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Stat till, utom penninge Lön, Och det Käns betydligt för oss, nog slär vi oss
nu rätt bra ut, det värsta är att Otto här har sä mycket arbete att Han har
svårt att ensamn hinna mcd ait. halfan fjärdendcls väg härifrån har Björ
kenheim en annan Egendom, och Otto är Bokhlillare ochsti på den, och
har Magazins fönaltningen pä begge ställena, utom ait annat språng mcd
järn försäligning, och ut, och in vägningar. Papperet blef nu helt hastigt
siut därföre skafl jag ochså siuta. Hälsa mina bekantta bland hvilka Du ej
Giömmer Agatha Nervander. Lilla Anna beder hälsa Morbror Janne, och
Iifvar bii en sneller llicka till des Morbror kommer och hälsar pä henne.
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Anna Essen
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Heders Broder!

20 Lika oförmodat som oväntadt var det bref som vi för nägon tid tilibaka
erhöli från Dig. Det Var så gammait att om det hade dröjt längre pä vägen
hade det möjiigen kunnat förfaras.

Din förmodan om vår familjs förökelse inträffade dagen efter sedan vi
inhändigadt Ditt bref eller den 8:de FebruaHi, mcd en välskapad Flicka.,
Anna och Barnet voro i början ovanligt friska; men sedan hafva dc bägge
haft sina krumpor. Dock synes ali fara ätminstone mcd Anna nu vara
förhi. Den 17:de i förra mänaden blef Barnet Döpt och fick namnet Anna
Ottilia. Ja Gud var iof för ait — pris och Ura ske honom.

Det är för underligt att vi pä hela äret icke haft nägon underrättelse af
30 Föräldrarna pä Palo. Hvem som är närmast, Du, August eHer jag att

dem bispHnga 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
förmägan.

Jag har dessa sednare tider ämnat skilja mig från BØrken)heim och
umgåts mcd en pian som mcd Guds hjelp hade kunnat komma att uti
många afseendcn gagna mycket; men heit hastigt och genom en aideles
oförmodad orsak är jag åt,minstone för det närvarande urstånd-satt att
densamma fulifölja. WiIl Gud och det ännu finnes någon rätt tänkande
man i vårt iand så kan detta mcd tiden ännu skc. Jag har åtminstone ännu

40 ej gifvit ait hopp förlorat.
Utan att hafva någodt synnerhgt vidare att tilllägga häist tiden icke

tiliåter mig att vara vidlyftigare, så mäste jag nu siuta, förblifvandes
städse

Brors!
Rediige Vän & tjenarc

0. v. Essen.

Wuojoki d:n 16 mars 1837.
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Vän Calle Dina ord äro halft förskräckande. Betänk att ali andelig feber
är andelig cgoism. Befali Dig Gud i händer i afscende å tllibörlig öd


