Brev tillfamiljen Andersson
1897
Kvafsjön den 11/2 1897
Bästa svåger och systerm å så godt!
Jag fårtacka så rysligtmycket för brefvetoch kortetdetvar så utmärktvackertoch så roligtattfå
dom. Jag kan tala om attvi har hälsan och m år bra allesammans mam ma hon blirnog aldrig bettre i
sina ögon utan detserut atthon blirsämre å sämre,men värre och värre lejag är så tröttvid Kvafsjön
så jag önskar attjag vore så långtborthärifrån så jag aldrig finge höra talas om qvafsjön m ånga
gånger men jag m åtte väl kom ma hän tillsistjag också jag skallresa tiller etttag här på våren och då
blirjag alltborta länge då skalldom få skicka respengar åt mej innan jag reserhem bara jag kan skaffa
respengar ditså är jag nöjd
Jag var tillKopparberg isöndags och hälsa på dom och sen var jag sta och hällsa på Karlhan är när
Stjärnfors och kör malm dom m ådde bra allesammans
Det har variten riktig vinterhär en lång tid och dethar väl varitdetsamma när Hallstahammar m äd
tänker jag,jag har justinga nyheteratttala om detgår alltsin jemna gång här vi har köpt en fle
å som
är sen ivåras så nu har vi två hästarmen Blacken skallväl säljas tillettannatår
Jag har så dålig penna så jag kan knappastskrifva så ni kan läsatNu får jag sluta med m ånga kära
hälsningar från oss tilleder allesammans
Tecknar vänligen
Dorothea Karlsson

1898
Kärrgrufvan den 23/12 98
Kära Fru Andersson!
Tusen tack för brefvena o Hulda o Hennings kortsen,detär så bra tycker jag.Ja förlt
å Fru Andersson
attjag inte skrifvitförrå tackat,men här blirså litetskrifva af,men bättre sen än aldrig.
Tack lillaHulda o Henning för brefvena.Jag skallalltvar litet(?)en annan gång attsvara på deras
bref.Ja tänk attvi imorgon ha Julafton,jaså innerligtönskar jag Eder allaen god o fröjdefullJulo
m ånga m ånga klappar sen.Ja Fru Andersson serattjag trifsså godt här så osäkertär väl om jag inte
kom mer attstanna här ganska länge.Hoppas fastän jag varitså slarvfig o dröjtså länge med att
skrifva,attFru Andersson tillsända mig några rader.
Nu skrifver jag så slarfvigtbref men Fru Andersson m å tro vi haftså mycketattgöra så,vi varituppe
långtpå nätterna.
Hälsa Fru Salström o Fru Larsson så hjärtligt.Bättre bref längre fram, lt
å nu se attFru Andersson
förärarmig några rader.
Innerliga hälsningar o en god god Julönskar Eder
Magda

1899
Ramnäs den 12/1 1899

Kära Fru Andersson
God fortsättning på nya året!Hoppas Fru Andersson inte hafttandvärk,ty då är detväl inte
kärkommet attbliönskad ”god fortsättning”
Hur m år lillaHulda då? Kan väl tro,atthon m år bra och njuterav friheten ifulla drag.Kan hälsa
henne från Leyla!Hon trifsbra och artarsig väl.– Undrar justnär hundskatten skallbetalas!Skulle
jag kanske få besvära Fru Andersson med attlt
å a mig få veta när och tillhvem jag skallskicka
hundskatten.Det kanske Hulda skrifveroch talarom. Jag fårväl lofattpassa på och betala itid så jag
inte fårplikta när jag kom mer tillbaka.
Magda har väl skrifvitnågon gång under helgen kan jag tro.Jag har haftbref från henne attpar
gånger.Tänk atthon trifsså bra iKärrgruvan! Men dethar väl sina ”randiga” skäl och ”rutiga” orsaker
kan jag tro.
Men nu blirklockan mycketoch tågetkom mer snartså för den här gången får jag väl sätta ”punkt”.
M ånga hjärtliga hälsningar tillFru Andersson,Hulda och den öfriga familjen
Vännen Elin H

Ramnäs den 26/1 1899
Kära Fru Andersson
Hjärtlig tack för brefvet!Hundskatten har pappa skickattillbanmästare Johansson som skulle skicka
den tillvederbörande.Jag får emellertid tacka för attHerrAndersson villåtaga sig besväretdärmed.
Men nu blirju klartändå.
Mycken tack tilllillaHulda för brefvet!Jasså,Tuas ungar ”flögo” fortsin väg.De gjorde inte som
Leyla,stannade kvar.Jag trorjag glömt atttala om attLeyla lr
ä tsig hälsa nu också.O m någon
kom mer in går hon genastoch räcker fram tassen och hälsar.Artigt!
Jag kom mer nog inte attresa tillHallsta förrän omkring den 24 feb.då jag kom mer för atthinna elda
varmt innan vi börja igen.
Nu m ånga hälsningar
från vännen Elin
P.S.Signe hälsartillHulda! Undrar om inte Hulda villkom ma hem tillhenne och leka någon gång till
sommaren? D.S.

Kopparberg den 26/2 99
Älskade systersvåger å barn jag villnu taga mig en stund å tala litemed eder jag får försttala om att
vi är friska intilldenna stund å önskar eder detsamma goda,mycken tack för brefvetsom vi fick det
var roligtatthöra hur ni m år jag har väntatså länge på bref ifrån eder
detvore roligtattfå tala vid eder,men som vi inte kan få det,så m åste vi använda den här tysta
talaren,du frågar hur mam ma har detnu men vi har inte varithem sen isomras,men vi tänker attresa
hem snartvi fick bref efterjulifrån dem, de var friska ,men vi fick bref ifrån Thea nu hon är frisk å
m år bra hon har varithem etttag men hon sa attdetvar svårtför mam ma nu för hon har så dålig hjelp
hon har en ung flicka tillhjelp å detär väl inte mycket attlitapå när hon inte sermycketsjelfhon vill
attThea skallflyttahem tillnästa år igen,men detvillhon inte säger hon å jag undrar inte på detheller
för detvar nog inte så roligtför henne allagångar,men detär nog svårtför mam ma också hon är
gammal å klen å ensam
när vi har varithem å hälsatpå dem så skalljag skrifva tilleder å tala om hur di har det
nu skulle jag önska attjag kunde gratulera dig på Maria men som det är så långtemellan oss så räcker

vi inte hvarandra men jag villändå önska dig en iallatrefllig dag på Maria dagen
Jag kan tala om attEm ma har en son tillså nu har hon trepojkarThea har varitditå hälsatpå henne,
nu fårjag sluta för denna gång med m ånga kära hälsningar från oss tilleder vänligen Kristin Lindberg
Var snälloch skrifliteså fårvi höra hur ni m år
ursäkta mig för attjag skrifvitså dåligtajö Hilda skrifver nästa gång hon fick ejtid nu

Kärrgruvan den 27.2.99
Kära lillaFru Andersson!
Så hjärtinnerligtfårjag härmed gratulera Fru Andersson på Mariadagen,jaalltm öjligtgodt o roligt
önskar jag Fru Andersson,tänk om jag sjelfkunde ha kom mit o gratulerat,detskulle ha varitbra roligt
o hvad mycketvi skulle haftattspråka om sen.
Kära Fru Andersson förlt
å attjag dröjtså länge med attskrifva detär bara slarfförstås,skallförsöka
bättra mig.Det är riktigtroligtattFru Andersson skrifver ibland o tack för telefon samtalet,jag blefså
förvånad,men så roligtfå trf
ä fa Fru Andersson hon var sig så lifslevande lik itelefon så jag tyckte jag
såg henne.Hälsa min lillaHulda o tacka för brefvet,den lillarara Tösen som var mittsällskap i
rallartiderna.Ja tänk om jag vore på Hallsta imorgon,då trorjag attjag dricka kaffe o doppa hos Fru
Andersson om jag fick förstås o prata sen detblefväl så,så alla andra inte fick säga något,då fick allt
Forsman sittatystietthörn o bara höra på stackars liten.Hur är detmed honom är han friskara nu? Ja
nu snartha Lasses väl sluta vid Hallsta får se hur detgår vid Fredriksborg.
Ja snälla Fru Andersson skrifsnartettbref,ty det är så roligtfå bref från Fru Andersson,tänk hvad vi
skrattam ånga gånger tillsammans,men nog var jag tillbesvär alltid,så nu har Fru Andersson så godt
som en matgästmindre
Hälsa Fru Salström o de andra mina Fruar o säg attjag m år som ettvinterng(?)men inattkom ma nog
inte Fru Salström o jag släpande med några björkar,(?)ellergubbur ellerdylikt.En rolig Mariadag
önskar jag Eder.
Hälsa de Dina o alla bekanta
Själfär Frun Andersson Innerligthälsad af Magda

Sandvik den 3 i3.1899
Kära venner m å gott
Tack för ifjolhur m år ni nu för tiden vi har hellsan och m år bra och hellsan har vi haftfastdethar
varitmycket sjukligthär dethar varitdifterisom har graserathär två barn har döttoch m ånga har varit
sjuka men nu har detvaritslutlänge dethar ju varitsjukligtdärborttahos eder har jag settitidningen.
Du har väl lika bråttsom vanligtmed attsälja och sy men jag har ejså förskräckligtjäktigtför nu är
elna storoch kan skjöta sig sjelfhon är sällan inne hos mig utan hon springer helstistugorna hulda går
väl iskolan hon nu kan jag tro hur är detisommar komer du väl hitsom vanligthu(?) har kom mit så
m ånga gånger nu så detvar ejvärrtatttenka attfå något främmande
m år di bra alla der vid lusterkulla lever gamla lindströms ännu
jag skulle skriva och grattulera maria med jag höltpå och tvättaså jag jorde mig ejtid attskriva så nu
kom mer grattulatjon för sentmen detkan ejhjelpas
Nu har jag ejtid attskriva mer för jag skalltillstaden och handla mat
M ånga kjära hellsningar från mig och oskar elna hellsarhenning och hulda
adjö Skrifnågon gång
venligen H Carlsson

Kopparberg den 28 juli99
Älskade systerå svåger å barn.Tack för brefvetå bjudningen,nu har vi tänktom, Gud så vill,attvi
skallresa å hälsa på eder vi reserhärifrån imorgon lördag 11.20 förmiddagen då hinna vi ju godt fram
tillkvällen,men nu fårni ejgöra er något besvär för (?),för vi kom mer nog ändå detskallblifva
roligtattkom ma tilleder,etttag till,Hilda och Herman de har väntatpå den här resan så länge så de är
så glada nu,så de vetknappasthvad de skalltaga sig tillnu har jag ejtid attskrifva mera denna gång
vi fårväl språka sedan jag skallgöra liteiordning åt Lindberg så han har litemen viär borta
m ånga m ånga hälsningar från oss tilleder alla
Tecknar
Kristina Lindberg
Bästa henning och hulda
Imorgon kom mer vi och hälsarpå er å vad detskallbliroligt.Hilda och jag väntarpå morgondagen
så.Då skola vi ha roligt.
Jag fårsluta med manga hälsningar från oss tilleder.
Adjö
Tecknar kusin
herman

1900
Löfhultden 5/8 1900
Bästa svåger och systers
Jag fårtacka så mycketför brefvetsom vi fick från eder hvarivi serattni har hälsan hvilketvi också
har den glädjen attäga
Jag fårtacka för bjudningen men jag kunde inte få kom ma nu för Fasterär bortidag tillHakstaAnders
Lars och hon var bjudna ditså jag m åste vara hemma den här gången,få se längre fram om jag
kom mer tilleder etttag men fastervillnog så ogärna vara ensam nu så detär nog inte så godt att
kom ma ifrån henne.
Jag kan hälsa hemifrån jag har ft
å tbref dom är friska och krya af sig men Karltycker nog attdetär
knogigtför dom men detgår väl säger han så länge dom fårvara friskas dom är ensamma än
Sen kan jag talaom attLindbergs ska bygga åt sig iKopparberg vid station en byggning på 7 rum så
dom slår justpå storttycker jamen dom har väl sina beräkningar dom kan jag tro O m söndag skallvi
tillAlmby tillAugustoch Tina Augustkom mer efteross Jag har inte varitbortnågot än så jag är
riktigtstillsam tycker jag sjelf,men jag trifsbra här,fastnog kan detvara litelångrandigtibland men
jag är ju van vid detfrån barndomen så detgår nog bra hoppas jag Nu får jag sluta med m ånga kära
hälsningar från oss tilleder allesammans.Thea
Skrifsnarttilloss
Ni skallväl skrifva ock tala om när ni skickar mjöletså vi får hä mta detvid stationen

Arboga den 3/10 1900
Fru Andersson
Som jag legatkamrad(?)med Fruns Ma m ma på Lasarettetså bad hon mig skrifva och tala om hur det

var med henne hon opereras iFredags fick vara uppe liteiM åndags var rt
ä tkry men längtarattfå
kom ma hem och detfår hon nog snart
jag kom från LasarettetiM åndags eftermiddag lovade henne skrifva med detsamma men hant inte (?)
förrän jag kom hem tillArboga Helsa Fru Persson så mycketfrån mig när hon kom mer hem för vi var
goda vänner
H ögaktningsfullt
Fredrika Forsberg
Ursäkta detär så slarviktskrivitmen detär ejgodt attse skrifa med ettöga när man har varitvan vid
två D S

1902
Löfhultden 12/6 1902
Kära systeroch svåger!
Tack för brefvetoch kortetsom jag fick af Hulda Det var roligtatthöra attni är friska Vi har också
hälsan och önskar eder detsamma. Jag tänkte alltskrifva tilleder för länge sen men som detinte blef
af så fårjag nu be om ursäkt.Jag har inte varithem än men jag tänker alltresa tillMidsom mar (t
å ta
dar om lördag) detpassa inte Pingstmen detär nog trefligare nu när detär grönt och vackertute.Jag
har inte haftnågot bref hemifrån sen straxtefterPåsk då var dom friska och krya Jag skallväl skrifva
tilleder när jag kom mer tillbaka från min resa ock tala om hur detär ock om jag haftroligt,jag vet
inte hur länge jag fårvara borta men nog blirdetväl åtta dar kan jag tro nu har vi ju stökatöfver med
vårarbetetså detär nog besta tiden nu för mig. Ni reserväl inte förrän iJulikan jag tro.Jag skulle väl
tala om Fasters afär som hon hålltpå med ivintras hon fick dom nog snartdå,med detvardtingen
glädje med detändå för hon kan inte ha dom nu ändå,hon har alltförsöktmen dom fastnar inte alls,
detär nog något som m åste ändras så kanske detsedan blirbettre Det kosta visst84 kronor utom 4
resor som hon fick göra.Nu tycks hon ha tröttnatpå allihop.Fasterhälsartilldig attdu är välkommen
hittillhenne men jag är borta,men ni väntarju främmande sjelfa så detpassarnog inte detförstår vi
väl.
M ånga hälsningar tilleder medföljerfrån Fasteroch Thea

1903
Löfhultden 29/9 1903
Kära Systeroch Svåger.
Jag fårför detförsta tala om attvi har hälsan och m år bra,och önskar eder detsamma. Nu skulle jag
förstoch främst tala om attjag varithem tillQvafsjön etttag och hälsatpå och der m år dom godt.Jag
kom tillbaka iSöndagsqväll,reste på torsdags.Det var marken iLinde så jag var ditetttag.Jag skulle
hälsa så oändligtmyckethemifrån Ma m ma och Karloch mam ma visste ejhur hon skulle kunna tacka
dig för en sådan namnsdagspresentsom hon fick af dig hon kunde ejnog tacka derför,sade hon,men
hon bad mig framföra hennes hjertligtm ånga tack för alltsammans.De bad så mycketom förlåtelse
för attdom ejhar skrifvitoch tackatmen saken var den attKarlvilledröja tillhan skulle få något
elgköttattskicka Men nu misslyckas detlitetmed jagten han har nog sjutiten elg men dom var 6
stycken som dela med honom så detblefejså mycket på man Men han tänker visstskicka litet
framdeles om han kan.Och sen har dom haftså bråttom med hafverskärning och sådant så dethar ej

blifvitaf attskrifva sedan hellermen nu bad Ma m ma mig göra detoch tacka på hennes vägnar.Och
detvar isanning en ricktig presentdu gaf henne,hon visste ejhvem hon skulle få attsy denna (?)Det
var ettvackerttyg.Jag kom och öfverraska dom di viste ejaf attjag skulle kom ma Jag villeså gärna
hem och se hur dom hade det,och detär ejgodt för dom attvara ensamma så der för detär ju mycket
som skulle vara annorlunda men detär ju ändå godt attMa m ma fårvara frisk och kry.Det har allt
varitfrågan om attFasterskulle resa tilleder etttag men hon orkar väl inte resa och nu är detsnart
hösten och kalltoch ruskigtblirdetväl också så nu kom mer hon väl inte kan jag tro Hon hälsarså
mycket tilleder.Jag har ännu ejbestämt mig för hur jag skallha dettillnästa år.Nu fårjag sluta med
m ånga kära hälsningar från dom hemma och från oss båda tilleder allesammans.
Thea
Jag trf
ä fa Kristin och Hilda på marken dom hälsa så mycket,dom m år godt

1904
Täcksfors-Bruk d 4 augusti1904
Goda fruAndersson!!
Tack så mycketför sistoch de besvär ni hade för mig.Jag m år så bra sofver bra – Fru Eriksson som är
änka jag gästarhos hade löfvatverandan så nog var jag välkom men som synes Hennes dotterär borta
så frun och jag sällskapar med hwarandra – kan ejvara

1905
Kvafsjön d 20/11 1905
Kära systeroch svåger.
M å så godt!
Ni väntarväl alldeles oerhörtpå attfå höra något från mig hvar jag hållerhus.Jag får emellertid tacka
så mycket för brefvetoch bjudningen som jag fick detvar mycketotacksamt af mig attinte ens skrifva
tilleder men jag var hos faster,men min tid var så upptagen under den korta tiden jag var der så det
blefogjortfastjag skulle skrifva Jag fick ejtid attvara så länge der för detvar bestämt när jag reste
hemifrån attjag skulle kom ma hem tillkreatursmötetskulle bli,för vi skulle ditmed en ko,och då
kunde inte karlreda sig ensam.
Jag reste från fasterpå m åndag sen på tisdagen forvi tillm ötethar detinte varitså korttid så hade jag
altrestden vägen tilleder.Ja,nu vetni det,nu skulle jg väl tala om litethur fasterhar det,hon skref
tillmig attjag m åste kom ma ditför hon skulle hålla auktion och flyttaislutetaf Ocktober men detvar
bara ettpåhittför attfå ditmig. Hon är frisk och kry som hon brukar vara,om inte kryare ibland när
hon var riktigtglad,men hon inte villehöra talas om attjag skulle vända om utan stanna hos henne i
vinterHon begär uppoffring af mig fasthon tog tillbaka detjag fick ivåras,och detvar ju ejattvänta
annat.Jag tänkta aldrig en stund m äd allvarattdetskulle blimitt.Hon kunde inte reda sig detförutan
för hon ska bygga åt sig på Kungsör på Anderssons jord en byggning på 2 rum och kök jemte alla
bekvä mlighetersom han har förespeglathenne,den efterhennes död tillfallerdetjordegaren.Det var
alltsmå strider der men jag var hos henne jag sade henne detsom hon nog sjelffår erfara,han villatt
jag skallkom ma ditoch hjelpa henne sedan,och detskallvara färdigttillsisept.nästa höst.
Andersson troratthon inte skaltrifvas om han inte fårmej ditsom hjelp och sällskap.Men mig vill

hon inte ge mera än mat och husrum, lön fårjag tjena mig sjelf,men inte sy detvillhon inte.Ja,hvad
jag trorså hr fasterskaffatsig husbonde på gamla dagar,har han henne en gång der sen går detnog att
tadethela tillsist.Han står ivärre när han fick höra attjag var der så kom han ditmed samma. Sen
kom dom med droska och parhästaroch hä mta oss sista söndagen jag var der,så men kan riktigtkänna
sig hedrad (men jag trorattalla dom der skjutsarna skallbetalas tillsist,och detsa tillfasteroch mera
till)men hon tyckte detgjorde ju henne detsamma, Jag m åste lofva attjag skulle försöka attkom ma,
och hon gaf mig en helfemma tillrespengar tillnästa gång men den här resan hade hon inte råd att
betala fasthon tyckte nog jag gjorde rt
ä tför så mycket(hvad tycks om sådant)
Du kunde jerna resa ditetttag tyckte hon,så får du kanske reda på hur hon tänker stl
ä lamen då fårdu
alltlofattstanna mer än en dag,för detkom mer ejfram alltpå en gång hvad hon tänker.
Nu skulle jag väl tala om litethur vi m år hemma javi äro friska och krya någorlunda Ma m ma är allt
litetklen ibland men hon är ju oppe och knallar.Hon kan ejlägga sig en qvällutan atttalaom er för
den varma och präktiga filten som hon är så kär i,detär riktigtkallthär om nätterna tycker jag så det
är roligtatthon slipper frysa.Ja,jag önskar nog ibland attjag vore härifrån men då säger mam ma att
”när du ger dig iväg då följerjag med” och hvad skalljag då göra jag har ju ingenstans attbo sjelf,så
man får tl
å a lida och försaka här ivärlden så mycketman kan.
M ång hälsningar tilleder alla från oss allesammans.Thea

1906
Löfhultd.1/3 1906
Bästa Lovisa!
Tack för brefvet!
Mina ögon har inte blifvitbättre,sedan du var här.Det är nästan likadantkanske något sämre.Någon
flyttning blirinte af hvarken tillKungsör ellernågon annan stans,utan jag blirgodt där jag är.
Isommar reserjag om jag fårnågot sällskap,tillStockholm för attsöka någon ögonläkare.Jag har inte
hörtnågot varken från Linde ellerÖrebro ännu.
En hjärtlig hälsning tillmina kära vänner från Karolina Jakobsson
Du Hulda lillaär väl snälloch ursäktar,attdu inte fick något kortpå din namnsdag,du fick väl m ånga
ändå. Dröj nu inte så länge med attskrifva tilldin faster.

Nyborg den 15 Mars 1906
Kära Henning!
Tack för kortet!Vi m år bra önskar dig detsamma. Här fårdu noterna nu med pappa och hatten och så
en docka tillGreta.Det är så gottdu skriver namn på noterna så de inte kom ma bort.Så fårdu
gratulera Greta med dockan från oss fastdetblirlitesent.Och så skulle du köpa dig en ny hatten
snygg hattså du inte köper någon dålig,attha tillsöndags och när du reserhem. Du skulle få köpa en
för en 5,6 kronor men se efterså du fåren bra en.Och så är deten påse med karamellersom du får
bjuda Greta och fru Sundström en då och då.Så är deten påse med choklad den skalldu ha sjl
ä f.Dom
där kräftorna och fiskarna de äro färska från Hultmans det är ingen fyllning idem. Vi skallskriva till
mosteroch morbror Granner attdom kom mer hitipåsk och tillK öping.

Våra pulloräro duktiga attvärpa,iförgår fick vi 13 och igår 10 ägg.Kan du tänka dig attsvarta pullas
höna har värpttvå ägg iTusses koja.
Kalle” är på luffen.Han är bara hem och äteremellanåt.
M ånga hälsningar systerHulda
Ursäkta mig attjag skrifvitså slarvigtmen pappa skallgå!

Kvafsjön d 20/4 1906
Kära systeroch svåger
Tack kära ni för brefvetoch Påskkorten som vi ft
å t.Jag skallväl för detförsta tala om attvi har hälsan
och m år bra och önskar eder detsamma. Ni blirväl riktigtonda på oss för attvi inte kan skaffa nåra
höns,jag har hörtefterpå flera stl
ä len men dom villinte sälja den här tiden.Vi har ju ganska m ånga
här hemma (20 stycken) så om man finge göra som man villdå har detnog blivitnågon råd,men
mam ma och jag vi ha ingenting attsäga tillom idethär fallet
Ja nu hör du kära Hulda attman får lofattvara ohjelpsam ibland när man inte rårattgöra som man
vill.Ma m ma tackar så mycket för bjudningen som hon fick igen,men hon kan nog inte kom ma till
eder och hälsa på innan hon fårnågot sälskap hela vägen hon törs ejge sig ut o resa ensam, Men hon
är frisk och kry nu så detär ju godt och väl.Ja nu är Påsk med alla nöjen tillända inte har vi haftnågra
nöjen här och ingetfrämmande annatän fulla karlardetfins detgodt om här uppe men detär ju godt
när dom kan vara sams så detinte bllirsom iJulas ”appropå det” detblefejså farligtför dom som
slogs så dom förliktes detkanske har stt
å titining men dom gaf Bölja 50 kr var så han fick 200,sen
fick Erik Anders Wille 100 af Bölja o A mandus 25 af Kåberg men nu fåralltgossarna akta sig en
annan gång för då lägger ejöfvermakten fingrarna emellan.Lindbergs har skrifvitattdom skall
kom ma hem isommar men när detvetvi inte.Jag blefriktigtrl
å ös attfasterinte skallflytta,om man
bara får tro detså hon inte narras jag har ejhörtnågot från henne sen jag var der så mig har hon visst
glömt,jag undrar hur detså blirmed byggetvid Kungsör om detfårslopas alltsammans har ni hört
det,Jag undrar om hon fortfarande är ensam ellerom hon har någon Jag skallväl vara hemma den här
sommaren också få se sen hur detblirmen detär långttillhösten
Nu m åste jag sluta mittslarfmed m ånga kära hälsningar tilleder alla från oss
Tecknar vänligen Thea

Sandvik den 24 sept1906
Kära Lova
Nu kan jag kom ma med en liten underrättelse från din mam ma vi var ditigår och vi skulle helsa att
ännu är detlika dant men hon trode di skulle operera henne idag di har bara sondera ögonen flera
gånger hon var ganska lugn men intetär detgoliktmed maten di får mjölk och bröd kl 9 litetmidag
varierande och grötkl 6 men detär ovantattejfå något smör så jag låvade attnesta gång jag kom dit
skulle jag taga smörgås med mig jag köpte en literpäron di kostar35 öre och hon blefså glad och så
fick hon några karamelleroch detskulle blikaffe detigår hade pasienterna där skramlattillkaffe det
kosta 20 öre di skulle få två koppar med dåpp så detskulle justblistorkalas för dö m så di var så glada
allesammans di var tregum mor irumet nu en hade blivitopererad ilördas så din mor tenkte hon
skulle få kom ma fram då men detblefejaf hon lengtarattdetskulle blijortfå se hur detblirsedan jag
låvade attgå ditinesta vecka så får du då höra hur detär då hon har ft
å tbreffrån hulda så en af

flickorna hade lästdetför henne detblefaldrig tystom qvällarna ilördas qvälldansade di ien saldär i
ändan på kåredåren så detär ejroligtför di gamla gum man sade attnog passa hon bettre på sina djur
än di passa på meniskor där
vi har helsan och m å bra och nu skalljag gå in tillgum man inesta vecka få höra hur detär då hon var
så glad attnågon kom tillhenne igår gick detså mycket flk
å så jag villeejskriva där
m ånga hellsningar från oss H Karlsson

Kvafsjön d.12 Okt 1906
Kära systeroch svåger!
Tack kära ni för brefven som vi ft
å t,o förlåtattjag ejsvaratpå detförsta än. Nog blefvi riktigtrl
å ösa
när vi fick höra attMa m ma var tillS-holm för attfå bot för sina ögon Tänk, om hon får sin syn igen
hvilken glädje för henne och för oss andra också.Men hur kunde ni öfvertala henne dertilldettycker
jag var m ärkvärdigt.Det der utdragetaf prästbetygetdetvar KarltillLinde och fick,så detskicka vi
med detsamma och sen fick vi bref från S-holm attdetvar framkom met också ,detvar skrifvetdagen
förutinnan Ma m ma skulle opereras,Sen skulle dom skrifva opp Söndagen efteroch talaom hur det
gick,men vi har ejft
å tnågot brefän.Men detblirväl utgifterdetder (?),dom säger attdetär frittpå
Serafimern men detär väl kanske läkare som är frittdetkostarnog ejså litetändå för dag.Ja nu skulle
jag väl talaom hur vi m år här hemma också.Ja,detgår som vanligthär,vi är friska och fårgno allt
hvad man hinner och orkar,åtminstone jag.Jag får mest vara ensam med alltIlördags var Karltill
staden och sen gick han dititisdags nattnär kl var half3 och kom igen igår qvellnär detvar m örkt.
Då skulle han ändå bortoch tröska ionsdags,men detfick jag göra istl
ä let.Och när man skallsköta
hans sak både hemma och borta då förstårni nog attdeträcker till.Och sen ändå blirvistpå dörren
ibland.Ja detär och förblirolyckligtmed honom. Ma m ma har nog långsamt der hon nu är men hon
behöfver ejvara rädd attbliöfverfallen af en fulloch vildsintmeniska hellersom ejvetvad han gör.
Ja ni kanske tro atthan har slagitmig,men dethar han ejgjortmen nog har han skrämt upp mig
m ånga gånger.Men jag säger ejettord åt honom, fastjag sermyckna slarfden ena gången efterden
andra.Men säg ingenting åt Karlom han kom mer tiller eftermam ma detblirbara obehag efteråt.Ja
nu har jag skrifvitså mycket onödigtslarf,men detär väl för jag hafttid jag gick upp när kl var 4 för
jag skulle få tid attskrifva,på dagarna är detomöjligtattslå sig iro och skrifva bref.
Jag fråga Karlom han telefonera tiller när han var tillstan men dettrorjag ejhan visstsjelf.
Ilördags qvälloch iSöndags hade vi balhär som Karllofvatdom Jag viste ejnågot för än dom kom
hitmed mjöl och diverse för bakning som jag skulle hjelpa dom med, Men detgick så fredligttillväga
så detvar ejminsta bråk och jag fick 5 50 för jag baka åt dom så detvar ju ingetattsäga om men nog
blirdetmycket atttareda på efteråtJag hade göra både m åndag o tisdag attskura o få rent.
M ånga hjertliga hälsningar tilleder alla från Thea (Skrifsnart)

Stockholm den 14 Oktober 1906
Herr JAndersson
På anmodan af din faster,fru Jacobsson,fårjag skrifva och medela atthon nu är ganska duktig,mer än
ettöga har hon ejlt
å itoperera och spararnog med detandra tillslängre fram. Hon är ännu kvar på
sjukhemmet och får ejgå ut.Det ögat som är opererathar värktrt
ä tsvårten tid,eljesthade hon nog
varitutskrifven förr.Med anledning derafhar hon ejkunnatbesöka Er svärmor på lasarettet.Men har

jag idetstl
ä letvaritder 3 gånger och hälsatpå gum man.
Hon är så kry och duktig och serså bra.Igår när jag var der,så sade hon attde skulle taga borten litet
fläck ,som var kvar på ögat,men hon hoppades ändock attfå resa hem inästa vecka,få se hur detgår.
De ringer väl från lasarettetdagen innan hon reser.Ni m åste väl m öta henne iRamnäs der hon skall
byta tåg.
Jag har lofvatattfölja henne tillstationen,och laga så atthon kom mer på tågetordentligt,sedan vi
förstft
å tgöra en liten visithos faster.
Gum man sade sig ha lt
å itskrifva 2 brefhem, och har ejft
å tnågot svar,hon undrarhvad som kan vara
orsaken.
Hon hälsade nu så mycket tillEder alla äfven fasterber om sin hälsning hon tackar äfven för kortet
hon kom mer troligtvisattstanna här iStockholm öfver julen
H ögaktningsfulltTherese Berg
Björngårdgatan 9 B

Sandvik d.17/10 1906
Tack kära venner för altgåttsom var ilådan detvar aldeles för mycketkakor attgiva bortmen ialla
fallTack vi fick ejbrevetför än idag så jag var tillstaden efterden och så var jag in tillmormor på
samma gång vi tenkte atthon redan hade restför förra gången jag var ditdå tenkte hon atthon snart
skulle få kom ma dän så hon tyckte atjag ejskulle behöfva koma ditmer så vi har bara ventatattfå
höra något från eder för jag bad ? attgiva bud när hon kom tilleder men idag har di operarathenne
igen detvar något mer qvar men hon har varitbar om ögatoch hon såg ricktigtpå detmen nu tenkte
hon attom detnu går bra så skalhon nog snartfå koma ut men detkan också vara ovisthur detblir
och idag fundera hon hur hon skulle kom ma hem den där bekanta tillfasterhade låvatatthjelpa henne
tillstatjon men tyckte vistdetvar tråkigthon önska om henning kunde kom ma och hemta henne men
hon var ängslig attbegära men ialla fallskule hon telefonera dagen förutså ni fick höra för di säger
altitilldagen förutinan di komer ut anars skulle dt få lf
å attblinågon anan råd fasteron skulle bli
qvar istockholm öfver julhar ni ejft
å tnågra brefhon har lt
å itskrifva två bref tilleder men ejft
åt
något svar så hon var ricktitledsen skrifsnartså blirhon gladare för idag var hon ledsen men om
ingen kan kom ma så skallvi väl försöka anars och hjelpa henne på tågetmen nu hvetvi ejhur detblir
men ring på hitni när ni får telefon då skalljag gå in och taga gum man med mig vi får väl höra hur det
blir
vi har hellsan och m år bra tilldena dag m ånga kära hellsningar och tack för detvi fick
hemtar jag gum man då följerhon med mig hem öfver en nattanars kom hit
tack och adjö venligen H Karlsson
Hulda fårbref från mig en annan gång Elna

Kvafsjön d.24/11 1906
Kära systeroch svåger
Hjertligttack för brefvetsom vi ft
å tni har väl väntatpå bref från oss som jag lofvade.Det har dröjt
länge derför attjag varitborta mest hela tiden sen mam ma kom hem. Jag har varitnär min ”kära
svärmor” och hjelpthenna med slagt,bak,tvätt,och diverse.Vi har hälsan och m år godt och önskar
edetdetsamma Nu skulle jag väl svara på alla frågor Inte hade mam ma bråtttillkorna hon gick ejdit
förrän qvällen den andra dagen och då fick jag berö m för både kor och svinskötseln.Det var allt
mycket för henne attse när hon kom hem som hon ejsettförut.Jag tyckte detvar så underligtattse

henne gå och stöka som en annan meniska.Ögonen äro nog fortfarande bra detgör bara litetondt
ibland men detär ju intetatttala om. Tunnorna dom är hemma så jag får på deras vägnar tacka så
mycket.Karlär iHam marn och tröskar o river ut milor så han har varitborta hela veckan.Jag är nog
hemma än men detblirväl inte så länge men en 3 veckor tänker jag detdröjerinnan jag flyttartillmitt
nya hem, hvad som m öter där är ejgodt attveta men jag trorejdetkan blimycketvärre än detär för
närvarande (ibland åtminstone) Jag har glö mt atttacka för kortetdetvar en riktig förebild af det
kom mande detskallblitillskrattoch nöje åt m ånga.Hjertligttack Hulda.Jag får tacka för bjudningen
tillJulockså detskulle vara roligtdetskalljag försöka öfvertala Kalle G.
Ja,ni skulle ju vänta attblibjudna på brölop,men detblirejnågot vidare än som är nödvändigt,jag
tycker ejatthan skallgöra något,när detm äd rt
ä taskulle vara jag som skulle men jag är för fattig
dertill.Ni skallväl kom ma och hälsa på mig sen istl
ä letnär jag får detlitetiordning.
Vet ni Fasters adress jag skulle viljaskrifva tillhenne men kan inte var snälloch skicka mig den om ni
kan.
Nu m åste jag sluta med m ånga hjertliga hälsningar tilleder allesammans från Ma m ma och Thea
Jag har så mycket attgöra så jag vetejhur detskallgå. Jag skallväfva mattor.
Karlhar nästan färdigtplöjtHästarna kom dom hitmed på m åndag middag samma dag som di kom
hem

1907
Vesterås den 23 Jan 1907
Kära Hulda
Jag skallnu försöka snickra tillnågra rader,och höra hu ni m år.Jag m år bra och hälsan.
Jag skallnu tala något om hur detär på tekniska skolan.Idag har vi haftslöjd kl.7 – 9,räkning 10 –
11,40,fysik 11,50 – 12,40,slöjd 2 – 4,och välskrivning 5 -7.Imorgon har vi slöjd kl.7 – 9,
frihandsteckning 10 – 11,40,praktisk geometri11,50 – 12,40,linear-och krockiritning 2 – 4 samt
uppsatsskrivning 5 – 7.Vi har slöjd alla dagar kl.7 – 9 och 2 – 4 utom om Torsdagar då vi bara har
mellan 7 – 9.Jag har gjortföljande saker islöjden:skärbräde,rockhängare,äggställsamt fårfärdig en
bokhylla med två fack imorgon.
Ilördags och söndagskvällvar här karnevalpå isen,jag var ditbåda kvällarna och såg på hur de åkte.I
söndags var jag ut tillde nya kasernerna.De voro mycket vackra och stt
å liga.Senare,mellan 4 – 5,
var jag på biografen.Där var mycket trefvligt.
O m jag skallresa hem så kom mer jag väl om Söndag som du skrev.
Jag skallnu sluta med ånga kära hälsningar tilleder allesamman. Greta och fru Sundström hälsar.
Din tillgivne bror Henning
P.S.Jag glömde attomtala attjag slapp rt
ä tskrivning.De som hade sju fleoch därinunder fick icke gå
skriva.Det är nä mligen så fullt.D.S.

TillBagaren herrC JAndersson
Kvafsjön den 2/2 07
Älskade dotteroch m åg.
M å så gottdetär min fullaönskan tilleder.Jag fårtacka så mycketför brevetoch kortetsom jag fick
så jag fårbe om ursäkt attjag inte skrivitförr.Jag fårtala om attKarloch jag var tilldoktorn den
sjunde december för då sjukna jag men doktorn villeattjag skulle stanna på sjukhusetmen Karlhan
bad attjag skulle få följa med hem.
Jag fårtalaom attden 13 december flyttaTea ifrån oss och lämna Karloch mig ensamma fastjag låg
och var som(?) som en hamn (?)och ingenting kunde uträtta men detbrydde inteTea sig något om
utan Karlhan fick (?)både med mig och alltannat.Jag såg inte mina kortpå en helm ånad.
Jag fårtalaom attelftejanuarifick jag litehjälp så nu går detnågorlunda an,och jag får kaffe på
sängen var morgon,innan jag går upp.Jag hållerpå och stickar vid strumpor åt Karloch mig.Jag
hållerpå och badar än. Karlhan har varitvid hammarn och körtkol men itisdags morse kom han hem
igen så Karl(?)har varitdålig hela veckan.Jag kan även talaom för eder attTea och Kalle (?)inte
varitbrudfolk än så få se hur länge detgår innan de giftersig.
Jag slutarmittslarviga brev för denna gång med en kär hälsing tilleder från oss.Hälsa Hulda och
Henning ifrån både Karloch mig.Adjö för denna gång.God fortsättning på detnya året1907.
Lovisa Pettersson
jag har inte hörtnågot ifrån Linbergs sen jag kom hem.

1910
TillHerr C JAndersson
Kvafsjön den 26 mars 1910
Kära dotteroch mostermorbror och kusiner m å gott.
Tack snälla Hulda för både brev och kort.Roligtattni är friska och krya.Jag har justinte något atttala
om för eder.Jag är nu hemma och hälsarpå och sertilllitetmed mormor.Jag fårriktigttacka moster
och morbror attde har varitsnälla och kostatpå henne så hon kan se.Jag känner inte igen eder nu om
jag får se eder.Vi sitteroch väntarpå morbror han är tillLinde.Henning skalltillJämtland och
exercera iår har jag hört.MosterThea har en så vacker flicka så jag blev riktigtglad.M ånga
hälsningar från mam ma. Vi får tacka för kläderna som mosterskickade tilloss för flera år sedan det
var några linnen.Min äldsta broder Gunnar går och läseriår.Jag är borta och tjänar iår igen.Men i
höstskalljag flyttahem. Så jag kom mer väl hitoch blirlitetlängre.Vi får önska eder en glad Påsk.
Jag skallresa hem imorgon jag kom itorsdag.
M ånga kära hälsningar från oss alla tilleder.Teckna kärleksfulltBetty och mormor.
TillFröken Hulda Andersson
Frösö läger den 28/8 1910
Kära Ma m ma, Pappa och Hulda.
Tack för brev,tidningar och detövriga som jag fick idag.Jag m år bra.
TillFröken Hulda Andersson
Löfhultden 3 sept1910
Bästa Lovisa och Hulda.
Etthjärtligttack för brevetsom jag har ft
å t.Förlåtattjag dröjtså länge med attskriva svar men detär
så bråttnu för tiden så detär inte gottattfå något skrivet.O m den där resan kan jag justinte bestämma
mig något (?).Blirdetvackertväder och jag fårressällskap så kom mer jag kanske islutetav nästa
vecka.
Justingenting mer för den gång blotthjärtliga hälsningar från eder faster

Karolina Jakobsson
Försök stava ihop dethär så gottni kan ty jag har haftså bråttså det är nästan oläsligt.
Eder sekreterareAugusta Karlsson
Jag tycker detvore så trevligtattfå tala litetvid eder kom mer inte jag så kom även hitni etttag.

