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Vintern 1878

Liten inledning från 1990

Sista biten av vägen söderut från Taberg mot Nytorp går genom sandig,
kuperad terräng. Den är backig och tung att gå när man arbetat hårt i gruvan
hela dagen. Vinterkvällen är mörk och kall. Jöns Andersson går tyst hemåt.

När Jöns kommer hem till Nytorp stiger han upp på tröskelstenen, vänder
sig om ut mot den mörka skogen och drar in den kalla vinterluften innan
han kliver in i stugan.

Sedan Anders Johan flyttat finns bara Jöns och kvinnfolken kvar på
Nytorp. Nu är det 15 år sedan de byggde Nytorp och hustru Karolina
Nilsdotter är 52 år gammal, två år yngre än Jöns själv. Dessutom finns
ungdomarna Lovisa och Thilda hemma.

Dottern Anna tjänar piga i Hyltena och äldsta dottern Maria är gift med
polisen Karl Pettersson i Jönköping som inte verkar trivas helt med sin
gärning.

Anders Johan är 21 år gammal och har lämnat hemmet för att få förtjänst
i Norrland. När Jöns stiger in i dunklet på Nytorp kommer yngsta dottern
Thilda emot honom med ett brev:

- Far, Johan har skrivit! Ska jag läsa för Far?

- Jaså har Johan skrivit? Hur är det med honom? Har han kommit väl
fram?
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Från Johan till Jöns

Tegeltjärn den 22/2

Älskade fader, jag får i hast skrifva några rader till eder för att låta eder
veta hur jag mår.

Jag har hälsan och mår godt intill nu, hvilket jag önskar eder samma goda
förmån.

Resan för oss gick lyckligt men jag var ej frisk under hela tiden. Det var
väl ej annat än förkylning men nu är jag aldeles frisk.

Vi kom här upp på lördag och började arbeta på måndag. Vi får ej några
penningar på en månad för här är ej annat än månads liqvid. Men här är
kalt häruppe. Det har varit snöyra för hvar dag sen jag kom hit. Annars
har jag bra qvarter. Carl och jag bor på ett ställe.

Nu har jag ej mer att skrifva för denna gång, utan en kär hälsning från mig
till eder.

Hälsa mamma och mina syskon och alla mina bekanta.

Tecknar högaktningsfullt

A J Jönson  färväl

Karl beder hälsa eder derhemma.

Alfrid Roberg beder att jag skall bedja eder att ni skulle säga till Josef att
han skickar styflarna så fort som möjligt kan ske på ilgods.

Lemna dem min adräss men hans namn förstås.
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Från Johan till syster Lovisa

Ede den 31 augusti

Älskade syster Lovisa

Jag får i all hast skrifva några rader till dig och låta dig veta hur jag mår.
Jag har hällsan och mår godt, hvilket jag önskar dig samma goda.

Jag får tacka så mycket för brefvet jag fick. Du trode att här är vackert
häruppe, men det är det icke, och dumt folk. Flickorna kallar de stintor.
Jag har inga nyheter att tala om för dig utan att jag har roligt nog häruppe.

Jag vet intet huru länge jag kommer till att stanna här, eller om jag kommer
hem till jul. Jag har skickatt penningar till Pettersson. Bed honom att han
skrifver om de är framkomna eller icke, och till Thillda har jag skrifvit och
så skall jag fråga dig om du har träfvat Emma från Strömsberg något sedan
jag reste. Har du det så skrif det hvad hon har sagt.

Jag måste afsluta min enkla skrifvelse med en hälsning från mig till dig.

Låt Pettersson och Thillda vetta min adräs är du snäll

Hällsa Augusta så mycket ifrån mig

tecknar vänskapsfullt

A J Jönson
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Från Johan till "Petterson", gift med syster Maria

Iggesund den 18/10 78

Bäste svåger

Jag får i korthet skrifva några rader till dig och låta dig veta hur jag mår.
Jag har hälssan och mår bra hvilket jag önskar i den samma goda.

Jag feck bref ifrån Anna i hvilket jag hör att du tänker resa till Amerika,
så jag kunde ej låta bli att skrifva till dig för vi träfvas väl aldrig mera. Jag
har skrifvit ett bref till dig förut men jag bekom ej något svar, men svara
mig på detta så jag får vetta hur snart du skall resa. Jag bör, men jag blir
häruppe i norden så länge jag tycker, för jag vet ej hvad jag skall hemma
att göra. Men dett hade alt varit bra roligt att få träfva dig engång till men
det är väl försent.

Jag får nu sluta min enkla skrifvelse med tusende kära helsningar till dig,
min syster och flickorna.

Hälsa Klas ifrån mig

Nu önskar jag dig bättre dagar och framförallt
Lycklig resa

skrifvit i en hast af din svager

A J Jönson

Skrif snart
Skrif till mig nagon gång när du kommer till Amerika är du snäll.
Adjö Farväl

Förlåt att jag har sotat ner det
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Från syster Anna till Johan

Hyltena den 18/12

Min älskade broder Johan

Jag får för det första tacka så mycket för det kärkomna bref som jag fick
den 15, i hvilket jag finner att du inte har det så trefvligt i Norrland som
jag har tänkt, men tackar Gud att du har hälsan som är det förnämsta.

Jag kan undra om du känner igen August i Sanseryd, Anders Mangnisa som
har bott i Rörshult, han har klämt af sig begge händerna. Wi sätter inte värde
på hälsan när vi har den.

Nu har jag gått ifrån Hyltna och är hemma, men nu skall jag fortsätta min
skrifvelse. Jag har nu varit i Grufvastugan men Alfrid var inte hemma. Men
Lovis skrifver till dig så frågar hon efter så du skall få reda på den käraste
broder. Skrif huru dant du har det, om det är aldrig så dåligt hur dant folk
der är och hur dant qvarter. Ack om jag veste presis hur dant du har det.

Tala om om du lagar dig mat skelf, och hur dant du har det i jul och hur
dant arbete, eller hvad du gjör och hur dan vinter. Här är mycket stadigt.
Du behöfver inte va rädd att någon får se det.

Jag måste nu upphöra med min skrifvelse för jag sitter här ensammen.
Klockan är half 10 så di har lagt sig och jag skall va i Hyltna innan dagen.

Du önskar veta hvem jag tjäna. Det är hos Sven Anders Jonsson som var
på Toragården.

Må godt är min dagliga önskan. Adjö Adjö
men glöm ej att skrifva

Tusende hälsningar medföljer från dina föräldrar och systrar och Ida

Tecknat i en hast af din

Syster Anna
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Från Johan till Jöns och Karolin

Kyrkbyn den 24 juni 79

Älskade föräldrar.

Jag får i hast skrifva några rader till eder och låta eder veta hur jag mår.
Jag har hälsan och mår godt, hvilket jag önskar eder samma goda förmån.
Jag är blefven frisk i ögonen och har roligt.

Jag var i kyrkan på förmidagen, och sen i afton skall vi hafva roligt for vi
har gjort en löfsal igår. Vi arbetade ej igår för vi har flyttat, så vi har tre
fjerdingsväg att gå. Nu de sista fjorton dagarna har ja haft järnvägsvagnan
och kört grus. Det har varit styft arbete så Petter råde ej med att köra up
från vagnarna. Så jag feck köra i många dagar i rad. Men tyst med det, vi
har fatt en liqvid sen sist jag skref. Vi feck 2,00 sist.

Men här är dyrt att lefva. En limpa som i Jönkoping kostar 50 öre här. Men
fläsk kostar 6 kronor pund. Men jag har köpt och låtit baka. Hälsa Anna
och tacka så mycket för brefvet och kortet. Jag vet ej när jag kommer till
att sitta, för det är långt till någon fotografist, ochså kostar det 6 kronor här.

Thilda beder att jag skall tala om huru dant folket är. De lefver villt. Det
värsta man kan tänka. Men det rör ej oss. Jag har arbetat hvarenda dag
som jag kunnat.

Nu får jag sluta min enkla skrifvelse med en kär hälsning till eder alla. Hälsa
Dalberg så mycket och bed honom skrifva till mig så skall jag skrifva till
honom sedan. Pappa är ju ej hemma. Jag kan ej  ge något besked. Skrif
snart, för sen får jag flytta och sen bli det annan adräss. Vi är flytade ett
stycke.

Ny hinner jag ej skrifva, men nu skall jag ut och drecka kaffe. Hällsa alla
minna bekanta. I morgon får jag pengar så hällsa Petterson att jag tro att
jag snart skall betala honom.

Skrif den adrässen jag skickade sist.

Jag har fått bref från Petterson, Thilda, Lovisa.

A J Jönson
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Okänd avsändare, troligen till Johan

Ede den 20de Nov. 1879

Bästa Johan, må så väl är min önskan!

Jag får i korthet skrifva några rader till dig för att för det första låta dig veta
att jag till ofvanstående dato eger hälsan och mår bra och jag önskar dig
det samma.

För det andra får jag låta dig veta att det inte är lönt att du reser hit på
timmerhuggning, ty här är det så mycket folk arbetslösa och går och bjuder
ut sig att arbeta för bara maten, och då kan du förstå hur dant det blir att
inte det kan blifva någon förtjenst. Och för resten är det icke många här
som tagit något skiftes, ty de tycker att det ej är lönande.

Jag kan låta dig veta att på banan har dom icke just tagit in många heller
tillbaka, och det är många (ja rysligt många) som har stannat qvar här och
tänkt att de skulle få börja igen, och nu går dom hos bönderna och bjuder
ut sig för maten tills timmerdrifningen börjar. Alla ärnar de dit.

De som har fått körning här så har dom allaredan huggare, ty dom arbetar
nu hos bonden för bara maten för att få följa med åt skogen eller tills dom
tar in folk på banan igen. Men det påstås att ingen får komma in på banan
för än framåt våren mer än dom som är der nu.

Jag lofvade Josef att skrifva till honom när Per och Olle tagit skifte, men
nu kan du hälsa honom att jag varit opp åt för att taga skifte åt honom men
jag fick ......



15

DEN LÅSTA KOFFERTEN

Troligen från någon av systrarna till Johan

 ... ag men förgäfves vi undrar så mycket om du kommer hem eller icke
till jul. Alfrid Roberg är hemma förliden vecka, men inte Karl. Det kanske
du vet. Jag skall säga dig att jag är flyttad till mitt nya ställa och mår bra.
Tilda hon har varit sjuk sedan hon flyttade, men nu är hon frisk, och Lovis
är hemma och vi undra hur dant du har det efter du inte skrifver.

... har hört den sorgliga ... som har timat vid Taberg, nemnligen att
Pettersson i grufvastugan har slagit i hjäl sig. Han kunde inte säga ett ord.
Annars lefvde han tills den andre morgonen.

Älskade broder, betänk ... att vi skall dö, men vi vet inte när, men vad det
betyder det om vi är beredda dertill.

...
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Från Johan till syster Lovisa

Iggesund den 11/4 80

Min älskade syster Lovisa.

Jag får i största hast skrifva några rader till dig, och låta dig vetta hur jag
mår nu för tiden. Jag har hälsan och mår bra intill skrifvande stund, hvilket
jag önskar dig samma goda.

Jag skall tala om för dig att jag intet vet ricktit var jag kommer att stana,
för jag har slutat på banan för det var så dåligt der nu. Vi tjenade ej mer
än 12 så jag tänker ner åt sågverken, så det är ricktigt krångligt för mig nu.
Men det går nog öfver tenker jag. Annars gå jag väl på banan igen.

Jag har intet mer att skrifva för denna gång utan en kär hälsan från mig till
dig. Jag skall skrifva när jag komer till att stanna så jag får svar ifrån dig.

Hälsa Petterson ifrån mig och mina föräldrar och syskon. Hälsa Augusta
och Johanna ifrån mig.

Ajjö
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Från syster Anna till Johan

Hyltena den 19/11 80

Älskade broder Johan. Efter som nu en lång tid har förflutit och vi inte har
sport ifrån dig något så måste jag ännu en gång skrifva några rader till dig
och höra hvarför du inte har skrifvit svar på mitt bref.

Jag kunde ha mycket att tala om men jag hinner innte att skrifva mer nu,
men jag skall säga dig att Johan på hörnet är gift med Hanna på Järdet och
Sandberg är gift också och Jonas i Rörshult och Justus i Hultet.

Jag måste sluta med min skrifvelse för denna gången, med en kär hälsning
från dina föräldrar och syskon men först och sist af mig.

Jag är så ledsen för du aldrig skrifver ...
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Första bevarade brevet från Emma till Johan

Gölghult den 28/11 80

Min för alltid Älskade Wän.

Här i västran guldsken allting glimar,
ser jag tydligt från dess klara brand,
hur i luftens våg min dufva simar,
med ett ilbud ifrån fjeran strand.

Åtter i dag får jag framstäla min önskningar för dig min kära. Du är den
ende som delar mitt sälskap, ty ingen stund för går uttan att beständigt i
mina tankar jag får dig fäst. Med en inerlig och järtlig tacksamhet tacka
för det kärkomna bref vilket var för mig så intresserande och glädjefult att
genomläsa.

Älskade du. Ack om du komme hem till jul. Det skule blifva min största
jul fröjd bland alt vad den har att bjuda på. Det fines ingenting som jag kan
framstäla i likhet mot den fröjd då jag får fördela en liten stund att skrifva
till dig, min söta du. Om jag finge taga dig uti min hand och tryckas intill
ditt klappande järta. Men jag vågar ej tänka på att en så lycklig stund mötta.

Min älskade Johan det är nu snart två år sedan jag var i dit sälskap och var
egnad ått din jufva famn. Älskade du, jag kan aldrig glömma den dag där
jag för första gången fick skåda dina förtjusande blickar. Måte änu en dag
upklarna då jag licka säll finge ineslutas i ditt jufva sköte.

Var snäll och skrif om du komer hem till jul så skall jag möta dig i stan.
Nog vet jag att resan kostar mycket, men det gör inte så mycke. En annan
gång så kanske du får resa för inte, ifall det går som nu ämnat är. Jag får
äfven omtala att min biljett är änu ej komen, men jag väntar var dag att
den skall koma då jag med glädje får resa.

Du säger att du vill straks vara vid min sida. Det gör mig mäst glädjande
för nog skall jag, såvida du koma dit, resa dig en trofast värn som aldrig
dig skall svika såvida du vill svara mig som vännen din. Då före skall bärgen
vittra än jag dig öfvergav. Huru skulle jag kuna glöma dig då mitt jerta är
fastbildat vid ditt jerta såsom ett band emelan Norrland och Småland.
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Jag måte nu avsluta för dena gång. Jag hade mycket att skrifva, men jag
vågar ej på paper framstäla det. Du ser och förnimer vad mina önskninga
äro, vilka jag tro blifver utaf dig uptyda. Det är att du komer hem till jul.
Vi kanske får aldrig mer se eller skåda varandra.

Var god och upfyl min begäran beder din altid trogna vän

Emma Christina Johanson

Adjö, må gott och ha mycke trefligt önskar jag dig altid min kära Johan.
Det namn är juft att nämna derför skrifver jag det ofta här.

Skrif snart söta du är du snäl.
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Från August Petterson till Johan

Wälje den 13 Mars 1881

Min kära broder Johan

Jag vill här med skrifva och sända dig några till dig, och låta dig veta att
jag har hälsan och mår godt intil skrifvande dag och stund, och jag önskar
att dessa mina rader måtte påträffa dig vid samma goda gåfva, nämligen
hälsans glada och sorgfria dagar.

Men nu är det ett som jag vill bedja dig om det är möjligt. Att du kunde
taga ut mig ett betyg ock skicka mig med det första sig göra låter. Om du
kunde gå till Banarp en Söndag för någon annan dag har du nog inte tillfälle
att gå. Jag skall betala vad du vill hafva om du vore snäl och uppfylde min
begäran för om jag lefver till hösten så kommer jag hem.

Jag skref till prästen för öfver en månad sedan men har inte fått varken
betyg eller svar. Men om det inte har gått fram eller hur det är fatt vet jag
inte, och jag är tvongen att hafva det med de aldra första som ske kan, för
arbetet är snart nog slut här då jag tänker mig att resa till Östersund i början
af April månad.

Så var god och uppfyll min begäran. Jag skall nog betala dig för det när
jag kommer hem fram i Oktober månad. Var god och hälsa alla mina gamla
bekanta och vänner. Hälsa August Svenson i Kåperyd från mig så mycket,
men först och sist beder jag dig att du upp fyller min begäran för jag skall
fult ut betala dig.

Tecknat Högaktnings
J. Aug Petterson

Min adress är
Snekaren J. Aug. Petterson
Wälje
Ljusdal
Gefleborgs län

Skrif äfven vad ni har för trefligt i Månsarp nu för tiden.
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Från Emma till Johan

Gölghult den 25/3 81

Bästa ven och altid utvalda gosse.
Nu kan jag ej längre afhåla från at skrifva till dig, min älskade Johan. Du
som fjeran är från en vän som bär till dig en verklig kärlek. Du undrar om
jag tänker svika dig. Kära du, jag hafver ju altid och alstädes haft dig kär.
Derför öfvergifver jag dig icke sen jag för första gången såg dina
förtjusande blickar skådas. Ingen dag förflytit med mindre än mina tankar
hafver tusende gången ilat till dig. Fast du engång nedämpade kärlekens
varma lågor så förmåde du ej utsläcka dem.
Älskade du. Det fines ingenting som delar mitt sälskap så nöjsamt som då
jag när jag får skrifva till dig, min sötta vän. Jag undrar så mycke hur det
komer sig, men du så sällan skrifver. Det börjar se utt som du trötnar att
skrifva till mig. Kära du, är det så att du det gör, då kan du väll åttminstone
tala om det för mig. Jag sviker aldrig dig då jag engång svurit dig trohet.
Nu komer det an på dig hela saken. Vill du göra slut, det kan jag ej hindra
dig min kära Johan, jag ällskar dig ändå. Du är min enda tröst fast jag ej
tryckas får intill ditt varma bröst.
Jag har ej några nyheter att skrifva, men om du vore här min älskade gyllene
klenod, då skule jag tala om mycke för dig. Ja jag skulle väla om dig så
att ingen norlands jänta skule kuna klapa om dig bätre vad jag tro. Vet du,
jag drömde en gång om dig. Hur lycklig jag var i min dröm kan jag ej säga.
Jag var värkligen lycklig hela den dagen.
Men jag fick ej bref på så länge sedan så att min lycka försvinner i sorg.
Jag trode ibland att du var död, och att jag numera aldrig hade någon vän
här på jorden. Här är många vänner, men du har mit jerta och dig vill jag
äga och din förblifver för alltid. Du är min dyrbara skatt, du min älskade
vän för alla.
Jag får nu uphöra mäd min skrifvelse för dena gång. Skrif snart min kärt
älskade vän. Glöm ej att dät är jag som väntar på poträt från min älskling.
Skrif när du får mitt bref är du snäll. Tecknad högaktningsfullt af din för
altid trogna vän
Emma Christina Johanson
Blif all min kärlek! Adjö för den gång.
Skrif snart.



25

DEN LÅSTA KOFFERTEN

Från Emma till Johan

Gölghult den 11/4 81

Huru länge will du bedröfva mitt tålamod?

Älskade Johan, ingenting smärtar mig så mycke som då du svicker mig.
Söta du, mitt jerta drifves såsom böljor på ett stormande haf då ja tänker
på dig, att utsluten ja är från ditt järta.

Gif mig något ord till tröst, kära du. Mitt jerta det brister för dig. Om alla
mina tårar som runit för dig vore bläck, så skule jag få skrifva ett bref till
dig som du aldrig kunde hina genom läsa i hela ditt lif. Och alla de skola
vittna om en kärlek som osvicklig är från mig.

Jag förmår ej mera skriva ....... med tårar så klara som den klaraste kristall.

Och nu till sist några ord utaf järtat jag dig gifver. Tag dem som ett mine
uttaf mig, för nu och kommande tider. Lef lycklig, men glöm inte mig.

Skrif snart till mig, min altid älskade vän.

Sof sött sötta vän, och må du erfara alt skönt och behagligt önskar din för
altid trogna vän

Emma Christina Johanson

Skrif snart. Adjö må så gott

.............
så skall han föra dig rätt.
Så är jag ej bedröfvad mer
men glad min gud i dig
och tänker vad som än mig sker
min fader leder mig

Du kan väll åttminstone skicka mig ditt kort om jag dig ej mer få se.
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Från Emma till Johan

Gölghult den 8/5 81

Min innerligt
älskade Johan.
Mitt jerta fröjdas
af glädje då du uttalar
sådana ord till mig,
nemligen att altid får vara din käresta.

Men nu skall jag talla om en nyhet för dig att jag skall resa ått Amerika.
Den 27 maj reser jag från Göteborg. Den 10 flytar jag från Gölghult. Jag
skall gå hem och säga farväl, vilket jag får säga ått vem jag träfar.

Men min älskade du, jag säger aldrig farväl ått dig för altid, utan att vi skall
återse varandra. Du skall vara snäl och skrifva till mig inan jag reser, och
tala om för mig huru du har det nu, och om du vil resa till mig i Amerika.
Om jag lefver och komer dit, som du komer att få veta, så vil jag järna hämta
dig sedan jag har altid fästat dig i mitt älskande jerta. Och der vill jag behåla
dig så länge mitt jerta slår i mitt bröst. Jag är sama Emma och har sama
älskande jerta till dig i Amerika som här, och sviker dig gör jag alldrig. Om
än jag skall resa tillbaka till Sverige igen för din skull så vile jag upofra alt
för dig.

Ajö för dena gång. Skrif att jag får bref inan den 22 maj är du snäl. Adräsera
det till Gölghult så får jag det inan jag reser. Må alltid väll tils vi om Gud
vill få träfas.

Tecknadt i stor hast af din i lifvet och döden trofasta vän

Emma Christina Johanson

Mångtusen hopar mäd blomor jag dig sänder
då jag din rosenkind ej skåda får
likt den oskulds bloma jag vill vara
att ingen falskhet i mitt jerta rår.

Må alltid väll Söta du.

Tusende tack för brefvet som jag i dena stund fått emotaga.
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Från syster Anna till Johan

Hyltena den 15/5 81

Älskade broder Johan

Eftersom jag aldrig kan annat än tänka på dig hur du har det, så måste jag
skrifva några rader. Jag var hemma i söndags. Lovisa var då i Göljhult för
att ta afsked af Emma. Di väntade på bref ifrån dig hemma.

Maria sade att hon hade skrifvet när Petterson hadde rest, för han hade
ingen adräs, men di har inte fått något svar. Maria fick två bref ifrån
Petterson, men han var i Göteborg för di fick ligga öfver der och sedan skref
han när han var i England. Men det var före påsk. Men han hade sagt att
han skulle komma till Amerika till påsk.

Jag har inga nyheter att tala om för dig, men den 23 i denna månad skall
beväringspojkar till Skillingaryd. Vi talade om dig hemma och undrade
hvad du tänker på, om du får exera på samma betygen eller du skall ställa
dig andra. Så skrif om det i rättan tid så det inte blir försent.

Älskade broder uppfyll min begäran och skrif. Pappa trycker på att inte
du skrifver till honom.

Här är sen vår. Vi har knappast börjat att våra något ännu.

Slut för denna gång med en hjertlig kär hälsning från dem hemma och mig.
Lovisa sade att hon skulle skrifva till dig.

Adjö, må väl

önskas af din syster
Anna

Tänk på att vi måste dö, om vi är bereda dertill.
Ida beder att jag skall hällsa dig.
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Från Emma till Johan

Älskade Wän

Innerligen tack för det kära bref som jag med en inerlig glädje fick emottaga
den 21 denes. Jag önskade ingen ting mer än om du vore med på resan.
Det är vackert väder, så att jag tro det blir trefligt på resan. Här är aldeles
förfärligt många Emigranter på Vita Skärnan.

Jag har ingen nyhet att skrifva till dig, min inerligt älskade, mer än som jag
alltid har dig att min kärlek briner till dig af ett älskande järta, och uphör
aldrig så länge jertat klapar i mitt bröst. Och sötta du om du vore här och
skule resa till Amerika skulle min glädje vara stor. Men jag hoppas med
Guds hjelp att den dagen randas ännu för dig då jag finge med en inerlig
glädje emottaga dig och trycka dig intill mitt älskande jerta.

Jag nu afslutar för denna gång. Min kärlek är fast och låter alldrig ändra
sig. Skrif uti min kärlek. Nu skrifver jag ej forän jag har varit på min plats
en vecka. Jag talade vid dina systra i tisdagen den 20 på quartalsmöttet i
Jönköping kan jag tala om för dig.

Götteborg den 20/5 81

Emma Christina Johanson

Din altid älskande vän. Måtte ingen sorg mötta dig, uttan måtte glädje altid
inträfa. Resan hit var mycke treflig. Min adres är
Mis Emma Christina Johanson
.....

Skrif snart är du snäll. Förlåt för illa skrifvet.
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Från syster Lovisa till Johan

Nytorp den 16 Maj 1881

Älskade Broder Johan!!

Eftersom vi intet hör af något bref ifrån dig så måste jag skrifva för att få
någon underrättelse så att vi åtminstone kan få veta hur du mår.

Älskade Broder, du kan väl tänka dig att vi väntar på bref ifrån dig. Jag
kan tala om för dig att jag var i stan i Tisdags och tog adjö af Emma i Jöljhult
när hon reste till Amerika. Hon bad mig att jag skulle hälsa dig när jag
skrifver.

Maria har intet fått något bref ifrån Pettersson ännu, men hon och barnen
skall resa till Buarum nu efter Pingst och blifva der en tid i Sommar.

Pappa bad att jag skulle fråga om du kan skicka några penningar till honom
snart, och Johanson vid Taberg har frågat oss många gånger om intet du
har skickat några penningar till honom. Han vill att Pappa skall betala det
annars.

Jag har inga nyheter att omtala för denna gång men jag kan hälsa dig ifrån
Carl som var i Kåperyd. Han tjenar hos Gustaf Månson i Månsarp nu.

Skrif snart så vi kan få veta hur du mår. Jag måste nu sluta mitt bref med
många kära Hälsningar från oss alla till dig. Sälma hälsar så mycket till dig.

Tecknadt i hast af din

Syster Lovisa

Glöm ej dina föräldrar och syskon
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Från syster Anna till Johan

Hyltna den 29/5 1881

Bästa broder Johan

Jag har nu varit i Banarp i dag men presten var inte hemma. Han var i
Månsarp på begrafvning. Anders Erikson är död. Men jag skall försöka
att jag får gå dit i morgon. Jag talte med Lovisa i tisdags. Hon sade att hon
skulle skrifva till dig. Pappa hade bedit det. Han är nog trångtsatter för här
är dåligt. Om pingst skall Maria till Pettersons hem. Sedan får hon vara der
i sommar.

Jag skall säga dig att Tilda och Lovisa hade ingen adräs till dig med sig i
staden. Jag måste sluta tvärt för jag skall gå till Banarp nu. Skrif om du får
excera eller inte.

Tecknat i hast af

Anna

Må wäl är min önskan!

Adjö

Jag har fått betyg, men han sade att inte han kunde hetta i böckerna om
du hade exicerat. Försomma inte att ta ut betyg derutifrån och skicka hem.



40

DEN LÅSTA KOFFERTEN

Från Emma till Johan

Ottawa den 26/6 81

Älskade och trogna vän
Som först får jag tala om för dig att jag framkom hit den 21 klockan 12
på förm. Min resa har varit treflig. Vi reste ifrån Götteborg klo= 1. Vi hade
vackert väder, här spelades och dansades hela tiden. Skön var klar som
en spegel. Jag var inte sjöskuk.

Vi kom till Hull klo= 7 på morgonen den 22. Vi fick vara der söndagen.
Vi lågo ombord till måndagen. Klo= 1 reste vi från Hull. I England var
aldeles natursjönt. Hela landet var som en trädgård.

Till gärdesgårdar var det tuktade träd som i den skönaste trädgård. Vi kom
till Lifverpol klo= 7 på aftonen. Vi fick vara i Lifverpoll i 9 dyng, men vi
hade bra nog trefvligt. Vi var utti en grön park nästan var dag. Vi hade en
i vårt sällskap en som spelade. Jag hade en flicka ifrån Borlänge och två
pojkar och sedan var der 3 från Kronobärgs län. Vi var altid i sälskap.

Den 8 gick vi från Lifverpoll klo= 4. Det var nog lite sjögång den 9 lika
så. Men jag var aldeles frisk. Den 10 som först kände jag att jag var i ett
anatt klimatt, för sjöluften är ej lika mäd att vara på land. Den 11 tilltog
sjögången och jag var bra klen. Jag förtärde ej mer än två äple.

Den 12 låg jag nere. Då vagade det aldeles förfärligt och jag förtärde inte
något på hella den dagen. Nu blåste igen frå förändan och vågorna slog
öfver brygan. Men då vi hint till morgonen den 13 var stila och sjön var
stila och klar som en spegel och alla sjuka hurade af glädje att Herren låter
oss se sin stora mackt.

14 var det vackert, fast en dimslöja dragit sig öfver floden så att båten kunde
ej gå så fort som då det var klart. Den 15 började åtter stormigt väder som
varade hela dagen. Den 16 är åtter klart och vackert väder och synes många
småfågla, valfiskar och många andra.

Den 17 vaknade vi i stor glädje att få se det förlofvade landet. Vid ettiden
började vi se land. Der kom ....... en glädje var af alla, och då vi komo längre
fram var vi omgifvna på båda sidor mäd stora gröna träd. De aldra
härligaste och vackraste lundar, stora vackra hus, alla omgifvna med gröna
trädgårdar.
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Vi komo i land klo= 4. Vi lågo ombord på natten. Om morgonen fick vi
gå öfver på en annan liten båt till Gästgarden. Då vi hade spisat och fått
våra biljeter gick vi åtter på en annan bått till jernvägstatjonen. Vi voro
1,500 pasarkere på vår ångbåt som heter Baltick.

Vi reste ifrån Nefvyrk klo= 8 på aftonen och fortsatte resan natt och dag
till vi kom fram. Klo= 6 på aftonen kom vi till Cikago den 20.

Här är ett kolossalt land. Hela jorden är bekläd mäd de vackraste smycken.
Här fines licka blomor och träd som i Sveden. Gran och tall äro licka och
många andra väckster ock sedan många som icke fins i Sveden. Vid alla
vägar äro planterade eller vid alla hus äro trädgårdar i både stad och på land.
Städerna äro ej tättbygda som i Sveden. Ottawa är stad af 10,000
inevånare.

Jag har spisat färska potatis den första dagen jag kom, jordgubbar och
halon. Här är mycket god spis. Jag önskar mycket att du vore här. Min bror
har 26 dollar i månaden. Han bor frit i en hallbygnad. Han har satt potatis,
och ett stop mjölk om dagen, alt uttan hyra. Du kanske tycker att jag talar
om små saker, men om du ämnar resa hitt så tycker jag det lyster mig att
talla om hur det är här. Maten är äj dyr. Jag önskade mycke att du skulle
koma hitt i höst. Min bror Edvat reser troligtvis hitt i höst. Då kunde ni få
sälskap öfver hit.

Jag kan ej säga dig hur mycke jag önskade att du skule varit mäd. Jag kunde
nog fått mig väner, men jag tänkte altid på dig, min uttvalda vän. Jag kunde
ej dela mitt järta till någon annan än till dig. Jag är i Sveden i varje natt i
mina drömar. Jag har drömt om dig att alt sedan jag kom hit. Nu väntar
jag på bref.
...
Jag få nu afsluta för denna gång med tusende kära hälsningar från din alltid
trogna vän. Var god och skrif snart och om du ämnar resa i höst. Och om
du skrifver hem, var god hälsa dem ifrån mig att jag är framkomen och
att min resa var treflig. Jag tror alldrig att jag komer att ångra den dagen
jag lemnade Sweden. Vi reste ått Grand.... men jag mins intte riktit huru
många timmars väg vi hade till Cikago. Jag bor 4 ½ timmes väg från denna
sidan ått västern till.
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Jag får nu upphöra mäd min skrifvelse. Tusen och åtter tusend hälsningar
från din altid trogna

 E C Johansson

Min adräs är miss

Emma C  Johanson,
Ottawa, Laralle County, Ill
Nort America

Hälsa hem till Sweden när jag komer öfver till mina bekantas bref. Min
bror och syster beder hälsa dig men först och sist från mig.

Glöm ej den vän
du en gång givett ditt
järta måtte jag aldrig
glöma dig fastän jag är fjärran från dig du är lickväl den enda jag ällskar.

Adjö för denna gång
Skrif snart min älskade Johan är du snäll.

Emellan Lifruspoll och Nefyrk sjövägen avstand 3 018 mill.
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Från Emma till Johan

Herren är min herde mig skall intet fatas

Ottawa Ill den 19/9 1881

Åtter i dag vill jag sända några rader tillsvadan jag får för tusende gången
tacka dig för det så mycke kärkomna bref som jag bekom från dig, vilket
var för mig den största glädje som jag har undfått sedan jag kom hit, då
jag trode vara aldeles glömd af dig. Men ändå skulle det blifva störe glädje
om du skjelf komer. Det skulle troligt blifva en jubeldag att få tryckas af
din hand intill ditt älskade jerta, och att jag tror att du alldrig skule ångra
den dagen du lemna sweden. Jag för min del ville inte resa tillbaka och
arbeta hos bönderna mera än vad jag har gjort.

Du frågar vad resan kostar hit. 45 dallar och 45 sent ifrån Göthborg och
till Ottawa. Det är omkring 173 kronor i svenskt mynt.

Min största glädje vore den att du ville besluta dig resa om du vill koma
i höst eller till våren. Om du reser derifrån du är tror jag ej resan blir så dyr
för dig. Hade min broder löst min biljet på hösten så hade den ej kostat
mer än 40 dollar. Nu kostade den 5 och ½ dallar mer. Om din slekt ej har
pengar tillräckligt, så skrif till mig huru mycket som fattas så skall jag sända
dig så många så att du kommer hit.

Och så skall du vara god och skrifva så fort du får mitt bref. Så vida jag
lefver och har hällsan så vill jag göra vad jag kan för dig min älskade vän
om du i saning vill koma hitt. Det kan du väll bestäma när du skrifver nästa
bref, för att vara min förtroliga vän det är intte bara slärf, uttan en trofast
kärlek som du bestämer dig för.

Arbete är ej svårt att få. Här frågas varje dag efter arbetare och här är äfven
kommit igång en glasindustri der de betalar 1 och ½ dallar om dagen eller
2 dallar.

Jag få nu till sist nämna att jag har hälsan och mår mycke gott i det nya
land. Jag har varit här en månad och de har bet mig stana qvar för vintren,
men här är intet vanligt att de äro så länge på en plats. Det är ingen skikan
och flyta om man ej likar det på ett ställe. Min bror han har lickvist varit
på ett ställe sedan första dagen han kom öfver. Han bor på landet en timas
väg att gå ifrån der jag är, men jag får mest åka dit.
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Ullas broder är i huset intill mig och när han vill gå utt får han taga häst och
cage, eller vang på svenska, så får jag åcka mäd honom. Han tjänar för
en bankderiktör och har 20 daller i månaden och matten. Han har ej hårt
arbete. Han har hustru och tre barn i sveden som skulle komitt hit i höst,
men hon vill vänta tills vidare. Du kan talla om för mig om du har fått bref
från Petterson, om han lickar det här eller ej, eller om Maria skall resa till
våren.

Den 3 september var jag bjuden svensk ball men jag var der inte. Men der
hade varit omkring 40 svenskar. Men her är ej mer än 14 flickor anars är
det pojkar allihop. I dena veckan har sirkus varit här. Då hade vi lifvat en
dag.

Jag får härmed sluta mitt inkla bref till dig, min af jertat älskade Johan. Om
du vore här skulle jag krama om dig hela dena natt. Nu går jag till slip,
godnajte med dig. Skrif så fort du får mitt bref och fördröj icke. Du beder
mig skrifva efter det är en stor glädje för mig att höra att du ej trötnas at
läsa mina bref

Tecknad i hast af din i lif och död trogna vän

Emma Johansson

Skrif snart är du snäll. Jag tycker att om ett bref ginge var dag öfver Atlanten
skulle det ej vara för ofta för två skilda väner som lofvat varandra trohet
i lif och död. Du är ju min i tör och fall, men jag vill äfven att du ej skall
fördröja med att svara mig.
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Från Emma till Johan

Ottawa den 11 okt 81

Min inerligt Älskade Wän som bor långt fjärran utti Norden.

Jag tänker varje stund på dig. När vill du dina blickar vända alt ått den vän
som älskar dig? Nu har jag länge ensam vandrat, min kärlek bildat utt för
dig. Vill du ej mäd mig dela den tid som åtter står för mig.

Tack min Älskade johan för det så mycke kärkomna bref som jag erhöll
från dig den 4 denes, vilket var för mig en stor fröjd att en gång få se din
bild mer i tiden. Jag önskar ingenting högre än att jag skulle få se och äga
dig såsom min älskade för alltid, lika så säckert som jag äger din bild. Men
kärleken är en en öfvervinlig sak mott alting och intet mer än döden den
kan skilja

Jag får omtala att jag har hälsan och trifves gott uti deta land. Det är
ingenting som fattas här för mig mer än min älskade, för jag har ingen lust
att dela sälskap med med desa ynglingar som är här då jag intet vill fästa
tanke vid dem. Då jag har lofvat dig den trohet jag äger kan jag ej dela mitt
jerta ått någon anan.

Älskade, jag har undrat många gånger om du i vänlighet bär den trohet för
mig som jag gör för dig. Det går ingen afton förbi uttan jag sänder tusende
tankar till dig inan jag går till vila, och ingenting är mig kärare än när jag
ser din bild framför mig. Då är det som om du vore här då jag talar till dig,
men du svarar mig ej. Du tycker väll jag skrifver slärvigt men jag kan inte
jelpa att jag så älskar dig.

Jag har inga inga nyheter att omtala för dig. Jag har haft bref från Sara på
Strömsbärg. Hon undrar om du reser hitt till mig i amerika eller hur jag har
det med mina pojkar nu. Men jag sade endast att de äro nog på sin plats,
men nu var det rör hene inte. Hon sade mig hur de har det der hema om
alting. Nu väntar jag bref ifrån din sister Lofvis. Jag skref till hene på sama
gång som till dig.
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Jag måste uphöra med min skrifvelse för dena gång. Hälsning så många
som fiskarna i hafvet från din altid trogna vän

Emma Johansson

Skrif snart är du snäll. Vi skall inte vänta på varandras bref uttan skrifva
när det behagar. Inte för långt emelan. Skrif snart är du snäll. Jag väntar
bref ifrån dig i desa dagar, att få svar på mina bref. Jag tänker du har fått
två sedan du skref till mig.

Adjö adjö min älskade Johan för dena gång.

Förglöm ej mig som ensam ilar
alt i ett främatt land.
Kom snart till mig min älskling sköna.
Räck mig änu en gång din hand.
Lef lycklig i din gömda hyda
och tänk på mig i fjäran land,
tils vi en gång får åtter se varandra.

Skrif snart snart.

Må altid väl till jag får se dig igen, vännen den jag älskar, den jag håler kär
och min tanke ilar till dig varje stund.

Min broder och svägerska beder mycke om sin hälsning till dig, men först
och sist från din lilla Emma. Jag får tusende gånger tacka dig så mycket
för ditt kära kort som jag fick. Kom nu skjelf nästa gång. Jag sänder några
strå till mine ifrån mig. Komihåg att jag sjelf har brytit dem till dig, min öma
vän. När du dem ser, komihåg mig, och glöm ej den vän som älskar dig.
Må gott tills återseendet.
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Från syster Anna till Johan

Hyltna den 30/10 81

Älskade broder Johan.

Jag skulle som hastigast rita några rader till dig och tacka så mycket för
brefvet ock kortet. Det var så roligt att få båda delarna, för jag har väntat
hela sommaren på bref ifrån dig, för jag tänkte att få veta hur dant du kan
haft att exsisera i sommar. Men det fick jag ju inte veta ändå. Jag skall hällsa
dig så mycket hemifrån. Mamma var här i fredags med adräsen. Jag har
inte kunnat skrifvet, för jag har inte hint att gå hem. Vi har haft brått om
nu, för Ida har flytt till lilla Spånhult.

Du vill veta hur Petterson har det i Amerika. Det är nog bra, men han ämnar
ej att stanna der längre än till wåren. Han vill resa längre in, och Maria kan
inte resa för än till våren, för så vida hon inte har fått barn änni så blir det
snart.

Vi undrar om du inte har fått något bref ifrån Petterson. Maria skickade
din adräs till honom första gången hon skref, och sedan han till dig. Så det
gör detsamma hvilken du skrifver.

Om du ämnar dit, så res inte för än du har varit hemma för en gång till vill
vi se dig. Det tycker jag att du skulle villa med. Jag vill inte att du skall resa.
Var snäll och inte förstör dina kort ifall inte Tilda hinner att skrifva ännu.
Der skall bli bröllop så hon har brått. Pappa o Mamma tycker att det är
så ledsamt att inte du skrifver till dem, och så beder de att om du inte kan
betala dem, så försök att betala Knut. Också arbetsauktjon di vill att pappa
skall betala, men det kan han inte, det vet vi.

Jag hinner inte att skrifva mera för denna gången, utan en hjertlig kär
hälsning ifrån dina föräldrar och syskon.

Teckna i hast af din Syster Anna
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Från Emma till Johan

... jag börjar redan och undra hur det skall kännas att få se en älskad som
jag ej set på så många år om vi känna varandra. Det tycker jag att jag undrar.

Ja, min kära du jag har tänkt många gånger på dig sedan jag såg dig sist
och det har varit många besvärligheter sedan. Men det är alt glömt. Men
dig min Älskade, du villar likvist invid mitt jerta till dess jag blir gömd i kalla
jorden. Skada ändå om jag ej mer få se dig sådan du är så går du ändå aldrig
ur mitt mine.

Jag får nämna att jag fick bref från Lovisa din syster julafton och hon sade
att du mår gott och Petterson skrifver ofta till Maria. Jag tyckte det var
trefvligt att få höra och här kan man snart få sig pengar. Det är inte lickt
Sweden.

Vi har inte haft någon vinter ännu och vi tro inte här blir någon i år. I somras
var här ovanligt varmt så här har inte varit så varmt tio år och det var många
som dukade under i solsting.

Jag får hälsa dig från min Broder och svägerska. Jag var der i går. Jag arbetar
för same husbond som han. I julpresent fick jag tyg till en kläning och ett
nya Testamente på svenska och Engelska öfversatt.

Då hade jag inte varit på dena plats mer än 4 veckor. Jag har 2 ½ dollar
i veckan. Det är så mycket som 9 kronor på svenska.

Jag har inga nyheter att omtala för denna gång uttan oändligt jertligt kära
hälsningar från din altid trogna vän

Emma Johanson

Vi hade just ingen treflig jul. De fira inga helgdagar mer än söndagen.
Anandag jul hade vi bal och alla svenskar voro samlade. Även dagen efter
tretondedagen hade vi en bal. Det var endast ungdom. Vi är tillsammans
10 flickor i Ottawa nu dom äro svenska. De mesta har komit i somar. Här
var inte mer 6 när jag kom. Jag önskar att det är du som skall koma nästa
gång. Välkomen min Älskade, välkomen du Trogna vän.
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Från Emma till Johan

Ottawa den 18/1 1882

Älskade Johan

Måte din kärlek vara min vinning! Nu tänkte jag mig vara aldeles glömd
af dig efter som du har dröjt så länge med din skrifvelse. Jag får först så
väldeligt mycket tacka för brefvet som kom den 5/1, vilkätt var mig en stor
glädje att du änu en gång tänker på mig här borta i det långt aflägsna fjäran.
Jag får först nämna att jag har hälsan och trifves gott här i deta land och
önskar att du vore här och altid delade mitt sälskap.

Älskade du, jag önskar om du ville koma i vår, för anars går jag herifrån
Ottawa. Men komer du du så vill jag stana, och du kan få plats på sama
ställe som jag är. Det vore ju trefligt. Då finge jag tala för dig i engelska,
villket skulle vara min största glädje att som din trohets vän vara din
tollkare, och om du igen vill gå längre än till Petterson, så skall jag gå till
dig. Var god säg mig om du komer så fort du får mitt bref så jag vett om
jag skall stana eller ej. Jag tycker att jag leds vid nu inan du komer.

Var god och skrif så fort du får mitt bref så får jag vitta när du komer.

Gåbaj gåbaj my Lofvä Johan.
Adjö adjö min Älskade Johan.
Må altid väll
till åter seendet.
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Från syster Anna till Johan

Nytorp den 3 februari 82

Älskade broder Johan!

Eftersom jag aldrig har fått något svar på mitt sista bref som jag skref, så
skrifver jag ett till och försöker om jag får svar på det.

Jag har ingenting att omtala. Jag är hemma friveckan ock Maria har fått
bref ifrån Petterson. Han säger att han inte har fått något bref ifrån dig
heller. Derför undrar jag om du inte har fått det brefvet jag skref och
skickade hans adräs? Han beder att om du tänker på Amerika så skrif till
honom, så får du reda på hvad han vet. Han säger att du skall få svar genast.
Medskicka vi dig en adräs till om du inte har reda på den första.

Var snäll och skrif så fort du fått detta bref! Det vore roligt att veta hur du
mår. Tala om hurdant du har haft det om jul, om du har hälsan, hvar arbete
du har och mera sådant. Vi har hälsan allesamman utom Tilda har varit
sjuk i en vecka. Mamma beder att hon skall få ditt porträtt.

Tala om när du skrifver hur dan winter der är upp i Norland. Här är ingen
vinter i år. Man kan inte säga att här har varit någon snö ännu. Maria har
fått 300 kronor ifrån Petterson sedan han reste.

Jag hinner inte att skrifva mer för denna gång, för jag skall gå till Hältna
i dag, utan en kär hälsning ifrån oss till dig.

Tecknat i hast af din
Syster Anna
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Ottawa Ill April den 10 82

Min Älskade Johan Jöhnson!

Efter som jag Aldrig afhör något svar på mitt föregående bref vill jag änu
en gång till förnya vår kärleks förbindelse med några rader till dig, min för
altid Älskade. För ingen i värden hafver fängslat mitt jerta som du. Så vill
jag sända dig mitt porträt att du må se vilkens jerta du eger. Det är första
gången jag fotograferat mig här, så det blef inte så bra. Men dett är en
påminelse från din älskade.

Jag önskar den dagen randades då jag finge gå dig till mötes, men tyvär
kanhända den dagen komer Aldrig. Du kanhända har uttvalt dig en wän
der du är, och glömmer mig bort som bor i det långt aflägsna fjeran? Men
jag glömer likvist Aldrig dig. Så länge blodet är varmt i mina ådror och jertat
slår i mitt bröst så är du i mina tankars föremål.

Nu är det snart förflutna 3 ½ år sedan jag fick tryckas af din hand. Sötta
du, kom hitt i somar. Jag tror alldrig du skall ångra den dagen du komer
hitt och det för min skull. Så tror jag att vi skule vara de lyckligaste för å
min sida så skulle jag altid vara din tillgifna vän igenom lifvet till mina dagars
slut. För den jag engång helt gifvet mitt jerta kan jag ej åter taga det, men
kan du gifva ut dit jerta att någon anan så har jag att vara i ensamheten min
tid igenom, till mina dagars slutt.

Jag kan tala om att vi haft en vacker vinter. Vi har ingen snö haft. Gräset
är så långt och lifvat, så stort som vid midsommar i Sveden. Men i dag har
här varit kallt så att kläderna har frusit för jag har tvätat i dag. Dätt är anan
dag påsk, men här firas inte mer än söndagen så vi har altid vårt vanliga
arbete. Jag hiner inte skrifva mer dena gång uttan jag måtte sluta. Var snäll
och och skrif sama dag du får mitt bref. Om du har tid så får jag det snart.
Min adres är som vanligt för jag har en god plats och komer troligt att stana
här i somar åttminstone. Jag arbetar i en musikhandelsbutick och mår
uttmärkt gott. Jag har mycke att passa i buticken när min fru går utt. Jag
får nu afsluta för dena gång med tusende kära hälsningar från din intill
döden trogna vän.

Teknad af stor Högacktning

Emma Christina Johansson

Skrif snart snart är du mycke snäll

Sista bevarade brevet från Emma till Johan
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Från syster Anna till Johan

Hyltna den 11/2 1883

Älskade broder!

Efter som jag fått veta att du är på samma ställe som förr, så vill jag rita
några rader till dig och omtala att jag är gift. Vi wigdes den 23 september.
Om du känner honom eller ej vet jag icke. Det tror jag du gör. Jag behöfver
inte att skrifva mer om det, eftersom Lovisa har tala om det i sitt bref till
dig.

Wi har nu en liten flicka som heter Ester Adelia Maria. Vi bor i Hyltna. Jag
hade så gärna villa skrifvet till dig förr. Jag har tusende gånger tängt på dig.
Jag trode att du hadde flytat när du inte kom hem. Lovisa sade att du skulle
antingen komma hem, eller ut på en resa.

Jag skref ett bref i somras. Jag undra om du fick det. Något svar fick jag
aldrig. Jag önskar att se och tala vid dig och veta hur du har det.

Jag har inga nyheter att omtala för dig denna gång. Inte hinner jag att skrifva
mer för denna gång. En hjärtlig hälsning från mig till dig.

Tecknadt af din syster

Anna

Skrif till mig och låt mig veta hur du har det.
Gran beder att jag skall hälsa dig att du kanske undra vem det är när jag
skrifver Gran. Han tjenade i Tahe när du var vid Taberg och heter Karl
Gran.

Må altid wäl, lef lycklig och säll önskar wi dig.
Adjö adjö för denna gång
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Från syster Mathilda till Johan

Jönköping den 21/2 1883

Älskade broder Johan!

Du tror väl att jag har för alltid glömt bort dig, men det har jag visst intet
gjort. För jag har tänkt på dig många otaliga gånger.

Jag har drömt om dig att du har varit död, men till all glädje fick di bref
ifrån dig. Ja, jag var så ledsen att jag grät. Jag tänkte, O om jag alldrig skulle
få se dig! Det hade varit förfärligt.

Nu tycker jag att det är så rysligt längesedan jag såg dig, så jag tänker ack
om Johan komme hvad jag skulle blifva glad då. Kära broder, jag undrar
om vi någonsin skall återse dig. Annars vore det bra ledsamt.

Jag får nu med det första fråga dig hur du mår. Jag hoppas att du har hälsan.
Jag Gudskelof har hälsan och mår bra. Ja, nu får jag tala om för dig hvad
jag är. Nu var det längesedan du fick veta något om mig. Som du vet flyttade
jag åt stan. Jag var hos Thorsell i två år. I höstas flyttade jag till Asessor
Ståhlberg. Der är vi två Jungfrur. Jag är kampiga, men vi är så ensamma.
Frun har varit i Stockholm sedan en månad före jul. Hon är sjuk. Hon söker
Läkare der, så vi har fritt mycket men det är ändå intet roligt för oss. Men
nu går en dag i sender.

Älskade broder, jag hör att du vill veta om syster Anna är gift. Det är hon
verkligen, och har en liten flicka också. Jag har varit hemma en gång i vinter.
Då hälsade jag på henne. Hon bodde rätt trefligt tyckte jag. Du tyckte att
det var simpelt utaf Anna att hon inte låta dig veta när hon hade sitt bröllop.
Det tyckte jag också, för jag visste det inte heller förrän det allt hadde varit.
Då var jag nog litet förargad, men det är allt glömt.

Kära Johan, du gör väl intet på samma vis utan var snäll och säg oss till.
Ack om jag finge se dig hvad jag skull blifva glad. Jag undrar om du någon
gång skall komma hem.
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Jag har nu presis ingenting att skrifva mera för denna gång. En sak till måste
jag tala om för dig att Elis Thunborg är också här i stan. Vi går mycket
tillsammans. Det är bara till att springa tvärs öfver gatan. Hon beder att
jag skall hälsa dig så ryssligt mycket.

Nu ser du att jag börjar att skrifva så slarfvigt. Jag har så brådt så du får
lofva ursäkta mig. Jag skall gå och möta några bekanta. Det skall nog blifva
bättre enannan gång.
Glöm intet din syster så är du snäll.

Jag hållde på att glömma att fråga dig om du har några utaf dina
fotografikort qvar, så föralldel skicka mig ett. Det skulle glädja mig oändligt
mycket. Glöm inte det. Ifall du har något så är det bra. Nu har jag rabblat
så mycket så du kan vara trött på mig, men det var så roligt att få skicka
dig några rader för det var så längesedan jag hörde något ord från dig.

Jag får nu verkligen sluta. Gud vare med dig alltid! Adjö älskade broder.
Må godt och lef väl, önskas af din tillgifna syster

Mathilda.

Skrif snart till mig för nu väntar jag snart svar. Glöm inte deta.

Min adräs är Jungfrun Mathilda Anderson
Jönköping
Skrif snart
Adräs Asessor Ståhlberg
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Från syster Mathilda till Johan

Jönköping den 1 oktober 1883

Dyre Älskade broder!

Jag har nu så länge väntat på bref ifrån dig men förgäfves, så jag kan nu
intet vänta längre utan att höra något ifrån dig om du lefver eller är död.
Jag tänker så mycket på dig iblan och undrar så mycket hur du mår.

Jag för min del har hälsan Gud ske tack. Jag önskar af allt min hjerta att
dessa rader måtte träffa dig vid samma goda tillstånd.

Älskade broder, jag skref för länge sedan och skickade mitt fotografikort
till dig men alldrig fått något svar så jag vet intet antingen det är
framkommet eller ej, men snälla du skrif så fort du får detta bref så jag
får veta om du lefver eller ej. Kära du, jag tänkter så mycket på dig så jag
nästan vill gråta. Jag undrar så mycket hur du har det deruppe i norden.

Jag tycker att när jag intet har mer än en broder så kunde du vara så jag
kunde få se dig någon gång. O hvad jag skulle blifva glad om du komme
hem! Ack om jag hade vingar som fogeln! Då skulle jag flyga till dig och
hälsa på dig. Det skulle blifva ricktigt roligt. Jag tycker så mycket om dig
så det kan du alldrig tro.

Jag kan hälsa dig så mycket hemma ifrån. Jag har nyss fått bref ifrån dem.
Di har hälsan utom pappa. Han har så förfärlig värk. Stackars pappa jag
ynkar honom så du kan alldrig tro. Han får arbeta och träla. Han börjar
på att blifva gammal.

Jag har presis inga nyheter att tala om för dig. Jag skall tala om för dig att
vi har så regnigt väder. Om dagarna så är det så tråckigt. Vi har också så
mycket att göra nu för jag skall flytta så du skall vara snäll att skrifva innan
den 24.

Jag kan också tala om för dig att jag har varit hemma två gånger i sommar
för mitt herskap har varit borta i nära två månader i sommar. Jag har haft
mycket fritt men vi får betalt när di kommer hem. Men det går ju en dag
i sender.
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Jag skrifver så slarfvigt men du får lofva ursäkta mig för jag har så brådt.
Snälla du jag får lofven upphöra för jag hiner intet mera denna gång. Men
först och sist att du skrifver så fort du kan så skall jag skrifva tillbaks när
jag kommer på mitt nya ställe för jag kan väl allrig tro att du alldeles har
glömt bort mig. Skrif snart, det är det sista jag beder dig.

Tusende kära hälsningar medföljer
ifrån din ringa syster

Mathilda Andersson

Min adräs är som förut
Jag önskar att detta brefvet ginge fram

Jungfrun Mathilda Andersson
Jönköping
adräs Asessor Ståhlberg
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Från Mathilda till Johan

Jönköping den 26 Oktober 1883

Älskade broder

Jag får nu för det första tacka dig så mycket för brefvet hvilket jag blef så
glad när jag fick brefvet så det kan du alldrig tro. Jag får också tala om för
dig att jag är på min nya plats så det käns nog litet konstigt, men det blifver
väl bättre när jag blifver litet van. Annars har jag Gud vare tack hälsan,
hvilket jag ser i ditt bref att du också har, hvilket glädjer mig att höra när
det är det förnämsta.

Du bad att jag skulle taga reda på hur det är med pappa. Det är mycket
dåligt för han har en sådan värk så han kan intet vara still medan han äter.
Så jag tycker det är ricktigt tråckigt för han får lofven hjälpa Maria för
Petterson skrifver alldrig. Han har ställt till ricktiga bekymmer på gamle-
dagarna men Gud skall väl hjelpa dem så att di intet skall lida för stor nöd.

Jag har presis ingenting att tala om för dig, men jag undrar om du har någon
fästmö deruppe. Det ville jag så gerna veta. Jag undrar så mycket om du
vet att Emma, din gamla fästmö, är gift i Amerika?

Jag tyckte det var roligt att mitt porträtt var framkommet. Nu hoppas jag
att jag snart får se dig på portträtt. Ja det skall blifva så roligt. Men dröj
intet länge är du snäll, för jag väntar nu.

Ja klockan är nu mycket på qvällen och jag är mycket trött så jag får nu
sluta för denna gång med tusende kära hällsningar från din syster Mathilda

Skrif snart
Glöm mig ej är du snäll min kära broder.
Jag skall hälsa dig så mycket ifrån Elis Thunborg. Godnatt nu skall jag lägga
mig att sofva.

Min adräs är Jungfrun Mathilda Anderson Jönköping adräs snickare
Bergström
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Från prästen i Barnarp till Jöns

Bergsbrytaren Jöns Anderson!
Nytorp und. Renstorp

Enligt i dag ankommen skrifvelse från v. Komminister A. H. Andersson
Njutångers förs. af Gefleborgs län afled eder der vistande son Anders
Johan Jönsson d. 20 innevarande December och kommer i nämnde
församlings kyrkogård christligen begrafvas. Dödsorsaken eller några
andra omständigheter rörande den aflidne, derom nämnes i skrifvelsen
intet, men begäres att ni underrättar husegaren, hos hvilken eder son
bodde, bruksarbetaren Johan Norström, hvars adress är Iggesund, Enånger,
om huru med den aflidnes qvarlåtenskap skall förfaras.

Barnarp d. 28 Dec. 1883

A. J. Landell
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Från Johan Nordström, som Johan bodde hos, till Jöns

Iggesunds Bruk den 7/1 1884

H. Herr Jöns Anderson!

På eder begeran, att få veta orsakerna till eder sons sorgliga och hastiga
död, så tager jag mig den friheten att så någrant som möjligt är att redogöra,
med både hans sjukdom, död och qvarlåtenskap.

Först vill jag beretta om hans sjukdom. En lång tid på hösten hade han
klagat för huvaverk men ej så att han legat inne förr en väckan före hans
död. Då låg han inne i 3 dagar ifrån den 12te til den 15de. Så var han ute
och arbetade i 2 och en half dag eller till tisdagsmiddagen eller den 18. Den
19 var Doktorn her och undersökte hans sjukdom, varvid det befans att
vara lunginflamatjon, och till lika skulle han ha streckt av en åder invertes,
varaf blodet vore nere i magseken och sålunda uppstod blodförlust.

Någon riktig sans det hade han icke. Ner vi frågade honom om han ville
dö så svarade han ja, frågade vi honom om det inte skulle vara roligt att
ennu en tid vara her i verden och dess fåfengliga nöjen och lustar, så
svarade han också ja, för han viste icke vad han sade.

Vid flera tillfellen ropade han efter ”mamma kom och gelp mig”. Svåra
plågor hade han nog tills öfver midnatt. Då blev han mera lung av sig, tills
imellan klockan 2 och 3 då han slutade sina dagar den 20 sistlidne
december.
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Upptekning öfver eder sons qvarlåtenskap efter begrafningen

--------

6 st bettre och semre rockar
4 par dito byxor
3 st dito vestar
5 st dito mössor
3 st Nattskortor med kragar och mansjetter
2 st kudar
1 tecke
1 madras
1 kloka
1 ylletröja
Seng och linnekleder
1 par skor med galosjer
2 st koffertar. Och mycket mera som ej så noga kan upptecknas.

En del af hans saker måste seljas till gelp till hans begrafning och till att
betala några skullder med. Noggrannare rekning får jag senda eder sedan
jag får uppbera hans små fordringar och betala hans skullder.

Wi bisatte honom den 23 Dec (och den 6 Januari så jordfestes han) och
sjöng ut honom med bön och salmen 489, första och sista verserna sjöngos,
di öfriga lestes. Vi stelde nog till det besta.

Hermed får jag sluta för denna gång. Högaktningsfullt

Johan Nordström

adress som för ut.

Her medsendes en lock af hans huvudhår.

P.S. Efter vårt tycke så är enklast uti att frakta hem klederna. Om de skulle
förseljas her så kunde man ej få så mycket som dom er verda.
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Sista brevet
Från Johan Nordström till Jöns

Iggesunds Bruk den 20/2 1884

Herr Jöns Andersson

Her med får jag under retta eder att brefvet med inneliggande pengar er
riktigt bekommit.

Jag afsende sakerna her ifrån den 19 dennes till nermmast jernvergsstation
och jag måste betala frakten herifrån med 1.75 öre, för jag fick ej senda
det med brukets åkare hvarföre jag måste leja serskilld skutts för sakerna.

Det var en koffert och en seck. Den gamla kofferten lemnade jag qvar her
först så gick det icke sakerna i dem båda, utan jag var endå tvungen att
göra en sek för det andra så har det blivit allt för tungt.

Ni kan vara af den godheten och skriva några rader hit till mig ner som
sakerna er bekomna, så får jag höra vad frakten gick till på jernvegen.

Teknar Högaktningsfullt J Nordström

P.S. Nyklen till kofferten ligger i en af sockerna som er i secken.
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Personerna
Föräldrarna

Jöns Andersson 1829-06-14 - 1918-03-09
Karolina Andersson (Nilsdotter) 1826-11-09 - 1901-11-06
som bor på Nytorp under Renstorp, Månsarp, Jönköpings län.

Syskonen, i trolig födelseordning
Maria Justina, född 1854-06-04, som är gift med snickaren
August Petterson, vilken sedermera försvinner i Amerika.

Anna Elisabeth, född 1855-12-02, som gifter sig med
Karl M Gran, född 1859-04-18 i Hyltena.

Anders Johan Jönsson, huvudpersonen, 1857-08-06 - 1883-12-20.

Lovisa, 1859-05-31 - 1936-02-20, som bor på Nytorp
och så småningom gifter sig med Karl Hugo Hellsten.

Mathilda eller Thilda, 1861-03-14 - 1893-11-09, som tjänar
piga i Jönköping. Dör vid 32 års ålder "av fel medicin".

Sixtus Leander Jönsson, 1863-02-20 - 1872-01-19, lillebror
som dör innan han fyllt nio år, sex år innan Johan flyttar hemifrån.

Av dessa sex barn överlevde bara Maria, Anna och Lovisa föräldrarna.

Fästmön
Emma Christina Johansson från Strömsberg och Göljhult
som emigrerar till Amerika.

Breven är återgivna så noggrant som möjligt, men i vissa fall har betydelsen
måst gissas. Stavningen är autentisk. Punkt och komma förekommer
mycket sparsamt i originalen, men är insatta här för läsbarhetens skull.

Tolkningen är gjord år 1990 av Bertil Hellsten, son till Sture Hellsten, son
till Rut Isacsson född Hellsten, dotter till Lovisa Jönsdotter och Karl-Hugo
Hellsten.


