motbjudande. Wi hafva nog länge
redan väntat.

Detta bref jemte Annas afsänderjag nu mcd Stud(eranden> Grönroos
som äfven medför muntliga hälsningar från oss.

Brors 50
Van & tjenare

0. v. Essen
Raumo & Wuojoki d. 15 Sep. 1836.

P. 5. Hälsa Fred. Tengström ±1 Han träffas.


