Min Egen Egen ä lskade Antti!

3.11.1902

Du mitt ä lskade barn lä r inte få tt ett ä ndaste bref ifrå n hemmet på hela
terminen, vilket varit mycket mycket illa. Fast jag så mycket tä nker på dig och
bekymrar mig ö fver huru du nu må nne befinna dig vill det inte blifva af att
skrifva. Min tid har också ä nda sedan jag kom hem ifrå n H.fors varit mycket
upptagen så jag just icke haft tid att skrifva då jag icke orkar skrifva om aftnarna.
Huru må nne det nu ä r med din hä lsa? Gud gifve att du skulle vara frisk och pigg
igen att du inte må blifva utlefvad innan du ä nnu inträ tt i lifvet. Nä r alla de
må ngahanda frestelser som en ung menniska ä r utsatt fö r, kommer fö r mina
tankar, och man hö r och ser hur må ngen lofvå rde fö rhoppningsfull ungdom gå tt
under så kan jag icke annat ä n rysande tä nka, skola mina ä lskade barn kunna stå
emot allt detta. Jag vet att den egna kraften huru stor den ä n må vara och huru vi
ä n må lita derpå , den fö rslå r icke, om vi ej lita oss till vå r kä re Frä lsare och sö ka
kraft af honom. Nej utan Hans hjelp hä nder det så oä ndligt lä tt att den som stå tt
helt stadigt i ett nu fallit. Derfö r ä r min stä ndiga bö n att Herren må tte hjelpa er
mina ä lskade kä ra gossar.
Ifrå n Martti hade vi ett bref kort efter sedan han var i H.fors stackars Martti bra
ledsamt var att han skulle skickas hit. Han ä r trå kig som icke riktigt skref hur
han har det fö rmodligen må ste han både ä ta och sofva med de ö friga arbetarena.
Om han nu skulle fö rsö ka skaffa sig nå got enskildt rum. Jag uppmanade honom
att så ofta som mö jligt resa in till H.fors att han skulle slippa i lite annat sä llskap.
Om han nu skulle skrifva snart så jag finge hö ra nä r han få r komma derifrå n och
huru han bor och har det. I gå r skref Eino också efter lå nga tider, de hade få tt
sina må nads betyg och tyckte icke vara rä tt nö jda utan sade att det nu gifvits å t
alla då liga numror.
Då Olli har det bra lä tt nu på fö rsta klassen hade han nog kunnat lä sa så att han
få tt bä tre numror, men det ä r vä l så att han ä nnu icke rä tt kan skö ta om sin
lä kslä sning då ingen ser efter honom. Olli hade 7 fö r ä ndast i ”Uskonto”,
”Mantiede” och ”Woimistelu”, i Kaunokirjoitus har han 4, det tycks fö lja oss alla
å t skrifva då ligt, fö rrä sten var det 6or. Eino har i kyrkohistorie algebra och
geometri 8, Fysik och gymnastik 7 och fö r resten 6or endel andra. ”En tiedä
mistä se johtuu sillä olen ainakin koettanut parastani” sä ger Eino. Så sä ges det
vä l alltid. Må tte de nu fö rsö ka ä nnu bä tre så att julbetyget blir bä tre. Gud hjä lpe
de kä ra små att de må fö rstå sitt eget bä sta och fö rsö ka vara flitiga.
Wet du jag hittade på den tokigheten att begifva mig på konsert till T:fors. Wi
reste alla dit sö ndags morgon, tante Kjä llströ m kom hit till kotomies ty stackars
Rosa Ö stman ä r ej ä nnu riktigt frisk. Barnen voro sedan hos Farbrors och K och
jag voro på konsert. Det var matiné kl: 2 på dagen. Deras mening var att hå lla sin
konsert om lö rdagen men det blef fö rbjudet då det var Alex. den 3jes dö ds dag,
det var vä l Krostner som var så kritisk

