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Min Kära Son!

Som jag med Otto länge lefvat i okunnighet om dig och din familjes
helsotiiistånd, sä viii jag nu genom Ottos biträde, som du ser, upp
muntra dig att till Jul-fägnad gifva OSS några rader. Att jag varit i
Uleåborg är dig bekant, och hela sommarn njutit pasabelt god helsa

10 samt trefligt umjenge biand Siägt och Vänner. Återkomsten till G<am
la)Carieby var den 16 October och först den 3 November kom jag hem
till Palo. Uti Uieäborg hade jag ofta nyheter att du lefver och har
helsan. Sednast afFru Kemmer i G<amla>Carleby; men om dina iefnads
förhällanden och närvarande arbete är oss alldeles obekant. Jag
supunerar att du arbetar pä någo större werk som snart borde vara
färdigt och reparera affiiserna så att du engång i veriden kunde göra en
resa till 0SS,1 som vi sä hjerteligen önskade mätte ske innan min tid är
slut. Du behöfver ej skrifva granläter eller ursäkter, utan skrif som i
afffirs väg sä går det Iätt, och berätta huru din Kära Gumma trifs uti

20 det stora Helsingfors, och huru mänga barn du har, och huru de vexa
och frodas. Din sväger Otto har mycket försprång i familjen. Anna har
nu i höst skänkt en Gosse. Så-att nu lefva 4 gossar och 3 flickor. Alla
friska och sunda.

Du kan alldrig tro, min älskade Janne, att den nädiga Försynen
förlänat mig än helsa och krafter till kropp och själ vid mina snart
fylida 74 är. Mamma är ock vid god helsa, samt reglerat afffirerna väl
i sommar hemma, sä att vi har god utsikt för Vintern. Du vet af
gammalt att jag älskar reductions Systemet och lemnar mårgon-dags
sorgen ät Vär Herre. Jag glömde berätta dig att uti Haukpudas må alla

30 väl och att Sväger Peponius lefver, äfvensom Carin Selin. Gustaf är nu
vid Gymnasium i Kuopio. Waren alla samteliga hjertligt helsade afDin
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Kära Broder!

Hvad jag ville säga dig innehäller Svärfars bref. Jag vill blott till-lägga
att min Kära hustru efter sin sista barnsäng är frisk och att poiken, som
heter Carl Jonathan, växer och frodas samt min önskan att du icke
fåmngt läter 0SS vänta den Julfägnad Svärfar och vi önska få af dig.
Anna förenar sig med mig uti hjertliga helsningar till Dig och Din
Hustru och i den önskan att någon gång få Eder till 0SS.

Din
50 Vän & B:r

0. v. Essen
d:n 6/12 51.

Albert stackare är stundom hos fremmande, stundom på Keppo och
stundom hemma. Till kroppen stark men kan icke sköta sig sjelf.


