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Torckan i förleden Wär och en Nordlog) kali 8 dagars storm i sommars;
förminskade skörden till hälften emot äret förut, så at om jag i sommar
skallförsöka at sjef bärga Siorungen (som jag täncker) sä räcker ej födan
till. Afven äro Materialerne färdiga till en Sten Källare under Framstugan
som borde färdig muras i Sommar, och blifver en extra utgift; och som jag
ogärna wil! blanda mig mcd köpman elie)r Bönder 1 Affairer sä hafverjag
tenkt at Du kunde uti, Helsingforss ifrän nägon Cussa fä läna 200 Rub<el>
kunde hända äfven under 6 pr(ocent) under lUO Rub(cl) kan jag ej hjelpa
mig, man det begärta vore så mycket bättre för oss. Ali Tjär skog är

0 Arenderad ät 2:ne Bönder för 113 del utaf afkastningen pä 7 är; men
Bränningen kan ieke begynna för än nästa är; och så ärXigen framdeles:
sä at jag om Gud spar hälsa och Iifstid skall siä mig cd mcd Enförandet af
Reductions Systemet i Huset som Mamma ej är sä willig till för nänaran
dc Äfven hade jag Landtmätare 1 sommars at upgä *Flöerne* och dela
hägnader, och vant mera jord pä Hera häli; no önskadc jag än fä köpa
Skogbcrgs Torp till bakas, sä vore ah reglerat. Mer än halfva Koppila är
släpt 1 Linda och Gifver god Hö aftastning hvilcken articel i är varit min
enda penninge tillgäng. — Deaa mä vara nog at trösta. Dig för framtida
utsigts bekymmer. jag vei icke af sädant undantagandes dä Utskylderne

20 skola betalas.
August röres icke ifrän sitt bo: engäng var jag där 1 Januarii. Ifrän Otto

hade vi bref at Annu Lyckl(igc) fätt en flicka i verlden. Baron Stromberg
är mest pä Tingsresor, och Caln agcrar en Kyrcko handBok in persona
som förr. och Frun begynner Åldras.

Om Dit närvarande bestyr är jag okunnig. men hoppas at den gifver
närvarande Lillfredsställelse, och det är nog. Atterboms Theism är Härmä
Cathechesen in extenso. men haltar än mycket i min tancka, Åskådning
blifver ej annat än. Suhjeci Wurelsen sig sjelf. är Object: hvad som
högre är, sker per Influx orgwi till Orgun ifrän lifvet och sanningen som är

30 Gud. Sä vercka Solen Mänen och Stjernorne sä lnstincten pä Djur. sä
Ande pä Ande, Uti Ouds försyn skönjes tydeligen Guds näraro p<e)r
lnflux. Jag är ei qvalificerad för nän’arande at skrifva, icke eller är det
rum; Kom till oss i sommar önskar Din Fadcr.,

P, 5, Min Revcrs medföljer. för pennOn) Affairen fordras Domarn pä
skrift kan den fäs! Borgen torde Du kunna prtvstera! Skrif bästa Janne
snart svar sä jag hinner taga nägot parti för än behofyet kommer. Kronan
säljer Säd nu snart.
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Wuojoki d. 15:de Martii 1837
Älskade Broder!

Sedan Gud äter hjelpt mig till hälsa och krafter, sä kan jag med förnyad
Gledje hälsa Dig. sedan jag sist skref dig till, sä har jag haft och öfverstädt

50 en läng och nägot besvärlig resa, men som tillika skänckt mig den största
Glädje den tiendigen att fä vara Mor. Jag kan nu säledes berätta dig att
Gud gifvit oss et välskapadt Barn, en liten netter Flicka som föddes till
Wärlden d(en) 8:de Febroari kl. II :va om aftonen, och nu efterät har jag
varit ganska rasker sä widt omständigheterna medgifvit. utan att als hafva
några svära efterslängar som dä äro att frugta före. alt har Gudiläf gott
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bätre än jag någonsin kunde häppas. Wår Lilla pia heter Anna Ollila,
bäde efter Pappa Och Mamma. Om Dii skulle se huru rask Och dugtig
Hon är, jag skulle sti gärna vilja visa Dig Henne. Nu tack Goda Janne för
Ditt Kärkomna bref hvilket Dii sentomsider fägnade oss mcd, vi har nog
länge dröit mcd att skHfva till Dig. men som jag inskjuknade dagen cfter
det brefvet anlände sä har min skrifvelse ochså mäst bii uppskuten. och
jag har bedt Otto väntta pä mig. hvarföre, ock Du nu sä länge fått wilntta.
Genom Gustavas Broder August hörde vi redan före lulen att Dii ej
ämnade besöka oss. men det hufvudsakliga SkäI SOI-n dii anför som hinder
kan jngalunda mcd nägot skäl gälla hos OSS. Din nänaro skulle i allafalI
glädt oss och jckc var det allenast för Föräldrarnes omständigheter som vi
önskade att få Dig hjt, vi får nu emedlertid vara belåtna och wäntta till
dess det nogongong möiligen faller dig inn att uppfylla det löfte Du nu ger
mig att nogongong komma. För dc påminnelser Du ger mig (Dina wilkor)
tackarjag dig rätt myckct: dc äro ganska goda. Men kom dä jcke hvarken
höst eller wårs ty då kan Du i s(ynner>h(eI> ej undgå aH råka nogon fläck
pä golfvet dä borde man skura hvar dag om man pä det smutsiga Wuojoki
skall hafva sina golf rena i synner>het dä man bor sä till som vi. och äfven
däremedian kan jag ej bestemt läfva Dig att jngcn dlik kan upptäckas.
Ochminstonc bjudcr jag till aH hälla reot, tuen det ser ut som Du 1 alla 20
afvenden skulle ha en mycket God tancke om Din syster. Mat skall jag
bjuda till att få Dig när Dii bara hehagar. för närvarande har jag jngen
närmare Grann Fnu änsom pä 1 1/2 färdödels afstånd det är hos Kyrko
hcrdskan Solins. och jag kan gläda Dig därmed att vi mcd dem är på det
högtsta cgna och Wänner. Fnu Solin är en utmärkt Hyglig och god Men
niska. 1 min sista Sjukdoin och äfven förut, och efteråt; har Hon i alt varit
som en Inor mig behjelp,lig. för öfrigt hade jag här då jngen annan än en
hygliu och bcskcdlig Bondrnenniska som hvarit dllåmed hos Captenskan
Björkenheim, ty i Raumo finnes jngen Sådan att tillgå och i Björnehorg
var allas tid sä upptagcn att vi ej fick någon hit ut, ehuru Otto Skälf var djt 30
rest förat fä en Fru hjl som redan fönut hade Iäft oss att komma. ehuru
hon sedan ej slapp ut därifrän. lnspectorcns äro härifrån bortflyttade och
den Nya lnspecktoren är skild vid sin Fru sä att vi här blir aldeles utan
Granskap. Du säger att jag icke skall tala om att jag är lycklig, fören efter
JO år — jag tvcker aH jag mi mcd lika skäl kan säga det. som då. om jag
wärkeligen är det. sedan man ingätt i nägot nytt förhällande, plär man
wanligen säga huru man dä finner sig, — utan att wäntta i tio Ar. lfrån
Både pappa och August har vi jngcnting hört på detta Nya år. Nu först
kommer jag ihåg att tiltönska dig en glad fortsättning af detsamnra. Svär
far har låft komma hjt i sommar, det skullc för oss vara en rätt GIad dag, 30
om Han bara ville hälla ord. af Carl har vi och haft bref. Han mår hra, och
säger att Han kommer att blifva vid sin Conditjon till hösten. Stcnbäcks i
Lappmarken Har sig igen en Gosse till. som nu redan är halft års gammal
och heter Thor Otto. Du lärer kanske nog hört det förut. Tante som ochsä
var sä god och ännu ihågkom mig mcd bref, jag har nu besvarat det och
skrifvit et långt placat till svar. Otto är i dag rest till Raumo. och vi säledes
ensamma hemma. Dii mäste ursägta mig att mina Concepter ei torde
hänga väl tillhopa, emedan jag måste skynda mig sä länge Flickan sofver,
och dessutom har jag redan fiere gonger måst springa upp till Waggan, vid
den har jag dessa tider varit så bunden sä att jag ej kommit långt från 50
stället dä jag ännu härtils ensamn wårdat henne men det gor ej länge ann,
nog mäste jag snart fä mig en liten hjelp reda. Wi har redan så wackra och
wärlika dagar i gor var jag första gongen ute och äkte efter det jag van
sjuk, och Otto war mcd mig. Captens fiytta äter ut till Wuojoki bara det
blir Kärr före. Capten har nu ökt pä Ottos Lön, nemligen gifvit Honom
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Susi till. utom penninge Lön, och det Käns betydligt för oss, nog slår vi oss

nu rätt bra ut, det vUrsta är att Otto här har så mycket arbete att Han har

svårt att ensamn hinna mcd ait. haifan fjärdendeis väg häri&ån har Björ

kenheim en annan Egendom, och Otto ir Bokhållare ochså på den, och

har Magazins fönaltningen på begge ställena, utom ait annat spräng mcd

järn försäligning, och ut, och in vägningar. Papperet blef nu heit hastigt

siut därföre skall jag ochså siuta. Hälsa mina bekantta bland hvilka Du ej

Giömmer Agatha Nervander. Lilla Anna beder hälsa Morbror Janne. och

låfvar bii en sneller flicka till des Morbror kommer och hälsar på henne.

io Din Tiligifna Syster
Anna Essen
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Heders Broder!

20 Lika oförmodat som oväntadt var det bref som vi för någon tid tilibaka

erhöil från Dig. Det var så gammait att om det hade dröjt längre på vägen

hade det möjiigen kunnat förfaras.

Din förmodan om vår familjs förökeise inträffade dagen efter sedan vi

inhändigadt Ditt bref eller den 8:de Februarii, mcd en välskapad Flicka.,

Anna och Barnet voro i hörjan ovanligt friska: men sedan hafva dc bägge

haft sina krämpor. Dock synes ali fara åtminstone mcd Anna nu vara

förbi. Den 17:de 1 förra månaden bief Barnet Döpt och fick namnet Anna

Ottilia. Ja Gud var lof för alt — pris och ära ske honom.

Det är för underiigt att vi pä hela året ickc haft någon underrätteise af

30 Föräldrarna på Palo. Hvem som är närmast, Du. August efler jag att

dem bispringa vet jag ej. Kanske äro vi aila lika. Åtminstone betraktar

jag mig lika nära som ni. Och Gud vet att viljan hafver jag men saknar

förmågan.
Jag har dessa sednare tider ämnat skiija mig från Björken)heim och

umgits med en pian som mcd Guds hjeip hade kunnat komma att tfti

många afseenden gagna mycket; men heit hastigt och genom en aideles

oförmodad orsak är jag åI,minstone för det närvarande urstånd-satt att

densamma fulifölja. Wiiil Gud och det ännu finnes nägon rätt tänkande

man i vårt land så kan detta mcd tidcn ännu ske. Jag har åtminstone ännu

40 ej giMt ait hopp förlorat.
Utan att hafva någodt synnerhgt vidare att liliägga häist tiden ickc

tillåter mig att vara vidiyftigare, sä måste jag nu siuta, förblifvandes

städse
Brors!

Rediige Van & tjenare
0. v. Essen.

Wuojoki d:n 16 mars 1837.
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Vän Calie Dina ord äro haift förskräckande. Betänk att ali andelig feber

är andelig egoism. Befail Dig Gud 1 händer i afseende å tiiibörhg öd


