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1873
Brev till hustrun(resan och dåligt väglag)
Stockholm d. 17de Januari 73.
Älskade Hustru!
Ankomsten hit skedde, som Du redan torde fått veta af telegrammet, Tisdagsqvellen kl. 6
e. m. Wäglaget var godt till Färila, men började der blifva skralt. Wi begagnade likväl
släddonen till Undersvik, der jag sålde min skrinda för 7 Rd. 50 öre. Att åka på kärra var
nödvändigt men allt annat än träfligt. Tänken Er hur det skall kännas, att sitta i kärra och
åka på en smal och kullrig wäg som är isbelagd och blank som en spegel. Hjertat satt i halsen
och vid hvarje gång kärran slintade åt sidan skar det genom märg och ben. Wägen är på
många ställen mycket hög, och hade ett fall på sådant ställe inträffat, så hade wi varit
förlorade. Allt gick dock Gudilof bra och jag är nu helbrägta här, samt bor på Hotel Frankfurt
d.v.s. No 16 Skeppsbron, i sällskap med 7 andra Riksdagsmän, deribland Gunnar, men inte
Helsingar. Dessa tre ville bo tilsammans, och här fanns ej så många rum lediga för tillfället.
Här är fullkomlig sommar. Ångbåtarna på Mälaren går sin jemna gång. Jan Andersson i
Jönvik, som hitkom i går med Ångbåt, sade att han inte sett den ringaste is på Mälaren. I
strömparterren och Carl den 13des torg, är marken grön, aldeles som det vore wår. Jag
glömde nämna, att vid wår hitresa hade wi regn i fyra aftnar å rad, så att wåra kläder blefvo
så blöta att vi wredo wattnet derur. Wägarna, isynnerhet omkring Gefle, voro icke bättre än
mellan Kyrkbyn och Thorvalla. Också gick det endast i gång. Nils Larsson sade sig aldrig haft
wärre före.
I dag ha vi varit uppå Slottet och fått igen wåra fullmakter. Nästa Måndag ha vi plenum
plenonum på rikssalen då Riksdagen egentligen kan sägas vara öppnad eller börjad. –
Jag skrifver fult ty jag måste skynda aflemna brefvet före 6 om det skall gå i afton. – Farväl
derföre och tänk ibland på din gubbe
Hans. –
Mera nästa gång.
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Brev till hustrun (järnvägsfrågan, div bekanta, Anna i Östersund?)
Stockholm d. 6 Februari 1873.
Älskade Hustru!
För brefvet af den 28de Januari får jag hjertligt tacka, och tillika bedja om så många bref
som möjligt. Du kan ej tro hur träfligt det är att få bref från ett älskadt hem, dit tankarna
både natt och dag som oftast vända sig. Skrif om allt hvad Ni kommer ihog och underrätta om
timmer- och Bjelkpris, wädpris, hö, wäderlek och andra förefallande omständigheter . –
Någon egentlig nyhet har jag ej att förtälja, men som jag icke förr nämnt något om
jernwägsfrågan, så får jag nu meddela dig den angenäma underrättelsen, att wi hysa de
bästa förhoppningar om att riksdagen i år skall besluta, det banan genom Jemtland, skall
byggas af staten; men hvar den skall gå, kommer inte att afgöras förr, än noggranna
undersökningar försiggått. Om allt går bra, får wi om 6 a 7 år åka på jernbana både till
Stockholm och Throndhjem. – Då ska wi, min lilla gumma, göra oss en liten lusttur till
Norige – om wi näml. lefva och har helsan. Ska wi inte? - Jag uppskjuter nu widare
skrifning till i mårgon bitti, för att se om jag i afton får något bref från Dig eller någon annan
i Jemtland. –
D. 7 Feb. Jag sökte förgäfves efter bref i går afton. Någon Jemtlands Tidning kom inte heller.
Det tycktes derföre som skulle det återigen vara oföret som försinkat Posten. – Af resande som
kommit Norrifrån, har jag hört, att från Upsala norrut ett stycke, måste man ännu begagna
kärra. Här är det ännu Slädföre men icke djup snö.
Då Ni skrifver mig till, bör Ni alltid omnämna hvilka bref som framkommit, emedan jag i
annat fall inte vet om mina bref framkommit.
Skulle Snön vara alltför svår, så får det väl anstå med Sågtimmerkörningen till sågen,
men björkstockarna måste ovillkorligen sågas i wår. - Af Nils Larson har jag hört att
timmerpriset i Lith skall vara 30 öre för 12 tums, är detta sant. –
I går afton gjorde jag bekantskap med en doctor Hallongren, som är Läkare här i
Stockholm, men född i Jemtland. Brorskål dracks och sedan blefvo wi tre Jemtar inbjudna till
honom till framdeles. - Nisse Wikström kan jag också helsa ifrån. Han sade sig vara sinnad
bjuda oss på en större Middag fram på wintern. - Du ser således att jag här icke har brist
hvarken på bröder eller mat. –
Helsan är också bra, förutom litet hosta som vanligt.
Jag måtte väl med nästa bref få veta om Anna är i Östersund, så jag kan få skrifva till
Ollander. –
Helsa Sven och Må alla väl.
Din
Hans

Brev från hemmet (timmerpriser, några dödsfall, Anna i Östersund,
stora gårdsaffärer
(nu är breven skrivna med en mera "vuxen" stil )

Bringåsen den 11 Januari 1873
(bör vara februari!)
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Min gode gubbe!
Ditt bref af den 26 Januari till Ante erhöll vi den 8 Februari ehuru jag ser att ni har
sommar derborta, så har vi tvärtom full vinter; här har ingen dag efter jul hvarit 10
grader kallt förr än i dag, här är nu också fullkomligt klart. I morgon skall Ante och
Sven till staden för första gången med wed. Timmerpriset är 30 öre alnen för 12
tumen men 5 öre upp och 3 öre ned eller ock 4 öre upp och 4 ned. Om lördan fick vi 5
exemplar af svenska Weckobladet af hvilka morbror och Jonas Ersson fick hvar sitt
exemplar. Såsom nyhet kan jag berätta att Hans Pålsson i Brynje dog i förra veckan
och gammalpelle i Kyrkbyn dödde i qvälls. Anna är nu hos Olander i Östersund och
hon säger sig trifvas ganska godt. Nils Jönsson i Lundkälen dref en större handel på
trettondagsmarknan han köpte nämligen gårdar för ½ million Rdr, han köpte
"Strånäset" för 250 tusen Rd Sundinsgården och Thalensgården i Östersund för det
öfriga. Morbror fick en räf i en källsax om fredagen.
Det säges att snön är ofantligt djup i Hammerdal. Per Jakobsson skall nu sälja sitt
skogskifte i Digeråsen, Jöns Jakobsson i Nästgården har bjudit honom 400 Rdr och
det är blott betalningstiden som de är oense om.
Wi äro nu allesammans vid god hälsa och önskar dig äfven samma förmån.
Brita Jonsdotter

Brev till hustrun (middagar, besök Manillaskolan)
Stockhm d. 23 Feb. 1873.
Kära Hustru!
Jag har visserligen icke något att skrifva om, men på det du må veta att din andra helft
lefver och mår någorlunda, så får jag väl skicka dig ett par rader, ty annars vore det möjligt
att du aldeles bortglömde mig. Det sista brefvet som jag fick var daterat den 11 Januari,
men af innehållet kan jag förstå att det skulle vara den 11 Februari.
Sistlidna Fredasqvell var jag, eller rättare wi, bjudna på middag till Bennich som vanligt.
Nästa Tisdagsqväll, det v. s. fettisdagen, skalla vi till N. Wikström och dricka the och lite till.
I natt har det fallit något snö dock högst litet. - För resten är här ett par tre grader blidt
om dagarne, men fryser vanligen litet om nätterna. Gatorna voro i går rena och torra, så här
är mera sommar än winter. Också går en Ångbåt dagligen mellan Stockholm och Waxholm.
Men på Mälaren gå nu inga större båtar. Det är förmodligen is någonstädes. –
I dag tänker jag gå till Manilla för att bevista Gudstjensten. Der är två predikanter på
predikstolen på en gång, hvaraf den ena talar och den andra tecknar hvad som talas. –
Jag har förut i ett bref sagt att om du har smått om pengar, så underrätta derom, skall jag
sända dig några riksdaler –
Inga nyheter.
Din egen
Hans
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Brev till hustrun (spara och sälja hö, hästköp, bal och dans)
Stockhm den 28 Feb. 1873

Min lilla kära Gumma!
Då det i dag är plenum plenonum på Rikssalen och jag icke hade lust att gå dit, så får jag i
stället helsa på der hemma, och fråga hur Ni mår till kroppen samt hur det står till i din pung
och hur mycket Hö ni spar till försäljning o. s. v. Jag fick veta af Nils Larson i dag, att hans
hustru sålt Ett tusen Ltt hö a 1 Rd. 50 öre pundet, och så jag hoppas att min gumma icke vill
vara sämre än hans, så gissar jag du drar till med två tusen; Eller hur? - Alfvarsamt talat ,
så har jag just tänkt på, att det kanske vore så godt att inte köra så mycket, utan hälldre låta
Hästarna stå och hvila, så de naturligtvis äter mindre och Ni derigenom kan få mera hö öfver
och hederlige Sven och Ante får slita mindre ont, än då de köra wäd till Stan. – Ni kan tänka
på saken. - Någon hästhandel bör Ni under nuvarande förhållanden icke tänka på. Skall
någon ung Häst köpas, bör detta först ske i Maj och hvarom jag framdeles skall underrätta
dig. - För närvarande har du intet annat och tänka på än att ställa så till att du kan sälja så
mycket hö du kan; dock likväl ej så mycket att det blir brist för eget behof. – I Medelpad
kostar gammal halm 75 öre Ltt.
Jag har hittills haft god helsa, och hoppas att Du och öfriga der hemma också njuter af samma
Guds gåfva. –
Helsa Sven och Märtha samt Lungre Gubbarna från din
Gubbe
P. S. I natt regn, i går litet regn och i dag litet regn från Mårgonen, Nu kl. 5 e. m. Mulit. –
Gatorna bara. – Intet slädföre hitom Gefle säges det. 4 gr. blidt. – Fettisdagskalaset hos
Wikström, var naturligtvis Fett och bevistat af circa 100 läckermunnar, deraf helften
Fruntimmer. Der var Bal. Att jag dansade lika bra som fordom, kan du väl begripa om jag
icke omtalar det. –
D. S.

Brev från hemmet (gravöl, bankinsättning, om stor trävirkesrörelse,
dödsfall i skoghuggning)
Bringåsen den 20 Februari 1873
Min kära gubbe!
Efter som Pelle i Lungre skall till Östersund i morgon så får jag sända dig några rader
och tacka för brefvet af den 30 Jan. hvilket jag bekom den 8 Februari då jag var på
grafölet efter gamla Hans Brita i Lungre som dog den 3dje Februari, der var mellan
40 och 50 grafölsgäster. Du ville veta hvar vi plaserat de penningar du lämnade
hemma, dessa insatte Lasse på Sundsvallsbanken den 19 Januari. Förliden söndag
fick jag 50 Rdr af Lars Hemmingsson i Brynje och om måndagen lämnade jag Lasse i
Kläppe 140 Rdr, han skulle då fara till Krokom och upphandla tobak och tändstickor
för bolagets räkning. Nästa vecka skall Sven Pålsson komma hit och då tänker vi
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börja köra timmret och Bjelkarna ned i Mosjön, här är stor trävirkesrörelse i vinter
och det säges att timmerpriset skall höjas till 35 öre, på Per Anderssons skifte i
Digeråsen går dagligen 4 hästar, och Pål i Lungre har börjat köra af den skog han
köpt af Lars Hemmingsson. Wädret är mycket vackert hvarje dag, den här veckan
har det varit 2 á 3 grader varmt hvarje dag men det har frusit litet om nätterna men i
dag är det 1 grad kallt, här hemma är det snart ingen snö qvar, och det har ej heller
fallit en enda snöflinga på fjorton dagar och det ser nästan ut som det tänker blifva
sommar. Wi har hört berättas att Jonas Andersson i Mo har stöpt ihjäl sig i
bjeklkskogen i Ringsta men vi har ej hört huru det gått till.
Din tillgifna hustru
Brita

Brev från Eric Nilsson, Alsen (järnvägsfrågan, foderbrist,
skogsaffärer, titta på slåttermaskiner)
Alsen den 7 Mars 1873.
Ärade Broder!
För skrifvelsen af den 7 feb. får jag högeligen tacka, särdeles glädjande war det att
höra din goda tro om Jernwegsfrågans lyckliga utgång, hwilken nu kommit ännu närmare
måhlet, enär utskottet äfwen tillstyrkt densamma- Uti hwad du nämner om Landstinget
anslag, har du, enl hwad nu kan synas, onekligen rätt, men , hwad gör man icke i sin stora
bedröfvelse sa tysken, och hwem wet om icke bidraget gjort hwad det kunnat hittills och i
synnerhet kan blifva eder en god hållhake, då ni kommer till det slutliga afgörandet.
Wi hafva jemt sträng winter och allmän foderbrist synes komma att råda, hö skall i
Östersund hafwa betalts med – 2 Rd Ltt och wed med 12 Rd. Skogar seljes dagligen till höga
priser, sedan alla skogar här i Sn tycktes wara solda, har det öfverblifna ”skräpet” solds de
sista weckorna, för snart 50,000 Rd. Bättre hästar äro ännu i lika, om ej högre pris, min
sämsta torde komma att nedgå något.
Slutligen skulle jag önska , om du däraf wore intresserad, att du någon ledig stund, uti
huset No 14 Drottninggatan, hos Ellfwing o Co, toge i besigtning där anoncerade
Amerikanska Slotter- och Skördemachiner, om hwilka jag förut något koresponderat. Det är
näml frågan om att jag m.fl. skulle köpa en, men som den är dyr, wille jag weta om det finns
för en häst och billigare, men lika endamålsenliga. De kallas Bukeyes och skulle kunna
anwändas till båda delarna. Olof Nilsson i Hof har rest till England, och skulle der höra sig
för, hwadan jag nu icke kan bestämma något widare. Det wore äfwen roligt weta om hos
Ellfwing finnes ständigt lager.
Helsa Nils Larson och Gunnar Erson
Wänligen
Eric Nilsson i Berge.
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Brev till hustrun(?) (järnvägsfrågan, kungabesök, begravning)
Stockhm den 16 mars 73.
Min Kära hustru!
Att börja med får jag anhålla, att Du ville vara god öfverlemna inneliggande bref till min
Gumma. –
Att Kungen skall gästa Jemtland nästa Sommar torde du redan veta, bulla derföre upp på
bästa vis så du kan värdigt mottaga honom. –
Jernwägsfrågan afgjordes i Utskottsplenum i går. Nästa Lördag torde den förekomma till
behandling i Kamrarna. Utskottet tillstyrkte byggande af jernbanan från Storvik på Gefle –
Dala banan genom Helsingland, Medelpad och Jemtland till Norska gränsen. Wi hoppas det
skall gå bra äfven i Kamrarna, men säker äro wi inte. Jag kommer att telegrafera så fort
frågan är afgjord. –
I går och i dag har wi kalt (10 gr på mårgonen) och någorlunda slädföre.
Någon annan nyhet än att wi öfvervarit Prins Augusts begrafning, har jag ej att berätta.
Att det var mycket folk som beskådade högtidligheten behöfver jag ej omtala, ty det säger sig
sjelf. Det var den dagen temmeligen kalt samt blost, så att säkert mer än en ådrog sig snufva.
Att stå ute i kall blost i 2 – 3 timmar är inte träfligt. Isynnerhet qvinnorna såg frusna ut.
Kungen och Enkedrottningen gräto bittra tårar, och det var ej att undra på. –
Hälsa Bröder, Svågrar och svägerskor från din
Gubbe. –

Brev från hemmet (marknadsrapport, gårdens foderläge, om
kornförsäljning, ändring av långsam postgång, Anna
fortfarande i stan)
Bringåsen den 16de Mars 1873.
Min gode Hans!
Nu är marknaden tilländalupen och det har varit en särdeles dyr tid, höpundet
kostade 6 skilling marken eller 2 Rd 50 öre, yxorna kostade 3 Rdr stycket, salt 5 Rdr
spann och kalfskinn 3 Rd 50 öre och 65 öre stycket för killskinnen. I morgon tänker vi
fara till Östersund med ett par lass ved. Hittills har vi såldt 120 Ltt hö och 95 Ltt
hästfoder och vi tänker taga 75 öre för hästfodret och 1 Rd 75 öre pr Ltt för hö eller
hvad tänker du? På Marknaden fick vi 50 Rdr af Carl Carlsson och 50 af Lars
Hämmingsson och 10 Rdr af Eric Hemmingsson. Wi har nu ungefär 13 skrindor
hästfoder qvar, och 5 lass starr, och 17 skylar råghalm och mellan 20 och 30 skylar
kornhalm. Och af höet så har vi ännu rödladan osprättad, så vi tror väl vi får sälja
mera foder ännu. En son till Jonas Mattsson i Stugun träffade Sven på marknan, och
han sade sig hafva fått låf på 2 tunnor Haparandakorn men han ville hafva 3 tunnor
och han ville också hafva dem ditskjutsad. Om han får 3 tunnor så är vi tvungen att
köpa korn i stället; Sven tager 20 Rdr för det sämre och 24 Rdr för det bättre kornet. I
nästa bref du skrifver så underrätta oss derom och om huru mycket vi skall taga för
tunnan. Såsom nyhet kan vi berätta att Per Olsa Ingeborg i Kläppe är död. Per
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Jakobsson har intet annat än råghalm att stilla med och Maria har 14 skylar kornhalm
och fyra skrindor hästfoder och högst litet hö det är allt hvad hon har att stilla med.
De första dagarna i marknadsveckan var det en förfärlig snöyra som räckte tills om
Torsdan och sedan har det varit 16 a 18 grader kallt men i dag är det starkt solsken
och 2 grader varmt så att det tinar duktigt. Nästa bref du skrifver så adressera det till
Olof Persson Kyrkbyn i Östersund så vi får det litet förr somliga af dina bref har legat
på vägen öfver 14 dagar och det sist erhållna var daterat den 28de Februari och detta
erhöll vi den 14 Mars, det är också det 5te brefvet som vi fått ifrån dig; och detta är
det 5te som vi skrifver till dig. Anna skall vara hos Olander i åtta dagar till eller tills
om lördan. Wi har nu allesammans god hälsa och önskar dig detsamma.
Brita

Brev från yngste brodern Anders Andersson, bonde på gården
Anton Jons i Kläppe.(marknadsläget, foderbrist, skogshandel)
Kläppe den 18de Mars 1873
Käre bror!
Som du torde erindra dig, är jag temmeligen trög då det gäller Correspondering – Jag nödgas
dock besvara ditt bref af den 28 feb. som jag ärhöll förn den 14de dennes
Nogra särdeles riksviktiga nyheter haver ej timat annat enn att här har varit rysligt kallt.
Sistlidna fredags morgon var det trettiofem grader i Östersund hvilket torde vara något
ovanligt i medlet af Mars – första dagarna i marknadsveckan ärhöllo vi ytterligare tillökning
på det förut dryga snöförrådet – ännu är det ganska kall och klar himmel.
Kanske det roar dig att höra någott från marknaden som hvad jag tyckte var ovanligt
lititt besökt af köpare men desto flera säljare synnerligast kramhandlare så att det var rigtigt a
la Stockholm – Priserna var som följer sill 30 salt 20 Liar 2,50 a 2,75 jern 4 kalfskind 3 –
3,30 hö två Rd. femtio öre, siger( skäror) 2,50 och ändå knapp tillgång på sistnämda vara,
hestar gense utom gammalkampar.
Allment förspörjes foderbrist och det i särdeles oroväckande grad, huru den som nu är alldeles
utan och skall köpa till både häst och ko och så varken hö eller halm knapt kan fås för någott
pris som hälst längre fram på våren så torde det för mången bli hans ruin – du nämnde i
brevett att i medelpad gällde råghalm 75 öre men i Jemtland gäller den 1 Rd 25 öre eller
rettare sagt att den som har någott att sälja kan betinga sig hvad pris som helst emedan
nöden är för stor.
Tänk om det fanns jernvegar man skulle ju då ha kunnat köpa hö från medlersta Sverige eller
hur?
Jag får tacka för det tillbud du givit i afseende på hestfoderskrindan, men jag tror jag bör
reda mig då jag som du väl minns hade gott om råghalm – ett och annat lass får jag ock sälja.
Så till ex. var Per Persson i Brynje her i dag och fick några och tjugo pund – under hitresan
hade han treffat din granne Per Jakobsson som berättat att han ej hade det ringaste foder för
sina 2ne hestar och endast litett halm för sina fyra kor – kan man tänka sig någott värre – och
detta fall är ej enstaka.
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Att svärfar varitt kyrkvärd i tjuguåtta år kunde jag först i går få reda på och som orsak
hvarföre det ej skett förr är den att jag ej träffat honom sedan i julas.
Skogshandelsraseriet fortfar med en möjligt ökad fart – det fodras blott att uppvisa en
afhandling och att begera några hundra eller tusen i förtjenst så kan man vara viss om att få
spequlanter, huru solida de äro torde sant visas om andra tider kunna komma.
En liten skogshistoria i förbigående – Som du väl minns köpte Påhl i Lungre en skogstrakt på
Frösökilen utaf dalkarlen derstedes. Sålde den och förtjenade naturligtvis. Den gick i andra
och tredje hand men så hände att den som sålde hemmanet till nyssnämnde dalkarl tog igen
både jord och skog. Så af hela stöket blir blott litett brak och besver.
Det seges att under marknaden bjudits 32 öre för 12 tums timmer – bjelkpriset vet jag ej
bestemd.
Glöm ej den der taflan i fall det ej blir någon olägenhet derigenom. Jag kunde visst skicka en
tia med men har tengt att minsta besväret är att lemna din hustru om du ej är i behof af
penningar.
Så vitt jag vet äro dina anhöriga vid god helsa
Din Bror

Anders

Brev till hustrun (foderaffärer, järnvägsfrågan avgjord)
Stockhm den 23 Mars 1873.
Brita..
I går afton kl. 9 erhöll jag ditt bref no 5 och i gårafton kl. 11 afgjordes jernwägsfrågan. 7
år härefter får du åka på jernwäg till Stockholm och Trondhjem. –
Den der Stugubon som fick löfte på korn hade endast lof på En Tna. Mera kan han inte
heller få. Du får fråga Lasse i Kläppe om han kan sälja något Haparandakorn till den der
Stugufjerdingsmannen. Kan Lasse ej sälja en eller annan Tna till honom så kan han, som jag
har sagt, inte få mer än jag lofvat näml. en Tna och då får du köpa en af Sven i stället. Sven
Pålsson vet nog hvad han skall taga för mitt Haparandakorn, ty det är gifvet att det måste
vara dyrare än annat korn der hemma och Skjutsen naturligvis utom.
Jag har förut sagt i ett bref att Ni skall akta er för att sälja för mycket foder och hö, ty det är
gifvet att då så stor foderbrist uppstår, så kan den som säljer, först blifva utan, emedan han
naturligtvis tvingas dertill af de behöfvande som tigger ut ett Ltt. om sänder så länge tills det
tar slut. Priset kan jag naturligtvis ej bestämma, utan det får Ni göra. Jag vill blott säga att
Ni icke bör taga alltför mycket och icke heller behöfver Ni skänka bort något, ty det har man
icke mycken tack för. Kostar Höet på andra ställen 2. 50 a 2. 75, så nog tycker jag att det då
ej vore obilligt om wi finge 2 Rd. Ltt. Hästfodret borde kosta helften mot hö, ty 4 Ltt.
Hästfoder räcker längre än 2 Ltt hö. - Ni får rätta er efter det gångbara priset men dock likväl
ej taga efter det högsta. –
Mera nästa gång. Jag har i dag bråttom. Wackert wäder:
Hans Andersson
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Brev till hustrun (mer om foderaffärerna, snöläget, hjälp till Per
Jakobs)
Stockh. den 24 mars. 73
Gumma lilla!
I går skref jag ett bref som jag i dag tänkt på och som kanske var nog hårdt. Jag sade att du
skulle taga 2 Rd. pr. Ltt. för höet. Nu vill jag rätta detta så , att om det allmänna pridet är 2.
50 så kan du taga 2 Rd. men i annat fall kan 1.75 få vara nog. Jag öfverlemnar åt dig att
bestämma priset. För öfrigt kan du rådgöra med Lasse om den saken. –
Wid närmare eftertänkande har jag erhindrat mig, att det måhända var 2 Tr korn jag
lofvade till Stugun. Du får be Lasse åtminstone tillsläppa 1 Tna. Han får naturligtvis taga
hvad han vill för den. Kan han släppa till alltsammans så är det så mycket bättre.
Akta dig så du ej säljer för mycket hö, eller kanske rättare Hästfoder och spar till längre
fram då ni bättre har reda på hvad som kan behöfvas för eget behof. - Jag fick i Lördags bref
från Pål i Bye, deri han säger att en och annan fått betala 2 Rd. 75 öre för Ltt. Det är rysligt
hvad allting blifvit dyrt der oppe. Ett svagår är måhända i antågande. –
I nästa bref så säg huru djup snön är i Skogen der den icke är hopdrifven. En Riksdagsman
från Westerbotten säger att snön der är så djup att all körning är omöjlig och att man nödgas
tillgripa höladorna till bränsle. –
Ni har glömt omtala hvilken Prest som kommit i stället för Bergström.
Om ni säljer mera foder, så sälj helldre hö än hästfoder. Naturligtvis måste ni spara något
för eget behof. Jag har förut skrifvit något härom , men det brefvet torde du ej fått då ditt
sista bref afsändes, eller brefvet af den 16de mars. Jag tror detta är det 9de brefvet jag skickar
dig i år. –
Jag har lofvat Anders i Kläppe att han skulle få en skrinda hästfoder ifall han blifver i behof.
–
Eftersom Ni så vill, så skall jag hädanefter adressera brefven till Olof Persson i Kyrkbyn
der ni får hämta dem.
Widare får du omtala hvad Olander tog för det Anna fått vara hos honom.
Äfven i dag ha wi wackert wäder, men det fryser något om nätterna. –
Några Ång- och Segelfartyg har hitkommit och några afgått. –
I fall du får detta bref om Lördag, så får Du Gratulera Jonas på mina wägnar, ty det är så
hans namnsdag.
Hälsa slägt och wänner, Sven och Märta, lilla Lars Petter och öfriga i huset från Din
Gubbe
P.S. Den 25 mars
I dag har jag fått 2ne bref, ett från Lasse och ett från Anders, Anders säger att han tror
han reder sig från foderbrist och således kanhända ej behöfver det hästfoder jag här ofvan
omnämnt.. Jag har också förut sagt att du ej gerna skall taga mer än 1.75 pr Ltt. för höet.
Lasse säger sig ha fått öfver 2 Rd. Ltt hemma och Gunnar fick ett bref hemifrån der det står
att priset är ända till 3 Rd Ltt. i Åre. Då priserna stiga så orimligt är det klart att jag ej kan
säga hvad du skall taga för hö och hästfoder, utan får du rätta dig efter hvad andra taga; dock
bör du taga minst helften för hästfodret mot hvad höet kostar. 2 Rd Ltt bör då vara det
minsta. Då halmen gäller 1.25 bör äfven hästfodret vara wärdt något. - Som Per Jacobsson
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lär vara alldeles utan foder, så kanske du måste taga Magdalenas ko till oss och föda fram
henne, för kanske de svälta ihjäl kon. –
Efter de bref jag erhåller, ser det sannerligen ut som skulle Ni ha en förfärlig tid der uppe.
Måtte det icke gå alltför mycket på tok. –
Wädret är i dag aldeles utmärkt vackert. Det torde ej bli så många dagar innan jag skrifver
dig till ånyo. - Ett bref i weckan wäntar jag från dig.
D. S.

Brev från Ol. Ollander hos vilken dottern Anna, nu 18 år, varit en tid
Östersund den 24 Mars 1873.
Riksdagsmannen Hans Andersson!
Genast med mottagandet af ärade skrifvelsen af den 20 sistl. Månad war jag betänkt på att
aflägga min hjertliga tacksägelse för densamma, men en mängd småbestyr, tingsresa och
marknadsflöj ledde min uppmärksamhet åt annat håll, så jag icke förrend i dag kommit mig
till att fullgöra min skyldighet härutinnan, hvarför jag, att börja med, anhåller om tillgift för
denna min, inte skenbara, försumlighet och beder nu härmed få innerligen tacka för den
angenäma skrifvelsen, samt underrätta om Annas och wårt wälbefinnande.
Det har warit oss ett kärt nöje att hafva Eder dotter i wårt hus och önska nu blott, att hon
måtte funnit wistandet här så litet tråkigt som möjligt. Hvad hon på den korta tiden – Anna
reste nämligen hem på Lördagen – hunnit el. haft behof af att lära wågar jag ej bedöma,
emedan sådant kan bara afgöras utaf Fruntimmerna, men hon har emellertid fått wara en
stund borta och, om icke annat inhemtats , lärt sig finna det oskattbara uti egandet af ett gott
Fädernehem samt känna sig tacksam emot Försynen derför.
Som jag påsyftat ha wi warit särdeles belåtna med Anna och om hon så will och det skulle
finnas önskvärdt, är hon hjertligt wälkommen till oss framdeles på någon tid; för närvarande
tror jag hon ej umbärs i hemmet.
Tusen tack för den glädjande underrättelsen om jernvägsfrågans närwarande
ståndpunkt! I går inhändigades telegram om, att densamma numera är afgjord hos Riksdagen
och detta på ett sätt, som innerligen fröjdar alla Norrlänningar, kanske ändå mest
Jemtländningarna, som hittills warit genom kringliggande berg och urskogar bortstängda
från den öfriga werlden. Här finnes wäl ingen som icke inser, hvilken ofantlig betydelse detta
Riksdagsbeslut skall få för hela Norrland. Ja! Hädanefter är det icke längre ett osäkert
problem, utan ett bestämt faktum, att wi få jernwäg uti wår närmaste framtid. Utbrottet af
wår glädje må wi dock i någon grad hejda, tills bansträckningen hunnit blifva till de flestas
belåtenhet afgjord och anslaget samt tiden för wägens fullbordande bestämts, men emellertid
må det wara oss tillåtet, att kasta en förhoppningsfull blick framåt och helsa den
morgonrodnad, som börjat uppstiga äfven på Jemtlands horisont, och jag är för min del fullt
öfvertygad, att allas tankar för närwarande sluta sig med tacksam känsla omkring de män,
som werkat för denna stora frågas lyckliga lösning. På Onsdagsaftonen är en liten
glädjetillställning å Gästgifvaregården anordnad, med anledning af den lyckliga lösningen af
landets wiktigaste fråga, men den blir mycket anspråkslös, emedan, som sagt är, wi må hejda
oss. Härifrån ingenting nytt att omnämna. Solljuset börjar redan att menligt inwerka på
wåra wägar, men ännu lär wi väl få wänta länge innan Våren tar herraväldet öfver Wintern,
ehuru det wisst detta år wore af högsta wigt, att få tidig wår samt derigenom en utsigt till
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möjligheten att framföda kreaturen, hvilket eljest torde blifva pröfvande nog för många , som
redan köpt hö länge och fått betala 1,75 á 2,25 per Ltt.
Min hustru tackar tusenfallt för kortet och wi hoppas snart få se Herrar Riksdagsmän
återvända söderifrån samt då äfven, ett ”titt in” af Hans Andersson hos oss. Jag slutar nu
mina rader med wåra bästa helsningar till Er och Nils Larsson och Norén samt bringar
samtliga en hjertlig erkänsla för det storartade arbetet för Jemtlands väl.
Med högaktning och wänskap
Ol. Ollander.

Brev till hustrun (köp av höfrö och sådd, järnvägsfirande,
fotografier)
Stockhm d. 1 April 1873.
Min lilla Gumma!
I går afton fick jag ett bref från Olander i Östersund, deri han underrättade mig om att
Anna rest hem m. m. m. m.
Jag har i mina förra bref glömt omnämna att du måste köpa något höfrö till sommaren. Jag
vill näml. minnas att wi inte har något qvar sen förra året. Det torde behöfvas ett Ltt som du
kanske kan få af Lasse. Du kan åtminstone fråga honom. Du kan köpa en 15 skålpund
Timotejfrö och 4 a 5 tt Klöfverfrö, och helst Alsike. - Har ej Lasse, får du köpa i Östersund.
Ifall Ni kommer att så förrän jag kommer hem, så får du komma ihog att då du besår ristan,
så blöter du kornet och sedan sammanblandar höfröet dermed och sedan utsår du
alltsammans på en gång. Som du vet så har höfrösådden misslyckats för oss i flera år och
derföre har jag tänkt att vi i år skulle återtaga det gamla såningssättet för att se huru det
lyckas. –
Förliden Lördag hade wi en festmiddag på Hasselbacken för Landshöfding Asplund och
Bennich i anledning af den goda utgång jernwägsfrågan tagit. – Denna tarfliga middag
kostade oss 21 Rd. 87 öre hvardera. Den bevistades af 26 personer och bland dessa voro 20
Jemtländningar, hvaraf en del äro bosatta i Stockholm såsom Wikströmmarna m. f.l. Docktor
Grenholm var också med.
Förliden Onsdagsqvell hade jag Telegram från Rödökusinerna, deri jag underrättades om
att de i Östersund samma qvell hade en liten festtillställning af samma anledning som wi. –
Wi hafva nu i flera dagar haft ett lugnt wäder, en klar himmel och 10 a 13 grader warmt i
skuggan, men i dag på mårgonen har det regnat något och himlen är nu mulen med, som det
synes mig, ostlig wind.
Någon nyhet har jag ej att berätta. Att sjöfarten är öppen, vet du förut, men någon liflig
rörelse på Skeppsbron har dock ännu ej kommit till, men blir nog i rappet. –
Helsan är god, och hoppas jag att du och de wåra har det likaså.¨
Glöm ej att skrifva till din
Gubbe
Jag har just nu varit till Brunstedt för att skaffa mig kort. Fru Brunstedt ville att jag skulle
”sitta om”, men då jag ej var så klädd, så uppskjöt jag till annan dag. Med anledning häraf
kommer jag just ihog, att du lofvade skicka mig ditt kort för att jag skulle kunna döma om det
var bra eller ej. Jag väntar med otålighet din ankomst, och det undrar du väl inte på. – Kanske
du ännu ej försökt din lycka.
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Hälsa Pål och Per från
Se ofvan
P. S. Låt ej Lars Hemmingsson få för mycket hö ty han vill vanligtvis betala mindre än
andra.
Låt hvar och en betala, ty är man framme på bar mark, så kan det vara frestande att låta bli. –

Brev från hemmet (korn- och vedhandel, skvaller, snödjupet)
Bringåsen d. 5te April 73.
Store gubbe!
Till att börja med får jag omtala att Jonas Mattsson i Stugun har legat här i natt, han
kom och skulle hämta frökornet. I går ställde Sven allt i ordning och skulle ha farit
med kornet i dag på morgonen, men han slapp af med detta. Pelle i Lungre släppte
till 1 tunna och vi 2 tunnor haparandakorn så dender stugubon fick tillsammans 3
tunnor och vi tog 25 Rdr tunnan. Wi har låf att få köpa en tunna till matkorn af Lasse
och en tunna af Nils Andersson och vi skall också få korn af Maria för hästfodret. Om
Onsdan var jag till staden och då fick ett bref ifrån dig som var daterat den 24 Mars.
Jag skulle hälsa ifrån Olof Persson i Kyrkbyn han flytade till sin nya gård som han
köpt af krögar Per Jönsson, och denna gård ligger straxt ofvanför Edfastgården i
Östersund. Jag har glömt omtala att Per Jönsson från Näfverede är gift med en ung
änka från Hallen. Wi har skjutsat all weden till staden, förliden lördag var vi dit med
sista famnen, för första famnen vi skjussade dit fick vi 8 Rdr för 2dra och 3dje famnen
9 Rdr 50 öre och för de öfriga 3 famnarna 10 Rdr stycket och summan blir 57 Rdr.
Ända hittills har det varit 7 a 8 grader varmt om dagarna men det fryser litet om
nätterna men i natt har det snögat litet och nu är det 3 grader varmt. På somliga
ställen i skogen är snön en aln djup på andra ställen 6 qvarter och fram på skogen är
snön nära 2 alnar djup. Det säges att snön är 4 alnar djup i Föllinge och de nödgas
bagagna stora trögar på sina hästar för att komma fram på snön. Nästa gång du
skrifver så skall du skrifva Laggaren Olof Persson i stället för Arbetaren. Jag tror
detta är det 7de brefvet vi skrifver till dig i år.
Lef väl
Brita

Brev från bonde i Mjösjö (kvarndelar)
Sundsjö, Mjösjö d. 10 April 1873.

Till Riksdagsmannen Hans Andersson
Stockholm
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Jag tager mig friheten besvära Tit. med en kommission. Jag önskade ett mindre gjutgods till
en qvarn , och som jag vet att Elias Hemmingsson i Lillsjöhögen genom Tit. beställt ett
dylikt, så är min anhållan att Tit. äfven beställde ett alldeles likadant för min räkning så de
finge följas åt på samma gång till Sundsvall och äfven derifrån. Jag sänder nu ej penningar,
men skulle Tit. ej vara i tillfälle att förskottera dem, kunde jag derom få underrättelse så jag
får öfversända dem. Alla hafda besvär vill jag med nöje godtgöra. Ursägta att jag besvärar
Med största högaktning
J. Edholm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brev från Britas bror, bonde i Lungre (hästaffärer, dödsfall i
socknen)
Lungre den 11te April 1873
Min Kera Svåger!!
Efter de är lång dag tager jag mig friheten att skrifva nogra ord till dig så mycket du sär att vi
lefver men icke att jag har nogra egentliga nyheter att förkunna, hvad höpriset beträffar så
har du nog reda på, Hästpriset under Gregori marknaden var högt. Son till N. Wikström i
Sundsvall köpte en hingst av Eskill i Klösta för 2500 Rd. Jag blef också bjuden 1050 Rd
mellan på en ordentlig körhäst men det passar inte endå
Magnus i Nästgården sålde en Temming för 500 Rd Heraf kan du sluta huru stormodiga vi
äro i sådana tider, nu i flera dagar sär det ut som vi skulle få sommar med hast
den 1sta
dennes såg jag myrona i fullt arbete i sina tuvor så att det kan vara troligt att det blir tidig
sommar hvilket torde vara önskligt för en stor del i anseände till den hårda forderbristen,
Nogra dödsfall har intreffatt inom socken men ej nogot skadligt. Hans Pålsson i Brynje Pär
Pehrsson i Kyrkbyn Pehr OlsIngeborg i Kläppe derföre har Daniel och Olof Nilsson kommit
sig till karlar för nu är det ingen fattigdom på färde, i Östersund blef liflig rörelse med
Gårdhandel sedan det kom tidning om att det skulle blifva jernvegen,
Tusende helsningar från anhöriga bekanta och venner
Pehr Jonsson

Brev från hemmet (om gudstjänst, höfrököp, fotografering)
Bringåsen den 14 April 73
Älskade gubbe!
I dag har här varit gudstjänst och skolläraren i Lith har varit predikant. För öfrigt har
jag intet nytt att omtala annat än att jag var till Östersund den 2dra April och
försökte min lycka och nu får du dömma om det lyckades bra eller ej. (fotografering) I
morgon skall Ante till Östersund och köpa höfrö ty Lasse hade ej något. Här har varit
häftig westanvind i flera dagar och några grader kalt och stundom har det snögat
och stundom haglat, före långfredagen var det riktigt Aprilväder det regnade och
snögade om hvartannat så att backarna börjar tina upp.
Wi äro alle vid god hälsa och önskar dig detsamma.
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Din tillgifne gumma
Brita
P.S. Jag tänkte skicka dig porträtten till Påsk men jag fick den för sent.

Brev till hustrun (foto av Brita, middagar, vinkat av olika bekanta,
leja snickare o köra sågspån)
Stockhm d. 20 April 73

Kära Gumma!
Tusen tack för påhelsningen ! Det blifver säkert mycket träfligare här i Stockholm nu,
sedan jag fått Dig till sällskap, än det varit förut; Också har jag sofvit ganska godt i natt. Jag
fick ditt bref i qvells kl. 9 och dig sjelf på samma gång. Porträttet är ganska bra och det bästa
af de ”sittningar” du haft. Hvadan det torde bli svårt att få något bättre. Det kunde vist vara
ett och annat att anmärka, men det är endast småsaker som man ej så mycket får fästa sig vid.
Jag tillråder dig derföre att taga ett dussin af denna plåt. – Haf äfven tack för ditt lilla bref
som jag fick den 15de.
Jag har inga Nyheter att förtälja såframt jag icke som sådan får räkna att Gunnar och jag
Annandag påsk voro bjudna på middag till Grosshandlare P. Wikström, jemte allt hvad
Wikströms heter, så väl män som qvinnor. Wi kom ej derifrån förrän kl. 11 på qvellen,
hvadan du kan förstå att wi äfven åt qvell eller ”Soupé” som det heter. Doctor Grenholm med
Fru var äfven der.
Thorsdagsqvellen voro wi hos Kungen och Drottningen och ”Souperade” från kl. ½9 till
11. Medföljande urklipt bit af Tidningen redogör, som jag hoppas tydligt hvilka rätter wi
smörjde kråset med. Du ser således att jag slipper svälta. –
Jag har i dag på mårgonen d. v. s. helt nyss varit ner till Skeppsbron för att önska ett par
Jämtar lycklig resa hem. Den ena var broder till Eric Nilsson i Berge, och heter Olof, samt är
Gästgifvare i Alsen. Den andre heter Olof Jonsson från Alsen och var kusin till Lars Olofsson
i Häste. Denne sednare har varit i Amerika 4 ½ år och hemkom före jul, samt hade nu gjort
den förrnämnde ressällskap till London, Hamburg och Lybeck, hvarifrån de nu kommo. Olof Jonsson har fungerat* som tolk. Han sade sig ha varit tillsammans med Nisse i Wejmon
de två första åren, men har sedan ej träffat honom. –
Träffar Du Snickar Erik Olofsson i Lith, så fråga om han har tid att komma till oss och
snicka i midsommarstiden. –
Ännu veta wi ej när riksdagen kan afslutas, men jag tror att wi Jämtar begär permission
från den 15 Maj och reser hem, om riksdagen ej hinner afslutas till dess. –
Icke heller vet jag något bestämt när Kungens Kröning skall försiggå. –
Hälsa Sven eller Ante att de köra hem så mycket Sågspån som de kunna få tag i. De få
lägga den på något ställe på Norra eller westra sidan om nystugan. –
Wi ha efter Påsk haft klara men kalla dagar och isynnerhet om nätterna har det varit kallt.
I dag är det halfmulet och lindrig men kall vind. –
Helsa Sven och andra från din
* se ordboken
Gubbe
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Kanske du skall försöka porträttera Brita och Lars Petter?

Brev från hemmet (om älgar, snöstorm, hö till Kläppe, dödsfall)
Bringåsen den 22 April 73
Kära Gubbe!
Wi har ej fått något bref ifrån dig sedan det som var daterat den 1 April men det
kanhända det ligger något i Östersund. Jag har nu inga andra nyheter att omtala
annat än att det har varit Elgar "fram på skogen", i Erik Hemmingsaråken har de
tradsslat aldra mest; det har varit en, stor elg helst en oxe och 2 eller tre, något
mindre. I går rasade här en så häftig storm att vi knappt sett maken, och i skogen har
många träd blåst omkull. och i dag har det snögat litet på morgonen och nu är det 5
grader kallt. I morgon kommer Andersfarbror och vill hafva en skrinda hästfoder, ty
han fruktar det blir smått om. Jag kan också omtala att Paulus Perssons hustru i
Brynje har aflidit efter en längre tids sjukdom hon har haft lunghosta.
Din Brita.

Brev från hemmet (kvarnresor, lånat ut pengar och hö)
Bringåsen den 2 Maj 73
Min käre gubbe!
Det är nu kanske det sista bref som jag skrifver till dig medan du är i Stockholm om
ni slipper derifrån den 15de Maj nemligen: jag har just ingenting att skrifva om och
derföre blifver brefvet så kort. I dag är Lasse hos qvarnen och mal, och förra dygnet
var Jonas och Ante der och de har malit 6 och 3/4 tunna. Om Tisdagen var Anders i
Kläppe hit och fick 18 Ltt hästfoder, och han fick låna 200 Rdr, han har köpt torpet
utaf Aron för "ettusenbanko" och det skulle betalas den 1 Maj. I dag är här mycket
vackert väder med 8 grader värme så vackert väder som i dag har vi ej haft på länge
så att det ej har tinat så mycket nu på en tid men omkring husen är det redan bar
mark. Wi har alla hälsan och mår ganska bra. Många helsningar till mina bekanta
Helsingar och äfven Gunnar och Nils Larsson.
Brita
Många helsningar ifrån Anders Nilsson
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Brev till hustrun (plöjning, kröning, kröningsmiddag, kungabal,
mm)
Stockhm d. 13 Maj 1873.
Kra Gumma!
Jag nödgas skrifva en gång till, emedan jag glömt säga till, att Ni bör köra upp alla åkrar
som skall sås i år, äfven om de äro höstkörda, ty gödseln kommer då ner i jorden bättre än
genom klösharf. –
Det ser ut som wi icke skulle komma härifrån på länge ännu. Det går så bedröfligt sent
med arbetet att det kan väcka en sten till tårar. Om det låter sig göra, skall wi försöka komma
härifrån nästa Tisdag, men det är dock ej säkert. Som jag i förra brefvet sade, så skall jag
afskicka Telegram nästa lördag, hvilket du säkert får samtidigt med detta bref.
Om kröningen i går får jag berätta när jag kommer hem. Nu får jag endast säga att det var
ofantligt med folk och att det regnade, hvilket äfven fortfar i dag.
Jag skickar här matsedeln för kröningsmiddagen i går, så att Ni får se hvad sorts mat vi
undfägnades med. – Förstör den icke, ty det är en raritet som skall förvaras till en åminnelse.
- Om Torsdag skall wi på Bal på börsen och om Lördag på Kungens Bal. – I dag är middag
på Hasselbacken för 12 Norske Stortingsmän. Denna kostar 5,600 Rd. o. s. v. –
Huruvida jag kommer med på Enkedrottningens middag vet jag ej ännu.
Tycker du synd om din stackars Gubbe som skall nödgas vara med på sådana der läckra
middagar.
Det är knapt möjligt för mig att komma hem förrän Söndagen före Pingst.
Adjö till dess. Läf wäl.
Hans

Brev till Olof Larsson, Häste (uppgift om gästgivarehö)
Bringåsen d. 29 Dec. 1873.
Broder Olof Larsson!
Anhåller ödmjukast om att blifva underrättad om, hur mycket hö Länet till Gästgifverierna
levererade för året under förra femårsperioden och hur många centner som skall lev. nästa
period. För året näml. – Det vore broderligt handlat af dig, om du ville lemna mig de äskade
upplysningarna till den 16de nästkommande Januari, emedan jag, af lätt begripliga skäl, före
motionstidens slut torde komma att behöfva dem. Skada att jag icke nu har tid att något
närmare orda om den gamla orättvisan, att jordbrukaren skall betala
skjutslega för kreti och pleti. Tiden synes mig vara både lämplig och gynnsam för en rättelse
härutinnan. – Afresan till Stockhm sker d. 8de.
Läf lyckligt och Wäl. Samt var god sänd det begärda till
Riksdagsman
Hans Andersson
Stockholm.
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1874
Brev till Olof Larsson Häste (son till institut/dövstumskola ?/,
debatter i riksdagen)
Stockholm d. 1 Feb. 74.
Broder Olof Larsson!
Länge har Bror fått wänta på annat från mig, men ändå längre dröjer det innan du får
mottaga underrättelser om huruvida din son får inkomma på Institutet. Jag fick näml. det
beskedet, att den frågan icke kunde afgöras förr än frampå wåren, samt att du skulle, genom
bestyrelsens försorg blifva underrättad om det beslut som i anledningen af ansökningen kan
blifva fattad. Registratorn i Finansdepartementet Herr Westerstrand – till hvilken
handlingarna lemnades och skulle lemnas, - hade dock godheten uppmana mig återkomma i
början af April, då möjligen frågan vore afgjord och ett meddelande af resultatet kunde
meddelas. Det kan derföre hända, att du får förr höra beslutet från mig än från Direktionen. –
Silkesdukarna har jag också gjort mig underrättad om, och får upplysa, att de nu hvila i
min dragkista. Ena numret å sedeln liknade mera en nia än en tvåa, hvadan jag måste fråga
om det var 3 eller 10 dukar som var inlemnat. Det förra antalet lemnades mig. Äfven får du
uppgifva om Paket. Port skall anlitas för godset, eller om det skall wänta på min afresa. –
I gårdagens plenum uppstod en liflig ordvexling mellan Finans-ministern å ena, och C.
A. Larsson, å andra sidan., ang. ”dyrtidstillägget” m. m. hvarvid den sednare secunderades
af Posse, Jönsson Per och Danielsson från Öland. C. A. Larsson var qvick och fyndig, som
han vanligtvis är, och uppväckte högljudda skrattsalfvor i Kammaren. Bland annat sade han,
att ”om jag vore Statsråd skulle jag icke i alla möjliga småfrågor lägga min näsa i blöt”, etc. I
fråga varande fråga kommer säkert att åstadkomma många häftiga debatter och möjligen
äfven ministerkris. –
Här i hufvudstaden är, som du vet, mycket sjukligt. Wi hoppas dock, att sedan nu en
friskare luft inträdt, sjukligheten skall aftaga. – I går och i dag har termometern visat några
grader kalt och Mälaren har i natt tillfrusit. Mälarångbåtsfarten är alltså f. o. m. i dag slut.
Riksdagsgubbarnas helsa är i allmänhet god; annat nytt eller gammalt, som ej stått i
Tidningarna kan jag ej förtälja. –
Helsa dina anhöriga och kusiner från
Din Broder
Hans i Bringåsen
P. S. Skall helsa så oändligt mycke från Gunnar, som, under det jag sammanrafsar dessa
rader, går med stora steg kring i rummet.

Brev från hemmet (marknadsrapport)
Bringåsen den 18 Januari 1874.
Min kära man!
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Jag har dröjt tills i dag med att skrifva, derföre att jag ej haft någonting att skrifva
om. Här har fallit ungefär ett qvarter djup snö sedan du reste hemifrån, och i går var
det töväder, men i dag är det 5 graders kyla. Marknadspriserna voro höga, nyfångad
tjäder kostade 5 Rdr paret och sill 40 Rdr tunnan, för Räfskinnen fick vi 8 Rdr 50 öre
stycket, det fanns ovanligt mycket räfskinn på marknaden, det var tvänne bönder
ifrån Aspåsnäset, den ena hade 7 räfskinn och 2 utterskinn och den andre hade 10
stycken räfskinn som han hade fångat i vinter, och Lars Olofsson i Torvalla hade
också 8 stycken, och morbror sade att han aldrig sett värre. Kalfskinn gällde blott 2
Rdr 50 öre stycket. Det var ovanligt smått om fågel och hare, på hela dagen såg vi
blott 4 harar och 2 harskinn. En skomakare vid namn Karstedt Erik har frusit ihjäl på
sjön nära intill Östersund Söndagen före marknaden. Pål i Lungre säger att det blir
samma timmer och bjelkpris i år som i fjor. Detta bref blir visserligen kort men vi kan
ej hitta på något mera att skrifva för denna gång.
Din kära gumma Brita.

Brev från hemmet (pengahantering, nytt handelsbolag, björnjakt,
älgpassage, sjukdomar)
Bringåsen den 2 Februari 1874.
Min kära Man!
Det är i dag fjorton dagar sedan vi skref vårt förra bref, men kanhända det ej kommit
fram efter som vi ej ännu fått något bref ifrån dig, vi vet således ej om du är lefvande
eller död, derföre längtar vi att höra något ifrån dig, vi har frågat efter bref både i
Lith och i Östersund men förgäfves. Hindrick i Grefsåsen betalade sin skuld till oss
förliden söndag, men vi har ej insatt dessa penningar i någon bank derföre att Lasse
rådde oss att insätta dem i det nya handelsbolaget i Kyrkås som kanske skall bildas
om gregori. Något timmer eller bjelkar har vi ej kört ännu emedan priset ännu är
obestämdt, och vi har ej heller fått Sven ännu. I går reste Pål i Lungre och Nils
Magnus i Brynje till Stugun och skulle skjuta en björn. I förra veckan var det en elg
som spatserade öfver landsvägen fram på skogen och det syntes som om han varit
ganska stor. Nils Perssons minsta flicka är hårdt sjuk i hjernfeber men det är nu
fjorton dagar sedan hon insjuknade. Hans Brita i Lungre är också hårdt sjuk. Wi har
en blid men mycket stormig och ostadig vinter det blåser nästan hvarje dag och det
faller ibland litet snö men han blåser bort straxt han kommer så att på slätterna är det
nästan borta och i dag är det åter töväder. Jonas och Hans säger att det är 81 barn på
skolan i Lith.
den 3 Februari I dag har vi också fått ett bref ifrån dig hvari du säger du mår bra och
att du bor på samma ställe i år som i fjor, och vi kan också säga att vi alla har samma
goda helsa nu som när du var hemma. Såsom nyhet kan vi berätta att i dag har det
ringt efter Lars Nilssons hustru i Brynje. I dag är det blåst med 3 graders kyla, det går
också snöskurar så att det ibland är förfärlig snöyra. Wi har nu ej något mera att
skriva men vi får väl försöka att på något mer till nästa gång.
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Din älskade hustru
Brita.

Brev till hustrun (skicka en bok, porton, hälsn till Ante från bekanta
i Lit)
Stockhm d. 20 Feb. 74.
Min lilla kära Gumma!
Jag trodde att jag med gårdagens post skulle få bref antingen från dig eller någon annan,
men då blef jag snöpligen lurad. Då det likväl står, att man skall betala ont med godt, så vill
jag i stället för att få bref, afsända ett.
Jag glömde när jag reste hemifrån att medtaga Lasses bok ”Gedungsen eller Ragundasjöns
utgräfning”, och får derföre be dig skicka mig den med posten. Jag tror att portot icke skall
öfverstiga 24 öre, och då du i alla fall skall då och då skrifva mig till, och ett bref kostar 12 öre,
så blir det endast 12 öre postarfvode för bokens hitskickande. Du låter Ante slå ett
kuvertomkring boken, insticker äfven deri ett litet bref och sedan hitsänder det- samma.
Kuvertet bör göras lika med vanliga brefkuvert och vara så lätt som möjligt. Ett sådant stort
bref måste inlämnas på Postkontoret, för att wägas, ty 2 frimärken kan råka vara för litet. –
Af ett bref från Lasse, fick jag veta att du icke är i någon penningknipa, och derföre torde
jag ej komma att afsända något af den varan så länge. –
Min helsa har hittills varit god, och mig vetterligt har ännu ingen Riksdagsman blifvit
smittad af kopporna, fastän dessa gå lika som förut. –
Wäderleken är också densamma, näml. blidväder med rök och dimma. Isen som bildades i
förra veckan, då här var några grader kalt, har på saltsjösidan bortsmält, men Mälaren ligger
ännu. Litet snö föll häromdagen, men är för länge sedan borta, så att intet tecken deraf finns
qvar. Då i de Tidningar Ni har, icke är utsatt något om wäderleken, så sänder jag ett stycke
ur en tidning för att visa. Sådana Telegraf underrättelser anslås hvarje dag på
Rikdsdagshuset m. fl. ställen kl. 2 ef. m. hvarigenom wi dagligen vet hvad wäder det är öfver
hela Europa kl. 8 på Mårgonen. –
Jag kan helsa Ante från Hans Näslund i Klösta. Han helsade på mig om Måndag. Han har
varit här sedan i höstas, och går i Skola hos en som heter Smedman. Näslund reser härifrån
den 7 Mars. Han säger sig ej trifvas i Stockholm. – En svåger till Lars Olofsson i Söre d. v.
s. en af Rapps söner, har jag också träffat. –
Helsa Per och Pål från
Din tillgifne Gubbe
H.

2

Brev till hustrun (köpa höfrö, sett stor oxe, om telegrafsamtal, till
bröllop i Småland, hembärningsarvode från kyrkbyn)
Söndagseftermiddagen d. 1 mars 1874
Kära hustru!
Som du måhända inte får mer än detta bref före Gregoriemarknaden så vill jag härmed
påminna dig om att köpa ett Ltt timotejfrö och 2 a 3 Ltt Alsikeklöfverfrö, för händelse wi ej
har något förut. Skulle något bespar från förra året finnas, bör du naturligtvis ej köpa så
mycket som det nyss uppgifna.
I går gick jag och för 25 öre besåg den största oxe som för närvarande finnes i Sverige.
Han wäger 169 Ltt lefvande vigt, och antags komma att lemna öfver 100 Ltt kött, eller kanske
rättare, speck. Tjuren var 18 quarter 2 tum omkring bakom bogarna, och uppgafs vara 11 qv
lång. Det var med ett ord en välldig bjesse.
Onsdagen i marknadsweckan d.v.s. den 18de kl 12 midd. får du taga pojkarna med dig
och gå till Telegrafen i Östersund, så får ni mottaga ett telegram riktigt färskt och på samma
gång se det man telegraferar. Om jag ej blir sjuk och derigenom hindras, skall jag ej mankera;
och får jag svar genast, så vore det godt och nöjsamt. Glöm ej kl. 12, ty då är jag på
riksdagstelegrafen för att språka lite med dig.
Det är starkt fråga om, att jag i mårgon afton skall resa med riksdagsman Sandstedt till
Småland. Han skall gifta bort en af sina döttrar, och bjudit mig på bröllopet. Han är riktigt
ifrig att få mig med, men jag har lite svårt att komma ifrån, emedan jag är, som du kanske
vet, ledamot i det Särskilda Utskottet, eller ” Skogsutskottet” som det här i allmänhet kallas.
Det är näml. fråga om att lagstifta rörande skogarne och gärdesgårdar m.m.
Som du vet, är här mycket sjukligt, hvilket förmodligen härrör af den dimmiga och
besynnerliga luft som ända hittills oafbrutet varit rådande. I går och i dag ha vi dock klar och
frisk luft med blost, och Barometern har stigit betydligt, så det är att hoppas att en bättre
wäderlek är i antågande. Utom staden synes litet snö i berg och backar, men torde ej vara mer
än 1 högst 2 tum djup. Inne i staden är platt ingen. Kölden på mårgonen 1 a 2 gr.
Mera nästa gång –
Lef wäl och helsa alla bekanta från
Din Gubbe
P. S. Du skall komma ihog att betala kyrkby Olle hembäringsarfvode för de bref jag skickar på
honom. 3 öre pr. st. Har postgången till Lungre kommit till stånd ännu?
Jag hoppas du har bara en gubbe,
så at namnet ej behöfver utsättas.
I marknadsveckan kan du på postkontoret fråga efter bref. Kanhända jag skickar dig några
nya guldmynt, så ni får se hur dessa ser ut.
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Brev från hemmet nr fyra (lysning och dödsfall, olika
timmertumningar, rävfångst, fordringar)
Bringåsen den 3dje Mars 1874
Kära gubbe!!
Ditt bref till Ante, erhöll vi den 22 Februari, och i går fick vi åter ett bref ifrån dig,
deri ser jag att du vill hafva ditskickad Lasses bok "Gedungsen", men vi kan ej skicka
den nu emedan Lasse fick igen den i förra veckan men nästa vecka skall vi väl
försöka att skicka den, vi får nu för denna gång skicka Mobergs revers och den
fullmakt du skickade hem. Wi har nu fått fyra bref och ett telegram ifrån dig, och
detta är det fjerde bref vi skrifver till dig. Såsom ganska färsk nyhet kan du få höra
att det har lyst första gången för Olof Jonsson och Anna i Skjör om söndan, och att
Hemming Erssons moder Märit i Kläppe är död. Det är nu en vecka sedan skolan
flyttades till Bringåsen och Brita tycker att det är roligt att vara på skolan och hon
läser bättre för hvarje dag. Ante har ej följt Pål i Lungre och tummat mer än två
gånger och i dag har vi varit på Näversjöån och tummat 2 tusen timmer men det var
så smalt att vi måste kassera 200 stockar. Förliden torsdag var Göranson och en
annan som heter Johansson på Nässjön och Mellansjön och tummade och Pål i
Lungre följde också med men han tyckte att de tummade ofantligt snålt, de fingo
derföre ej tumma hans timmer. På somliga ställen i skogen är snön ungefär en aln
djup men i granåsarna är det nästan alldeles bar mark, och hemma på egorna är det
just ej annat än is och likaså efter vägarna, och på sjöarna är det bara blankis. Med
räffångsten har det hittills ej stígit vidlyftigt, den räf som for här och trasslade medan
du var hemma fick Pelle i en sax lördagen före Trettondagsmarkanden och det har ej
varit hit någon mer räf sedan dess, men om lördagen kom åter hit en räf och han har
varit hit flera nätter å rad, det är också en som har varit till Hopmyrkällan flera
gånger men han törs ej gå så nära källan att han kan nappa i. Jag får underrätta dig
att du bör skicka hem några penningar som först. Pål i Lungre säger sig hafva att
fordra etthundra Rdr af dig sedan flera år tillbaka, och han vill gärna hafva igen dem
till "gregori". /Lögn/ I går kom Sven Pålsson hit och vi har nu börjat köra timmer.
Fortsättning nästa gång
Brita

Brev från hemmet (Ante) (boksändning, om rävmöte, varubyte,
rapport om nya handelsbolaget, fotogissning)
Bringåsen den 17 Mars 1874
Kära fader!
Eftersom vi skall på marknaden i morgon så får jag skrifva några rader och sticka in i
det stora brefvet "Gedungsen" fastän jag ej just har några nyheter att förtälja och mor
säger att hon ej har någonting alls att omtala. Till att börja med får jag omtala att jag
såg en räf "norr i Loken" i dag på morgonen när jag körde efter vatten, på ryggen var
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han svart och likaledes ned efter låren, han var alls icke rädd, men "svartmärra" blef
rädd och började"fnösa" då blef räfven också rädd och började galoppera ett stycke,
jag var knappast en mäling ifrån honom då han sprang men han började snart att gå
helt sakta så länge jag såg honom och han tittade ofta tillbaka men det har hittills
varit omöjligt att gildra något jern emedan det har varit så kallad "skare" men nu i
afton har det fallit ett par tums djup snö, i dag är det en grad kallt men i förra veckan
var det 17 grader ett par dagar och det var högsta kölden som varit i vinter. I dag har
Nils Andersson skjutsat hit en half tunna korn som vi skall få för "tröskbulten" som
han vill byta åt sig. Det är nu tre veckor sedan handelsboden öppnades här i
Bringåsen hos Erik Persson och på dessa tre veckor har der blifvit handladt för 180
kronor och på en dag har det handlats för 40 kronor. Wi har nu kört från oss timret
och Bjelkarna men vi har ej fått dem tummade ännu. Mor gissar att det är Liss Olof
Larssons hustru som du skickade hem i ditt sista bref och nu vill vi höra om hon
gissat rätt. Jag måste nu sluta emedan det börjar blifva qväll klockan är redan "tio".
Anders Johan Hansson.

Brev till Olof Larsson, Häste (slåttermaskinskatalog)
Stockhm d. 11 April 74.
Broder Olof Larsson
Med dagens post afsändes en katalog öfver en mängd redskaper, deri äfven Slotter- och
Skörde-machiner finnes aftecknade och priser utsatta. – Jag har äfven en annan katalog öfver
Buckeyes Machiner, men dessa äro dyrare och står i pris från 500 till 850 Rd. etc. – Om jag
skall köpa Dig en Slotter-machin, skulle jag helst önska att Du sjelf gjorde Ditt val, emedan
jag icke är någon ”förståsigpåare” härvidlag och det derföre är ganska svårt att finna på det
rätta; synnerligast som det finns så många olika slag att välja på. – Det vore högst tråkigt om
jag skulle hitta på en mindre duglig. - Fundera på saken och gif mig sedan besked.
Helsningar från Norrbaggarna hvilka jag och några kamrater wåldgästade i Påskhelgen.
De woro öfver måttan artiga, hvilket gjorde resan dubbelt träflig. Jag var ensam från
Jemtland. –
Jag har ännu ej hört mig för hur Din ansökan utfallit, men skall försöka taga reda på saken
i slutet af nästa wecka. –
Helsa Din svärfader, hustru och
(?) från din, som jag hoppas, tillgifne
Wän
Hans Andersson
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Brev från prästen O. Löfvenmark, Lit (sedermera präst i Revsund,
om köp av nytt tjänsteåkdon, löspärmar till ”Förr och Nu”, stod
fadder i Kyrkås ka)
Lith
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Maj 1874

Min Käre Hans Andersson!
Helt oförmodat kom jag att i dag tillskrifva Eder, dertill uppmanad af Pastorskan Blix. Att
det är en liten kommission torde Ni på förhand kunna gissa af er sjelf. Saken är nemligen den,
att här i huset har aldrig funnits ett riktigt sommaråkdon, utom en karriol; och derföre har
man fått hjelpa sig fram med en gammal Ångermanlandskärra, tung som ett hus och ful som
en styggelse, ofta till stor förargelse och suckan för både hästar och folk. Länge har fråga varit
i bane att skaffa en ny. Men detta liksom så många andra goda förslager har qväfts i sin födsel
och gång på gång ånyo dykt ned i glömskans djup. Jag har efter min hitkomst gjort hvad jag
kunnat för att visa att detta är en fråga som icke kan falla. Och nu har gubben Blix, som här
representerar det stationära intresset, ändtligen måst gifva vika för den liberala sidans
segrande bevisning.
Men sedan beslutet är fattadt, behöves en verkställande makt, som realiserar det. Vi ha
rådgjort med visa män: de runka betänksamt på hufvudet, förmenade , att här på orten är det
ej godt att i dessa tider skaffa sig ett åkdon, som i sig förenar de fyra egenskaperna: skönhet,
styrka, ändamålsenlighet och billighet. Ty en vigtig princip, som i denna affär måste vara
bestämmande, är den, att den största sparsamhet måste iakttagas. Obs. att lätthet är äfven en
god egenskap hos ett åkdon. Emellertid, efter åtskilligt parlamenterande hit och dit , föll ett
ljushufvud på den idéen, att Ni, som förra våren lärer tagit hem med er en gigg eller sekär,
kunde möjligen i Stockholm skaffa en do äfven detta år och begagna den på hemvägen. Jag
förenar mig nu med hela huset i den begäran, att Ni ville vara god och om möjligt söka skaffa
ett lämpligt tvåhjuligt någorlunda rymligt åkdon, som kunde passa för vårt behof här i
prestgården. I gamla dagar brukade åkdon i långa rader stå på Riddarhustorget, brukade men
brukbara. Skulle det vara litet begagnadt, gör detta intet till saken. I annat fall, bör man icke
kunna få en dräglig åkkärra för vid pass 200 kr. och kanske några tior till?
Kära, om det blir tid, så hjelp oss här, att vi till sommaren icke måtte stå rådlösa.
Kanske, medan jag håller på, får jag besvära er med än en sak, näml. att köpa mig
löspermar till ”Förr och Nu” för från och med 2dra till och med 5te årgångarna. De torde
finnas antingen på Expeditionen eller hos någon bokbindare, kanske hos Elkan och
Schildknecht. Jag torde ej dertill behöfva sända några penningar.
Kanske vet Ni icke sjelf, att Ni i går kl. ½10 f.m. stode fadder i Kyrkås? Er hustru var också
der. Hon och de andra mådde väl. Det var ännu vinter och snö. Jag åkte dit på hjuldon, men
det var intet nöje. I dag är mulet och dystert väder, men helsosamt för jorden. Ännu torde det
dröja temligen, innan våranden kan börja.
Nästa Söndag skall det afgöras, om jag skall flytta till Staden eller ej. Jag önskar hjertligen,
jag sluppe; ty ”je ha vordte ånger” som det heter.
Blix mår f. n. någorlunda godt. Likaså vi andra. De helsa. Lycka till godt slut på arbetet
och välkommen hem!
Vänskapliga
O Löfvenmark
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Brev från Anders Svensson i Lösen (hemresa, val i Skåne, klimat)
Lösen den 24 Juni 74
Heders Broder Hans!
Tack! Hjertligt tack för ditt bref af den 6 dennes hvilket jag erhöll den 18 dennes. –
Hvad nu samma ditt bref började med, så får jag sanningsenligt säga: att , om det varit, eller
kommit från någon annan än Jämten Hans Andersson i Bringåsen, så hade jag tagit det för
ntt fint och smickrande språk. – Men då det kom från dig, så tar jag det efter orden; tackar dig
för din vänskapsyttring, och ville så gerna kunna återgälda densamma med fullvigtig wara. –
Ja detta prof på att du hade mig (sydländningen) i så friskt minne fägnar mig på det högsta,
och detta i synnerhet nu, ty du skall veta, ( jag tror ej att jag komtalade det för dig) att jag
de3 sista dagarne jag vistades i Stockh; nära nog blef förolämpad af ett par kamrater, som rätt
ampert lät mig få min del af deras vrede, men det gick galet; ty jag blef dem ej i ringste mohn
svaret skyldig. – Nu vill jag nämna ett par ord om min hemresa; Första natten låg jag i
Falköping, Andra dito på en Gästgifvaregård Qvarnemåla 3 mil söder om Vexiö, hade så 8½
mil tredje dagen, men hade tur att få Häst temligen raskt, och dertill bra sådana, hade
följaktligen tidigt kunnat vara hemma, men råkade i Ronneby (3 mil från mitt hem) på flera
bekanta, och lullade vi om i all gamman ett par a 3 timmar, så att jag ej förr än mot aftonen
hemkom. – Hem, ja herrliga ord då man varut borta så länge, då framstår det så mycket mera
fängslande, jag får om mig sjelf säga, att jag är behäftad med eller af, en ganska stor dosis
hemsjuka, hemkärlek, kalla det hvad man vill. Jag eger endast ett mycket litet, lågt och ringa
tjäll, men det är mig kärt. Jag utbrister med Runeberg = Och fördes jag att bo i glans, bland
guldmoln i det blå; Och blef mitt lif en stjernedans, Der suck ej gjöts; Der tår ej fans: Till
detta enkla hem ändå, Min längtan skulle stå: Hvad tycks! Hvad sägs om en sådan
tankegång!?
Af Tidningarne har du troligen lika som jag sett att i Skåne har varit val efter Nils Hansson.
Ja, det var just med anledning af ditt yttrande, att wi ej skulle bry oss om politiken eller för
att begagna ditt eget yttrande: ”aldrig ett fnask mer om den junkern”; som jag kom att tänka
på dett val: Och du torde ursäkta mig om jag nämner ett par ord i ämnet. Du bonde vid
fjällarnes fot, i en glest befolkad bygd för ej bedöma wåra förhållanden efter edra. Jag bor
hundra mil närmare den varma södern, hvarifrån ofta osunda giftiga Windar blåsa, och wåra
bröder skåningarne bor ändå närmare densamma; Också hade vid det ofvan omtalda valet, allt
burit Utländsk prägel. – Fem kandidater framträdde för ett försmladt folkmöte, och erbjöd sig
att föra valkretsens talan vid Riksdagen; att de på förhanduttalade sina politiska åsigter, och
att dessa wore för att vinna anklang ytterligt radikala, faller af sig sjelf. –
Hvad tycks?! Hvad säger du om dylikt?!
För min del anser jag det ej vara Svenskt. Men i afseende å vår stora hemläxa
(armeorganisationsförslaget) så må man väl lof att på något vis skaffa sig reda på de
hemmavarandes, den tänkande delens tankar om densamma. Frågor af omätlig vigt, och –
Farväl nu med politiken –
Då man börjar ett bref till en vän borde man väl först omtala sitt eget befinnande detta har
jag ej gjort men kommer nu till detsamma. Jag och alla de mina har, och hafver till detta nu
Helsan, och mår förträffligt, det är endast med mig som med dig; jag lider af en befängd
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lathet, men som sagt; jag och de mina mår bra, och ser till min min glädje att su och de dina
njuta af samma ovärderliga gåfva. – Helsotillståndet i öfrigt i denna bygd är godt, detta
omtalar jag för att få något att säga och dymedelst börja på ett nytt ark, ty så mycket mer än
början lär det väl ej blifva – Wäderleken har sedan min hemkomst, och långt

Brev från A. Hörnfeldt, Ångermanland, riksdagsman (efterfrågar
lämpliga riksdagskandidater fr Jämtland)
Bjästa, Hörnäs den 24 Juni 1874
B. Broder H. Andersson!
Jemte åberopande af min skrifvelse för gårdagen, tillåter jag mig på minna om ditt
godhetsfullt gifna löfte, att i början af nästa månad, sända mig en uppgift på lämpliga
Riksdagskandidater inom Jemtland som äro hugade eller villiga emottaga förtroende.
Käre Vännen
A. Hörnfeldt

Brev från riksdagsmannen Liss Olof Larsson från Orsa (HA sjuklig
o tveksam till ny valperiod)
Stm den 24 Sept.1874
Gode Broder
Tack för ditt bref af den 1sta dennes (men som bar poststämpeln d. 6/9 och hitkom först den
21 ) som var hjertligt välkommet, ehuru innehållet, till en del var alldeles rasande; Jag skulle
nu ge dig en lång och sträng straffpredikan för ditt ogudaktiga tal om att afsäga dig Riksdags
mansuppdraget, men jag har så brådt, att jag knapt hinner skrifva några rader; Jag hinner
blott säga dig att jag jemte revisorerna C. A. Larsson S. Nilsson, Danielsson och Falander
för hvilka jag omtalat ditt onda uppsåt, ber dig – ja! Vi besvär dig att du skall stadna qvar.
Du säger dig vara sjuklig! Men se på andra här, hvilka äro mycket sjukligare än du , de
uppofra sig för fädernäslandet. Gack du och gör sammaledes. Det skulle väl se bra eget ut –
att icke säga något värre – om du, när endast ett år återstår af perioden, skulle afgå.
Du säger dig vidare ämna fira din födelsedag med en afsägelse af din politiska värksamhet; Jo
det vore just ett vackert sätt att fira den dag som gaf dig lifvet om du firar den med att då
sjelf ta lifvet af dig – jag menar naturligtvis det politiska. Nej betänk dig än en gång och hör
vår bön. Då du vet huru mycket jag håller af dig, så vet du att min bön är allvarligt menad.
Om jernvägarna skall jag icke säga ett fnask, men vi skall prata mycket derom när du kommer
hit. Om söndag reser jag till Landstinget för att välja 2 riksdagsmän, och hoppas att då äfven
få titta hem på en dag. Med undantag af valet i N.botten har valen gått bra, eller hvad tycker
Du?
Låt mig snart få höra af dig, och att du beslutat dig för att stadna qvar som Riksdagsman.
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Jag ber dig hjertligt hälsa din Hustru och barn, samt alla som jag känner deruppe, och var
sjelf hälsad från sanne vännen
Liss Ol. Larsson

Brev från riksdagskollega J. Fahlén i Västernorrland
(järnvägssträckningen)
Nyland & Tjäll den 28 Dec. 1874.
Broder Hans Andersson!
Ditt vänskapliga bref af 8de dennes har jag mottagit och dess innehåll till alla delar noga
bemerkt, och finner deraf, det Landshöfding Asplund med Östersund och sannolikt äfven
Sundsvall till hjelp håller på och förråda oss i afseende på jernvägens sträckning från Hybo en
Norske tvärbana till mötes och sedermera fram mot Hellgumssjön och Sollefteå.
Jag vet mycket väl att Sundsvallsintresset arbetet med händer och fötter för att få
Stambanan dragen inåt Ramsjö o Räfsund, för att få vägen så kort, som möjligt emellan
Sundsvall och Norige, och så lång, som möjligt emellan Trondhiem och Sollefteå, men att
LandshöfdingTreffenberg någonsin velat biträda denna åsigt, har för mig varit fullkomligt
främmande. Wår Landshöfding har redan flera veckor sedan rest till Stockholm och kan vi
således icke anträffa honom förr än vi komma dit, och någon jernvägs-kommité har vi tyvärr
icke nu uti Wester Norrlands Län, den upplöstes af sednaste Landsting, ty Landstinget ansåg
någon Kommité vidare icke vara behöflig, sedan undersökningen redan då i det alldra
närmaste vara afslutad.
Wi önskar emedlertid lifligt Håsjö-linien, och ha afslått undersökningen på B linien under
det vilkor att Håsjö-linien måtte komma till stånd.- Det torde emedlertid icke deråt nu vara
något att göra förr änu vi träffas i Stockholm, då få vi väl försöka att tala vid gubbarna, jag
menar Landshöfdingarna Asplund och Treffenberg få vi höra deras mening . Alla
representanter från de tre nordligaste lännen torde väl sätta sig emot en linia, som svänger
till inne i obygderna, som Räfsundslinien, då man kan få en rak och vacker väg upp till Håsjö.
Mera då vi träffas. Jag resiprosierar dina välmenta Jul och Nyårs välönskningar till alla
delar och tecknar
Med sann Wänskap
J. Fahlén

1875
Brev från hemmet (Nyströms Kari dog, marknadshandel,
riksdagstjänsteman vill köpa berömd getmesost)
No 1. Bringåsen d. 17 Jan. 1874. (bör vara 1875)
Gode gubbe!
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Jag får, med några få rader underrätta dig om hvad vi uträttat sist förflutne
marknadsvecka. Neml. att "Nyströmpe kari" kom hit till oss dagen efter din afresa,
och var då mycket matt och usel; hon afled, hos oss, på Torsdagsmorgonen, på
Tisdagsmorgonen talade hon (till kl. 10) mycket, och besvarade de frågor som
ställdes till henne; och i går bars hon ut, hvarvid de äldre af grannarne woro
närvarande; och vi bestod en liten traktering; i dag har hon blifvit jordfästad, emedan
här har varit gudstjenst. Hvad markanden angår, så har jag ej något att berätta
emedan jag ej varit dit, men genom "gossarne" har jag hört att det är smått om
pengar, hvadan de handlande hade dålig afsättning på sina varor. Marknadspriset
var: för jern 4 kr pr Ltt; och vi köpte ett par jernstänger till gamla "Åkskrindan", som
vägde tillsammans 30 lt och kostade 6 kronor. Salt kostade 24 kronor tunnan, men
Lasse och Erik Persson köpte en tunna, med säck, för 23 kr och af detta har vi behållit
1 spann, och det är utmärkt fint. Sillpriset omkring 30 kr, Fågelpriset 32 skilling
hjerpen, Räfskinn gällde i medeltal 7 till 8 kr stycket. För wårt Loskinn blefvo vi
bjudna 29 kronor men vi begärde 35; vi skall nu spara det till nästa marknad; för
kroppen fick vi 5 Rd af Ingenör Beckström. Marknadspriset för hö var i medeltal 90
öre pr. Ltt. Förliden Fredag eller i förrgår skjutsade Ante hem skomakaren, som tog
22 kr för arbetet. För roskull kan jag äfven berätta, huru väderleken varit under den
korta tid, sedan du reste hemifrån; det har varit blid väderlek tills i går då det var
"femton" grader kallt och snögade hela dagen nära ett qvarter djup, i dag på morgon
har det äfven snögat, ej så obetydligt, men det har nu klarnat upp och är 22 grader
kallt, så vi fruktar att den skarpa köld vi hade i Julhelgen kommer tillbaka. Med
Fredagens post anlände ett bref ifrån Charlott på Riksdagshuset i Stockholm, hvari
hon framställde en begäran att du måtte medtaga något af den berömda Jemtlands
mesost, som hon hört omtalas såsom utmärkt god; detta bref var skrifvit den 1
Januari, men kom nästan nog så sent nemligen den 15de eller samma dag som
Riksdagen öppnades. Wi mår nu alla väl som vanligt.
Din hustru Brita.
Helsa vänner och bekanta der borta.

Brev fr. Lars Lithander d. äldre, Lit (prisuppgift på virke)
Klöstanäs d. 8 Februari 1875
Gode vän och Broder Hans Andersson.
För din vänskapsfulla skrifvelse af den 1sta dennes, hvilken jag i dag emottagit, får jag på det
uppriktigaste tacka och tillika erkänna, att jag icke såsom jag bordt enligt löfte öfversändt den
utlofvade prisuppgiften. Emellertid har jag sedan den 16 januari efter en ådragen svårare
förkylning varit sängliggande hela tiden, under hvilken tid läkare 4 särskilda gånger hafva
varit här på besök hos mig och under hvilken tid jag sväfvat , jag så må säga, emellan lif och
död.
Emellertid sänder jag härhos den uppgift jag erhållit från Herrar Worsöe i Throndhjem, men
hvilken ingalunda är fullständig, emedan den upptager blott den sista skeppningens priser,
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hvilka i anseende till den dåliga confineturen på utlandet äro vida lägre än föregående års
priser.
Christian Berg träffade jag andra marknadsdagen och han omtalade att han då på Stockholm
tillsändt dig med posten en fullständig uppgift äfven alla föregående års priser, å virke lastadt
i Tronhjem. Så snart jag blir bättre till helsan, hvilket jag ännu tror drager ut på tiden, skall
jag tillskrifva dig vidare några ord härom.
Vänligen
Lars Lithander

Brev från hemmet (vedhuggning, stor vedhandel, besök av
rödökusiner, Britas skolgång)
Bringåsen d. 12 Febr. 1875
Högärade Gubbe!
Det är i dag åtta dagar sedan wi sist skref, men jag kan äfven i dag , "skarfva" ihop
några rader, emedan jag skall till Östersund i morgon. Det är nu stor trafik med
vedköring, härifrån Bringåsen; Erik Wall, Per Jakobsson, Jonas på Berget, Per Ward,
Jöns Persson, Nils och Per Andersson knogar på med vedköringen; pojkarna har
skjutsat 5 famnar ved till Östersund, och i morgon skall de fara dit för 6te gången.
Det är nu god åtgång på veden, emedan kölden för jemnan är skarp, wi har
ackorderat bort 10 famnar ved, hos färgar Olsson i Östersund, för 10 kronor pr. famn,
men han har fått blott en famn ännu. Hemming Ersson har nu gjort ifrån sig
"wedhuggningen", han har huggit 21 famn, men weden är något för kort; och vi sade
till två gånger, att han skulle hugga veden längre, men det hade ingen verkan. Jonas
på Berget will hafva två famnar, af den ved Hemming huggit; istället för de "lass"
han betingade medan du var var hemma. Såsom färsk nyhet kan jag berätta att vi
hade storfrämmande förliden söndag, nemligen Olle i Undrom och Olof Larsson i
Heste; de voro på resa till Ragunda, och skulle hålla auktion på en brobyggnad, de
komm hit på söndagsaftonen och stannade här öfver natten. Jag kan ockå omtala att
Erik Larsson i Halåsen är död, och att Lars Lithander har varit dödssjuk, men lär nu
vara på bättringsvägen. Brita är ännu på skolan i Kläppe, och hon har varit der jemt,
utom en vecka, då det var så rysligt kallt att vi måste vara hemma; nästa vecka skall
skolan flytta hit till oss.
Brita.

Brev från hemmet (prästhälsningar, ersättn för perukanskaffn.,
posthantering, handel och pengahantering, födda och döda,
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mesostanskaffning, efterfrågar "jernvägsfrågan", p.s. om
hästslakt)
Bringåsen den 23 Februari 1875
Min kära Gubbe!
Till att börja med, får jag frambära helsningar ifrån Hasselgren, han har varit här och
predikat i dag. I dag har jag äfven uppburit 22 kronor och 30 öre af Carl Carlsson i
Mo för peruken som du anskaffat. Med Fredagens post anlände ett bref till mig, och
ett till Paul Andersson i Bye ifrån dig, det sednare har jag sjelf framburit, emedan jag
skjutsade posten ifrån Lith om Fredan; jag uppbar då 100 Rdr i betalning, för de
penningar du lånat Magnus, och vi har funderat på att insätta dem i Folkbanken,
men Lasse i Kleppe will låna dem. Wi har icke sålt något hö emedan priset är lågt,
neml. 75 á 80 öre pr Ltt och ej heller många har frågat efter något. Jag har också
nyheter att berätta, nämligen att Lars Olofsson i Söre är död, och han har dödt af
vrede som det säges; och att Hans Pålssons dotter Brita har fått sig en barnunge som
blifvit döpt i dag, och erhållit namnet Hans. Wi har nu hållit husrum för skolan i två
veckor, och vi skall äfven hålla husrum nästa vecka. Jag kan äfven helsa ifrån Anders
Persson, han reste härom i går och var på väg till Östersund. Här har nu varit litet
blidare väderlek i nära tre veckors tid, termometern har sällan visat öfver 10 graders
köld, förutom ett par dagar i denna vecka då det var öfver 20 grader, det har ibland
äfven droppat af hustaken i solskenet, men någon tö har här ännu ej varit på hela
vintern; här har ej heller fallit mera än ungefär ett qvarter djup snö, sedan du reste
hemifrån, således är snön ännu blott en aln djup. Wi har nu köpt en "getmesost", på
mejeriboden i Östersund, som väger åtta skålpund, och vi har beställdt med Edfast
Ersson att han skall skicka den, om något tillfälle dertill yppar sig.
Efter marknaden skall vi åter skrifva, och underrätta dig om huru marknaden blifver;
men som det "hörs" , blir det en "penningfattig marknad". Det första du skrifver,
måste du nämna huru det står till med "jernvägsfrågan", ty nästan dagligen frågar
någon om "jernvägsfrågan" ännu ej förekommit på Riksdagen, eller om ni snart
bestämmer jernvägens rigtning, o.s.v.
Lef väl till dess, önskar din kära hustru
Brita.
P.S. Jag glömmer omnämna att gamle "skytt" nu är döder, och flådd af Johan
Larsson. d.s.

Brev från hemmet (posttransporter, marknadspriser, vedförsäljn.
prästen Blix död, återfått slädfäll, ogjord mesosttransport,
hästhandel, livränteuppdrag)
Bringåsen den 14 Mars 1875
Gubben Min!
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Tack för brefvet af den 27 Februari som kom mig tillhanda den 12 Mars, ditt förslag
angående brefafsändningen kan denna gång ej uppfyllas, emedan posten ej afgår förr
än nästa fredag och det blir nog länge att spara tilldess med att skrifva. Wi har hittils
skjutsat posten hvarannan gång, eller lika många gånger som Pål, emedan han will
så hafva det. Markandspriserna woro: För Sill 23 Rdr tunnan för Torrfisk 3,75 a 4 Rdr
pr Lisp: Salt 22 Rdr tunnan, Kaffe och Socker tillsammans pr Ltt 13 Rdr, Kalfskinn
2,25 pr stycke killingskinn 25 öre Räfskinn 2 Rdr, för Loskinnet blef vi bjudna 25 Rdr,
men wi har det qvar ännu. På Marknaden var godt om gamla hästar till salu men
smått om köpare. Före marknaden körde pojkarna 16 famnar ved till Östersund, för
10 Rdr pr famn och skall äfven köra några famnar till, något af pengarna skall vi
insätta i Folkbanken i Östersund. Såsom nyheter kan jag berätta, att ett stort Lodjur
spatserat härom flera gånger, och att Pastor Blix slutat sina dagar den 12 dennes. Det
är fortfarande blid väderlek och om morgnarna omkring 10 grader kallt. På
marknaden återfick wi vår slädfäll, som du hade med dig till Stockholm, af Nils
Larssons i Tulus son Lars Nilsson i Kälen, som lär ha varit till Stockholm. Wi har ej
fått tag i någon att skicka Mesosten med, så den der Charlotta får väl vara utan så
länge. Lars Hemmingsson i Brynje will att vi skall, antinen köpa hans "fåla" eller
också sälja honom ett par skrindar hästfoder, men om han vill köpa något foder så
får han heldre köpa hö, emedan vi har mera af den sorten till salu, än af hästfodret. I
förra veckan anlände ett bref,(adresserat till dig) som var skrifvet den 20 December,
af N.O. Sahlin i Stugun men som det ej är af synnerlig vikt, så bryr wi oss ej om att
skicka det till dig. Ante har nu träffat både Elin och Lindqvist, angående
lifräntesaken och Lindqvist är nöjd med att betala till Elin de 20 Riksdalerna.
Fullmakt medföljer nu men på fullmakten står Emma Lindqvist i stället för
Montelius, som det står på boken, och du får ändra det om det behöfs, men Lindqvist
säger att hon en gång skall hafva fars namn och det är detsamma när hon får det. Wi
har nu alla helsan och mår bra
din Brita.

Brev från hemmet (pastor Blix utbärning, Anna på bröllop, Ante och
Jonas till Rödön att läsa gamla papper)
Bringåsen den 21 Mars 75.
Hederlige Man!
Det är i dag bott åtta dager sedan jag sist skref, men eftersom posten afgår ifrån
Lungre i morgon, så kan jag äfven denna gång sända dig några rader; ehuru jag ej
har andra nyheter att berätta, än att det i går och förrgår, snögade något; och att jag i
dag varit till Lith och åsett pastor Blixs utbärning, vi har varit sex personer ifrån
Kyrkås, som spisade middag på stället* det var neml. Paulus Olofsson, med hustru
och Jonas Ersson med hustru, och mor Brita i Lungre och jag, Pelle i Lungre och du
var äfven bjuden, men Pelle kunde ej komma dit, emedan han hade ondt i ryggen;
Torsdagen efter Påsk skall Blix begrafvas. Anna har varit till Lillsjöhögen på bröllop,
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hos Mattias Ersson, emellan hans dotter, och Erik Olofsson på Kråksjönäset, och
Begåfningen steg till 850 kronor. Ante och Jonas är bjudna på "kalas" (i Påskhälgen)
till Olle i Undrom, han har en hop gamla papper som han ej kan läsa, och han vill
gärna veta hvad de innehålla. Wi får väl raska ihop mera, och skrifva längre bref
nästa gång. Wi har nu alla god hälsa, skrifver din
Brita länge. War god ställ inneliggande bref, Magnus tillhanda. *men ingen
bonde ifrån Lith var närvarande.

Brev från hemmet (penningtransaktioner, om spjälklyvning,
dödsfall och bröllop i Brynje
Bringåsen den 8 April 1875.
Hedervärda gubbe!
Förleden Fredag erhöll jag ett bref ifrån dig, men jag har dröjt tills i dag med att
besvara din skrifvelse, emedan jag i morgon får skicka brefvet med posten som afgår
ifrån Lungre. Jag har nu träffat Pål i Bye, och han ville att du skulle betala till
Magnus de 100 kronor, i fråga, emedan han ändå skulle skicka penningar till
Stockholm; han sade att han redan skrifvit dig till derom. Lars Öst i Kläppe var hit i
går, och han ville höra om vi skulle hafva några "spjälar" klyfda, och han sade att han
låfvat dig, (eller att du betingat honom dertill) medan du var hemma; i så fall måste
väl pojkarna köra hem någon "spjelgran". Pål Hansson vill att du skall lägga ut
penningar i förskott, på den tröskmaskin du skulle köpa, om du kan; om det ej går an
så underrätta derom med det första, att han må skicka penningar så fort som möjligt.
I dag står Arvid Nilssons i Brynje bröllop, han skulle sammanvigas med dender
"Greta ifrån Hallen" som för några år sedan tjenade hos Erik Persson. Numera aflidne
Olof Pålssons i Brynje hustru Ingrid, eller som vi vanligen kallar henne "Ol Pålsa
Ingri" är nu död. Det är nu slut på den bistra vintern, ty i dag är det 5½ grader bidt
och i går var det lika varmt, så att hustaken nu är på det närmaste bara; men det är
också den första egentliga tö på hela vintern.
Brita.

Brev från bonden Per Andersson i Bringåsen (köp av tröskverk)
Bringåsen den 9 April 1875.
Käre Wän!!
I anledning af vårt förut fattade beslut att förskaffa oss en tröskmaskin, har jag nu ehuru det
borde hafva skett förut, företagit mig att skrifva några rader till Hr Riksdagsmannen, att om
det vore möjligt han kunde förskaffa oss en trösk. Orsaken hvarföre vi ej för ha skrifvit är den,
att vi ha tängt på att göra uppskof tills vidare, emedan det är litet smått om pängar för jemten
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i dessa dagar, Nu har vi hört att Riksdagsmannen skulle uppkjöpa tvenne maskiner hit till
Kyrkås, och om detta icke redan hafver skett, han ville vara god och skaffa äfven den tredje i
samma försel. Vi skicka emellertid inga pängar utan om så är att det låter sig göra, och äfven
förskottera Medlen i annat fall finge vi spara till en annan gång. Några nyheter kunde jag
vist ha att anföra, men jag tror att han redan förut vet om dem, såsom vår Pastors död, med
flera, Många hälsningar hämifrån och från oss alla, att vi Gudi lof lefver och mår som
vanligt bra, ursäkta mitt slarf.
Per Andersson

Brev från Johan Larsson, Häste/bror till Ol Larsson/(vill kolla
sonens förehavanden, vilken sedermera blev kyrkoherde i
Indalsliden och kontraktsprost)
Häste den 15 April 1875
Heders Kusin!
Tager mig friheten anhålla det du gör mig en tjenst. Saken är den att jag har en son Lars
Hoflin som studerat i Uppsala, men i vinter slutat der, och flyttat till Stockholm för att
inskrifva sig i Tullverket – haf godheten uppsök och helsa på honom , och i hemlighet gör dig
litet underrättat huru han lefver och uppför sig, samt sysselsättning och omgifning han har ,
helst som jag tycker för min del att han behöfver mera pengar än hvad jag anser skulle
erfordras? – Jag torde kanhända varit något sträng i mitt sista bref när jag skickade honom
200 kr, och sedan dess ej erhållit svar om pengarna framkommit eller icke. Skulle du se och
finna att min son uppför sig väl och lefver anständig, samt vara i penningeförlägenhet var
god låna honom litet och underrätta mig derom, skall jag genast sända pengar tillbaka till dig.
Den 10de Mars bodde min son Riddargatan 30. 3 tr. upp. Ursäkta min djerfhet, samt
bönfaller om att du fullgör hvad han begärt. Anhåller om svar så snart det sig göra låter.
förbindligast
Johan Larsson
P.S. Jag vill att du ej skall visa dessa rader för någon. D.s

Brev från hemmet (begäran om tumsedel, hästsjukdomen "Rots"
härjar)
Bringåsen den 16 April 1875.
Kära gubbe!!!
I dag har anländt ett bref ifrån dig, som var skrifvet den 4 April, du hoppades att vi
skulle erhålla det den 9de men det har som du ser kommit oss tillhanda i dag. Du
begär att vi skall skicka en tumsedel, och vi skickar nu en, fastän den 9de länge sedan
är förliden, kanske detta bref hinner fram till Stockholm förr än Jernvägsfrågan blir
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afgjord. Wi har inga andra nyheter att berätta än att Hästsjukdomen "Rots"
förekommit i Häggenås, och 4 eller 5 hästar hafva der blifvit skjutna. Här är ännu full
vinter, och i dag har det snögat litet, det är nu Mulit och 1 grad under noll. Jag måste
nu sluta emedan jag ej har mera att skrifva, och det dessutom är båttom emedan vi
skall uppsöka någon som skall till Östersund i morgon.
Din Hustru
Brita.

Brev från Riksgäldskontoret, Stockholm
Stockholm den 2 Juli 1875.
Till Riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen.
Härhos få vi öfversända qvitto af Riksgäldskontorets Kassör å det belopp, 46 kronor 32 öre,
som af Eder blifvit återlevererat af utbetald ersättning för Eder hemresa från innevarande års
Riksdag.
För Riksgäldskontoret
C.v.Stockenström
Sam Warburg
No 42

/Herman Wikblad

(kvitto)
Af Riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen har undertecknad denna dag bekommit
Fyrtiosex Kronor Tretiotvå Öre (46 – 32) , hvilka återlevererats utaf utbetald ersättning för
hemresa från innevarande års lagtima Riksdag.
Stockholm och Riksgäldskontoret den 26 juni 1875.
H Bolin

Brev från CA Sjöberg, Härnösand (järnvägssträckningen)
Hernösand den 30 Juli 1875.
Broder Hans Andersson
Tack för brefvet af den 25 sistlidna Juni. Jag har dröjt med besvarande deraf af orsak att jag
samma månad erhöll kunskap derom, att Kongl. Majt tre dagar förut belutat förnyade
jernvägsundersökningar, rörande de stridiga delarna af norra stambanan, och jag velat afbida
tillförlitlig underrättelse om samma beslut för att kunna Dig detsamma meddela. Jag sänder i
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sådant afseende nu härjemte en bestyrkt afskrift af Kongl. Majts den 25 sistlidne Juni till
Kongl. Jernvägsbyggnadsstyrelsen i frågan aflåtna bref.
Wid sammanträde sistlidna gårdag har, då, enligt högstberörda bref, förnyade
undersökningar genom Jernvägsbyggnadsstyrelsens försorg kommer att företagas å linien
emellan Hybo och Ljungan vester om Stödesjön, Wester Norrlands jernvägskommitte, ansett
några vidare undersökningr af Kommitten icke böra tillika vidtagas, men uppdragit åt en af
sina ledamöter Herr J Malmberg att å stället göra sig underrättad om den lämpligste
sträckningen emellan Hybo och Ljungan och derom meddela Kännedom åt de af Jernvägsstyrelsen förordnade undersökningsmän, i ändamål att genom dem få den fördelaktigaste
riktningen för stambanan undersökt.
Derjemte har Kommitten uppdragit åt Herr Walenberg att föranstalta om undersökning af
jernvägssträckningen wester om Stödesjön till Håsjö för utrönande af de förbättringar som å
denna sträckning möjligen kunde åstadkommas, för hvilket ändamål Malmberg ock bemyndigats engagera sakkunnig person.
Widare har Kommitten beslutit att då utgifterna för norra stambanans dragande öfver
Håsjö otvifvelaktigt skulle i wäsendtlig mån förbättras och möjlighet visadt sig att få
jernväg anlagd i fortsättning af stambanan från Håsjö till segelbar hamn vid
Ångermanelfven, beslutat anställa detaljundersökningar för anläggning af bibanor från Go—
ge till Ballsta eller Nyland och från sistnämnda ställe till Sollefteå, hvilka undersökningar äro
afsedda att verkställas under innevarande sommar så fort ske kan.
WesterNorrlands jernvägskommitte har ock ansett att ytterlligare undersökningar böra
anställas för åstadkommande af förbättringar å stäckan emellan Dusnäswiken / Sennån/ och
Närkan, hvarom jag å Kommittens wägnar ock härmed anhåller det genom Brors försorg
wederbörande Kommuner måtte anmodas föranstalta under detta års sommar.
Om de åtgärder som komma att vidtagas från Brors sida anhåller jag att blifva
underrättad, och skall jag icke underlåta att meddela hvad af oss widare kan komma att i
dessa vigtiga frågor åtgöras.
Med sann högaktning och vänskap
C. A. Sjöberg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------De i ofvan åberopade kungl. Bref omförmälda nya jernvägssträckningar kunna icke
tillfredsställa oss i Ångermanland, emedan förmånen af stambanans och tvärbanans förening
i Håsjö derigenom omöjliggjort att tvärbanans läge då ej torde kunna blifva i annan riktning
än öfver Ånge och Gällö, hvadan nordöstra Jemtland och Ångermanland likasom Wester och
Norrbotten berövas i betydlig grad fördelarna af tvärbanan. Wi äro beslutna att i det yttersta
hålla på Håsjö, hvilket norra Jemtland och torde göra för att ej blifva uteslutet ifrån förmånen
af jernväg.
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Brev från Liss Ol. Larsson, Orsa (järnvägsundersökning,
jordbruksarbete hemma, riksdagsval, tal vid kungabesök mm)
Stm Den 23 Aug. 1875
Käre vän och bror!
Först i går qväll hade jag nöjet emottaga ditt bref af den 8de dennes, af kouveret synes, att det
blifvit retournerat härifrån till ”Gagnef” men som jag då redan rest hit, skrefs ny retour, och
så fick jag slutligen brefvet; Ditt telegram den 9de hade jemväl varit till Stm. innan det
afsändes till Leksand. Emellertid tack! för detta bref och telegrammet såväl som för ditt bref
den 17 Juni och din deri lemnade lifliga skildring af din hemfärd.
Af mitt telegram den 9 ds. har du inhämtat att jag då befann mig i hemmet, hvadan jag då
icke kunde åtaga mig den erbjudna kommissionen. Om jag minns rätt, lemnade jag dig
Ingenjör Larssons adress, då jag i Juni månad skref till dig, hvadan jag hoppas det du genom
skriftväxling med honom redan har klart om jernvägsundersökningen. Min anteckning om
hans adr kan jag icke få rätt på, men jag skall försöka få rätt på honom, för att få kännedom,
om någon uppgörelse egt rum.
Efter att ha vistats i det kära hemmet i fem veckor, anlände jag hit, sistlidna
Thorsdagsmorgon; Det kännes obeskrifligt uppfriskande att få vara hemma så länge, och detta
under sommaren, och särdeles glädjande var det både för mig sjelf och de mina, att finna det
både kraften och lusten för jordbruksarbetet är oförminskad, jag deltog i alla arbeten och utan
att vilja skryta, kan jag säga att jag kunde arbete i kapp med hvem som hälst af våra arbetare;
Jag kan således när som hälst, utan afsaknad lemna Riksdag och Politik; hade jag icke varit
ledamot i en komité, hvars arbeten kommer att underställas Riksdagen, och i hvilken komité
jag blifvit insatt egentligen för att i Riksdagen försvara dess arbeten, så är det mycket
antagligt att jag undanbedt mig återval; nu kan jag det ej, utan öfverlemnar saken åt Gud och
valmännen. Efter hvad jag kunde höra lär nog meningen vara att plåga mig ännu i tre år,
men tiden för valet är ännu ej utsatt; och det kan blåsa många väder innan valet eger rum. På
tal om val, så får jag nämna att såväl Carl Johanssons som Anders i Nyckelbys återval äro
tvifvelaktiga, den sednares derför att valet sker på en hvardag – tillstädt naturligtvis för att
bönderna skola uteblifva – och den förres derför att hans vanliga rival Sven Ersson, nu
arbetar lika rastlöst, som förr att få komma med. Det ser för öfrigt icke bra ut med valen, af de
få som äro kända, framgår att vi förlorat minst 3 röster, (John Erissons, Eric Olssons och
Hobergsgubbens) utan att ha vunnit någon Från revisorerna kan jag hälsa dig, med mycken nyfikenhet väntar vi att få se resultatet af
valen i Jemtland, och i synnerhet inom N. Larssons valkrets, vi veta att valet skedt, men
resultatet känner vi ej. Att du blir återvald tager vi såsom gifvet, likasom att du måste låta
välja dig; ty när du tagit fan i båten så lär du väl och dra den i land – Det är ju du som stält
till med jernvägsstriden, och då måste du jemväl bringa den till ett godt slut.
Af tidningarna har du sett Kunga besöket i dalarna; ett hjertligare och fästligare emottagande
än det i Leksand, torde knapast ha kommit en svänsk Kung och Drottning till del. Folkets
såväl som de höge resandes förtjusning, var obeskriflig; Den som påstår att svänska folket icke
är Konungligt sinnade, skulle der på några timmar ha blifvit öfverbevisst om sitt misstag;
Eget nog måste jag å de cirka 15000 dalaiters vägnar som voro när, hålla tal till Kungen, och
det förfaller nästan löjligt, då jag ej fick veta något derom, förr än högst två minuter förr än
talet skulle framkläckas – det såg nästan ut som om vederbörande ville ställa mig i
förlägenhet, men det gick ej den gången, ty såväl Kungen som allmenheten voro ganska
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belåtna med de ord jag yttrade. Jag hinner ej mer, hälsa alla som vilja hälsas från din och
deras
Vän
Liss Ol. Larsson
Skrif eller telegrafera ögonblickligen när du blifvit vald. D.S.

Brev fr Liss (kandidatförslag till förstakammarval)
Stm. den 7 Sept. 1875.
Käre Broder!
Mycket bråttom, derför några ord; Med dagens post får du 10 ex. af ”Svenska
Medborgaren” der vi – jag menar revisorerna jemte flera hitreste riksdagsmän låtit införa en
artikel angående valen till 1sta Kammaren; meningen är att du skall kringsända dem till de
Lanstingsmän, som du anser lämpliga. I samråd med desse hafva vi äfven uppsatt förslag till
Kandidater för de olika länen, hvilka recommenderas, ifall ni icke hafva några ännu
lämpligare om hvilka ni kunna förena eder; För Jemtland hafva vi således uppsatt Herr Carl
Burman i Hammerdahl, och L. Lithander på Klöstanäs. Det vore beklagligt, om bönderna i
Jemtland skulle splittra sig, då de ega makten, endast för jernvägens skull, eller rättare för det
elendiga Östersunds skull – ty derifrån är det väl tvisten utgår. Det vore bra besynnerligt om
landsorts Landstingsmännen skulle gå stadens intressen, då man ser hur städerna gjort det
till en trosartikel, att motsätta sig äfven de billigaste anspråk från landet. Naturligtvis
kommer B--ch i fråga hos eder, men skall då folket aldrig få klart för sig hvart det bär om man
fortsätter med att låta sig representeras af förtroendemän? Jemtland har ju sin Landshöf.
Skulle de icke kunna bestå sig med en man af folket, som något så när vet var skon klämmer?
Skulle det nu vara omöjligt att förrena sig om en inom Länet så tag då någon annan som ni
vet vill något hvad ni vill i de stora frågorna; Jag går så långt att jag t. o. m. vågar föreslå dig
att du med de dina går öfver på motsatta sidans kandidat blott du vet att det är en som hyllar
landtmannapartiets åsigter, (jag menar nu med de olika sidorna, de två
jernvägslinierna) ty en röst der betyder icke mycket, om det blott icke är B--chs .
Landstingsmännerna Holmer i Odensala, Hindric Persson i Ammer, Schalin i Stugun m. fl.
äro kloka och insigtsfulla män, tala med dem, och hälsa dem både från mig; Grefve Posse m. fl.
och säg att ni ställer dem till drygt ansvar, om de icke väljer så att vi för våra – som vi och
veta äro deras – åsigter vinna en röst från Jemtland. Såh jemväl att få bugt på Gunnar; jag
hade tänkt att skrifva till honom, men då han kanske går och visar Nils --- brefvet törs jag
icke. Nej nu blef brefvet allt för långt – jag behöfver väl icke be dig om att ge så liten
offentlighet som möjligt åt innehållet, ty det ser nog ändå.
Walet i min valkrets sker den 17 ds. beträffande resultatet vågar jag icke en gissning, men jag
är i alla händelser lugn som en filbunke, då jag i alla fall får träffa er här, och emedan jag
hoppas att det kommer en landtmannapartist, hvem som än kommer; och detta behöfs nog, ty
det har gått klent med många val till 2dra Kam. Framför min hjertliga hälsning till vänner
som träffas, men mäst till de dina och dig sjelf från din och deras vän
Liss Ol. Larsson
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Brev från Anders Svensson, Blekinge.(om riksdagsval, bl a Gunnar
E. Mörviken petad, resa i Blekinge, jaktinbjudan)
Lösen den 12 Sept. 75
Broder Hans!
Tack för ditt bref af den 29 Juli, hvilket jag nu med ett par rader will besvara; jag har med
afsigt väntadt så länge på det jag skulle få gratulera dig med det samma, hvilket jag nu också
gör på det hjertligaste. – Äfven jag har - mot min förmodan - blifvit omvald, hvilket du
troligen af Tidningarna sett. Ja det är då ett stort spectakel dessa agitationer som å vissa orter
äro i gång och nog har de gjort sitt bästa att tvåla till mig, men det lyckades dem ej att peta
bort mig ändå; så ännu en gång om helsan varar kommer vi att råkas min hederlige Jämte.
Nu är jag och troligen lite hvar af kamraterna nyfikna att få Tidningarne och se huru
Kamraterna står sig – Norrland tycker jag går hårdt åt sina förtroendemän – Hägermark Per
Eriksson, Fahlen och Anders Andersson äro allaredan bortpetade. Du nämnde i ditt bref att
försök gjordes att tränga bort Nils Larsson: den Gubben gick inte- och förbannat orätt och
dumt hade det warit att kasta bort en sådan man, roligt skall det nu blifva och se hur våra
öfriga vänner från Frankfurt står sig, Sandstedt lär hafva en svår rival har jag sport. – Tacka
dig min Bror vill jag äfven för din vänliga , fast som jag förmodar just ej så allvarliga
bjudning att komma till Bringåsen på Elgjagt, dels är jag icke skytt, dels lägger de hundrade
milen ofantliga hinder i wägen, så jag förmodar att den ifrige Jägaren Sandstedt har icke ens
kunnat infinna sig. – Du undrar hur jag bar mig åt för att få vår hederlige Lasse att företaga
en Blekingeresa, och säger – ”att underrättelse härom emotses med spänd wäntan”. Broder!
Härpå kan jag ej bestämt gifva dig svar – men att se Blekinge i högsommaren och höra dess
näktergalar – och dels smickrar jag mig med, att någon dosis vänskap till mig i någon mohn,
härtill bidragit . Alltnog, han kom, vi hade trefligt, och jag följde honom ända till Nils i
Asarum 6½ mil från mitt hem på hjuldon genom den Blekingska strandbygden. Du omtalar i
ditt bref historier, och det muntra på köpet, som jag ej har några sådana till hands, och
behöfver mycket fyllnadsämne för att få något att säga i mitt bref, så vill jag omtala en liten
episod från vår resa (Lasses och min). Wi reste med mina Hästar till Ronneby det är halfva
Wägen, sen tog vi Gästgifvareskjuts och hade två Gätgifvaregårdar att passera – Wi vore
uppe kl half 3 på morgonen och besåg allt sevärdt under vägen till Ronneby, der hade jag
bekanta , som jag råkade så vi uppehöll oss der flera timmar, fick så vänta förbaskat länge på
skjuts och ankom ej till Nisses gård förr än kl.. tolf om natten; vi bultade på, inget svar, vi
gick till hvar sin dörr och började trumma på alldeles besatt – trötta och sömniga vore vi
öfvermåttan. Slutligen utkom en Piga i allra lättaste drägt – då följande samtal uppstod: Är
Nils Nilsson hemma? Nej. Kommer han snart? Det vet jag ej, Hvar är han? I Carlshamn.
Bed hans hustru komma ut, vi vill tala vid henne? Är Herrarna rasande, tror ni att Mor
stiger opp så här dags, och dermed gjorde hon min af att slå till dörren mitt för vår näsa, men
beslutsamt satte jag foten emellan och sade, gå in till din matmor, och säg henne att två af
Nils gamla kamrater står här utanför och säg henne äfven att di heter Lasse Jönsson och
Anders Svensson och den trollformeln hjelpte. –
Nu har vi all säden inbergad, och är sysselsatta med Höstsådden, Höskörden har blifvit under
medelmåttan men Spannmålen såväl Höst som Vårsäden fullt medelmåttig, eller nästan
deröfver, Sommaren har varit mycket varm, men vi har en och annan gång fått oss bra regn
som hjelpt oss, Potaterna äro wackra, så vi kan Gud vare lof emotse ett temligen bra år. –
Från Magni äfvensom från Nils i Asarum och Lasse har jag hafvit bref, kan således helsa från
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dem, de mådde godt. – Att jag och alla de mina hafvit och har helsan Gud vare lof, får jag
också nämna, detta är alltid att sätta högt wärde på men här å orten har i Sommar varit
mycket sjukligt: och det är alltid en påminnelse om; att man bör vara tacksam för denna
ovärderliga gåfva. –
Nåh, hur är det med edra jernvägsarbeten nu i Norrland, det arbetas väl på Sundsvalls
Throndhjemsbanan? Får du någon kortare väg till wintern att tillryggalägga på hjuldon?
Eller hur!
Jag såg af ditt bref att du icke var hemsjuk då du lemnade Stockholm, det bevisades derigenom
att du tog den stora omvägen Hernösand, Sollefteå – likaväl kunde du gjort en tur åt
Småland och Blekinge, så tycker åtminstone jag: Nämnde gjorde du ej hvad det var för
magnet som drog dig högre mot Isens och Köldens regioner, jag emotser besked härom,
likasom hur många Elgar du lyckats fälla, om du behöfde reqvirera extra manskap att bära
hem köttet. Jag har nu icke mer att säga, utan slutar med en hjertlig helsning till dig och de
dina.
Din sanne wän
Anders Svensson
P.S. Som du ser är detta mitt bref skrifvet Söndagen d 12te jag fick det ej på posten då, ja det
blef icke ens hoplagt: emellertid fick jag på Måndags afton färska Tidningar, och hvad fick jag
se, jo att Gunnar din Landsman och kammarkamrat å Frankfurt blifvit undanställd; detta var
då mer än oväntadt, Gunnar blef nämligen under förra Riksdagen särdeles bemärkt såsom
ordinarie Ledamot i Försvarsutskottet, såsom en af de tre Reservanter hvars reservation inom
andra Kammarn vann mästa anklang; men som jag redan sagt: Norrländningarne tyckas i år
vilja allt vad på dem ankommer stöpa om andra kammarn. D. S.

Brev fr Liss (om valen)
Stm d. 22 sept. 1875
Kära Bror!
Brefvet jemte 2 kronor, som ock telegrammet har jag emottagit, och tackar derför.
Utgången af valet i edert Landsting var icke oväntad, men det gör mig ondt att se det folket t.
o. m. i en så aflägsen landsort icke kan låta sig nöja med något mindre än en
Generaldirektör; de borde inse att om man till riksdagen skickar endast förtroende män –
afsättliga när som helst – så vore det så godt att lemna makten ensamt åt regeringen, man
besparade då åtminstone riksdagskostnaden, och tjenstemännen kunde då jemväl odelat få
egna sin tid åt tjensten. Då t. ex. Holmer och Henrik Persson i fjor garanterade Posse, att
Bennich icke skulle återvald, skall de bli intressant att få höra huru de förhållit sig vid valet.
Af hittills kända val, har det gått illa med de flästa; och med vemod frågar man sig, när skall
folket vakna ur sin dvala. I 2ra Kam. har vi t. o. m. förlorat några röster. Af vårt Landsting
väntar jag icke något godt med den sammansättning det nu har. Mina Kandidater äro
Fröman, Bröms, Ordföranden i Banken Levenhaupt och Major Kraemer eller Borgmästar
Lundqvist. Men det var ej härom jag skulle skrifva, det var om Jernvägsingeniören; Mitt
telegram hoppas jag du fick i går. Det är allt bra motigt i denna sak. Det synes tydligt att
ingeniörerna icke äro benägna för att godtgöra hvad statens ingeniörer försyndat. Genast
efter sedan jag fick order om att beställa om undersökare telegraferade jag till Lindegren,
hvarefter jag samma dag öfversände bref till honom, svaret kom först den 19, och från Pålman
den 21 – bådas svar följa härhos; från Kullgren har ej vidare svar ingått, än Pålmans
gissning. Danielson och Adelsköld äro uppe i norrland, och jag vet ingen utväg, af
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tidningarna ser jag att Malmberg föranstaltar om undersökning, som nu pågår, af en
Löjtnant Cerderberg; jag undrar om den kan ha någon tid öfrig.
Från Ingeniör Larsson har jag emottagit hosgående telegram; hvad betyder det? Har du icke
hört af honom?
Jag måste sluta, här sitter en som ber så ömt att vi i Dalarna skall hjelpa (?) i 1 Kam. så jag
måste till och trösta honom.
Många hälsningar från vännen
Liss –
Äfven jag har blifvit återvald, och till min öfverraskning fått hvarenda röst.

Brev från riksdagsman Hans Larsson, Hälsingland.(Järnvägen,
riksdagsvalen)
Flästa den 6 Octob. 1875
Broder Hans Andersson!
Tack för ditt bref af den 25te Sistlidne!
Det är mer än beklagligt att järnvägsfrågan blef uppskjuten Sistlidne Riksdag då
frågan blir mer tilltrasslat i stället för utredd.
Hudikarne de arbetar af alla krafter nu för en bibana i en Riktning som verkligen leder till
ödemarker som de så mycket talade och skref om förledet år att staten ej kunde utan stora
förluster anlägga Jernväg, ehuru väl då var aldrig i fråga att gå så långt i vester att man ens
närmat sig dessa ödemarker – nu lär en bibana bli mycket gifvande fast den belöper jämna
trakter – alt detta för att dra Riksdagen vid näsan.
Ännu beklagligare är det att alla andra vigtiga frågor får strykas på foten för en enda – så
var det i vårt Landsting äfven om än jag samlade en minoritet som väckte Herremännens
förundran och raseri (jag hade ej synnerligt angenämt der) större delen ja så när som en enda
bonde från Hudiksvalls socknarne gick med mig och detta kunde våra förnämiteter ej smälta,
ty de har förut styrt efter behag när ingen sammanhållning bearbetats – jag vet ej ens hur
min kandidat står i Jernvägsfrågan han har då ej någon enskild fördel af någon viss riktning,
men i andra frågor har vi hafve honom säkert. Jag förundrar mig på dina Riksdagskamrater
som kan tro att Bennick är så omistlig för Jernvägsfrågan att dermed uppväges alla andra
hans Riksdagsåtgöranden- men har du endast 3 ledamöter af hela Landstinget för din
riktning - ? i motsatt fall borde ni ha blifvit några röster till –
Det vore bra besynnerligt om vi till slut skulle få kustlinien något som jag omöjligen kan tro
för än beslutet är fattat trotts alla Norrlänningars arbete derpå –
Jag förmodar vår vän Gunnar slipper nu kommande vinter detlaga i Jernvägstvisterna, jag
har väl sett det besvär är afgifna, men jag förmodar de nu fått lärt sig i Farups komuner att de
nu gådt lagenligt tillväga –
Troligen har vi att förvänta en tråkig riksdag i synnerhet i Jernvägs och
Komerskolegifrågan, kommer äfven försvarsfrågan åter den jag ännu ej vet hur den skall
lösas, blir ej roligt vara med, och jag har ej ämnat brydt mig mycket om alla dessa frågor
annat än inom hemmet, men genom sin enhälliga önskan låtit mina komitenter segra. Du vet
då hur godt vi har om kandidater, när jag är lika omistlig här – som Bennick för Jemtland-
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Wahn till 1st k. har i de flesta fall gådt bättre för våra motståndare än för oss – visserligen
har vi vunnit några jelpare men ej som antalet val kunnat medgifvit – och det retfullaste att
vi förlorat på alla ställen der lottning kommit i frågaJag gjorde en titt till Stockholm efter Landstinget (jag var der 1½ dag) jag träffade Liss. Jan
Andersson, och Fahlander och kan hälsa från dem. Revisorerna var ute på resa – från
Magnus Jonsson kan jag Helsa, och Östling träffade jag i Gefle och kan helsa från honom –
Sjelf är du och de dina Helsad från
vännen Hans Larsson.
Helsa Lithander från mig att jag är ej tacksam för Bennicks hjelp i Jernvägen. Jag har
heldre villat sett en gammal vän, om än något Jernvägsgräl blifvit oundvikligt. –
jag beklagar att jag ej får dragas med vännen i viken i vinter

Brev från Liss Ol Larsson, Orsa (kontrakt för järnvägsundersökn)
Stm. d. 7 Oct. 1875
Gode Wän och Bror!
Efter sju sorger och en nåd ser det nu ändteligen ut, som om vi skulle få den
jernvägsundersökning, hvarom vi så länge afhandladt, såvidt icke nån herre nu lägger sig
deremot.
Innan Larsson vill företaga en så lång resa, var det naturligt, att han ville ha någonting
uppgjort, hvadan jag lämnat honom ett kontrakt, lika lydande men hosgående. Priset är
mycket billigt, till att börja med begärdes 550 Kr, men innan jag ville lofva något, vände jag
mig till en bekant, erfaren jernvägsingeniör för erhållande af råd; denne påstod att priset var
mycket lågt, och skulle han icke velat åtaga sig samma arbete för mindre än 1000 Kr pr mil.
Hos denne Ingeniör har Larsson arbetat, och till hans fulla belåtenhet, hvadan han var mycket
glad öfver att Larsson erhållit uppdraget, som han var viss om skulle komma att ske mycket
samvetsgrant. Han näml. Löjtnant Sandeberg, lofvade jemväl att granska alla undersök.
handl. om vi så önskade, och detta utan betalning. I dag på morgonen, sedan Larsson fått läsa
dina bref, och deraf funnit att ni dels ville bekosta handtlangning, dels och att han skulle
blifva synnerligt väl omhuldad af eder, nedsatte han sina fordringar till 450 Kr pr mil. Och
jag hoppas det vi ömsesidigt skola blifva belåtna; jag har dessutom sagt honom att han icke
skulle få några knusslare att göra med, och att ni icke höll på några Kronor mer eller mindre,
om, för den händelse arbetet skulle blifva mer än vanligt svårt och tidsödande. En s. k.
Schaktmästare, för den svårare handtlangningen medhafver Larsson, utan att hvarken jag
eller han ansåg nödigt att på förhand kontraktera om hvem som skall betala honom under
arbetet; öfvertygade som vi voro att ni nog derom skulle enas.
Riksdagsmannavalen äro nu i det närmaste slut; några röster hafva vi vunnit, men vi hade
bordt vinna fler, brist på lifaktghet och disiplin har vållat nederlag å vår sida, då deremot
motsidan, som äro så få, genom enighet kunnat segra – men så äro och alla medel lofliga å den
sidan, under det att vi stämplas som intrigörer, t.o.m. om vi skrifva till en vän, om helt andra
saker, då det sker före valen.
!sta Kam. valet i Dalarna, gick bättre än jag på förhand vågade hoppas, då af fyra, vi fick tre,
som jag uppställt som kandidater. Men hvad sägs om Kronobergare, Elfsborgare och
Malmöhus boerna, der våra vänner utgjorde mer än ¾ af Landstinget? I mitt tycke bar de sig
åt som ena --or.
Har du någon bekant i Tuna och Njurunda tingslag, så försök att vid valet efter Sjölund, få
någon vald som icke är för den wästra linien; Lithner lär anse sig såsom gifven, men utan det
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att han vill dra åt väster så förlorar äfven Landtmannapartiet en röst. Gör derför hvad göras
kan.
Under tillönskan af all den framgång edra sträfvanden i jernvägsfrågan, förtjenar, ber jag dig
hälsa alla som villja hälsas från din och deras vän
Liss Ol. Larsson
För telegram får du häfta i skuld tills vi träffas. D.S.

1876
Brev till hustrun (hästköp, älghorn, krasslig)
St. d. 25 Feb. 76
Kära Gumma!
Jag får väl lof att tacka för brefvet, fastän jag är lite missbelåten med att du låtit mig
wänta nog länge. Hoppas du ej glömmer mig så länge hädanefter.
Jag sänder dig nu 200 Rd, för att användas wid förefallande behof. Skulle pengarna ej
behöfvas för korn- eller hästköp, så kunna de få ligga tills jag kommer hem. _ Eftersom
träafverkningarna nu kommit i gång och det tillfölje deraf torde bli något rampris på
temmingsfålar, så är det inte så nödvändigt köpa häst på Marknaden, utan får det anstå för
händelse ej någorlunda skapligt pris kan fås. Skulle det bli frågan om att köpa en fjolfåle, så
får gossarna be någon hjelpa sig, men akta sig för sådana förståsigpåare som tycka att ni nog
har råd att betala bra.
På sjelfva fettisdagen skall jernvägsfrågan förekomma till behandling i Statsutskottets
riksgäldsafdelning. Får då se hur det går.
I går var jag krasslig och låg inne. Jag hade stark hufvudvärk och Diarhe. Den förra
åkomman är i dag försvunnen, men utsoten fortfar. Hoppas dock den snart upphör. Att jag i
dag är någorlunda kry kan du förstå deraf att jag i dag varit med i Statsutskottet.
Jag har inga nyheter att förtälja för denna gång. –
Då från Per i Lungre inte hitkommit några Elghorn, torde du i nästa bref underrätta mig
om huruvida han skickat dem eller ej.
Jag är något darrhänt i dag och slutar därföre med uttalande af min lifliga önskan att
dessa rader må finna dig och våra barn wid god helsa.
Din Gubbe

Brev till hustrun (div betalningar och körförtjänster)
Stockhm d. 9 Mars 76.
Min Kära Gumma!
Ditt sista bref erhöll jag i gårafton kl. 9. Således ankommer Kyrkåsposten hit hvarje
Onsdagsqvell. –
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Brefvet var nog så kort och det stod ej något om att det sednare penningebrefvet jag afsände,
framkommit. Jag förmodar att du fick det samma dag som du afsände ditt i går hitkommande bref, och att du således ej viste något derom då brefvet skrefs. Jag önskar dock veta
i nästa bref om pengarna framkommit. – Äfven kan du omtala om Ni fått betalt för
Postskjutsen och om Borgh samt Arfvid betalt sina skulder. –
Er förtjänst på timmerkörningen torde dock ej bli så stor, men kan kanske vara lika god
som kastwedkörningen till Stan. –
Då höpriset är så lågt torde det inte vara skäl i att sälja. Ty det är antagligt att det nästa år
blir stor trärörelse och följaktligen dyrt hö. Det är derföre så godt att ej sälja mera hö.
Om du får mera pengar än du behöfver, så låna ej bort dem till osäkra personer, ty jag
behöfver dem då jag kommer hem och skall redovisa för de pengar jag mottog i Lith för
jernwägsundersökningen. –
Jag har ingen nyhet att berätta och hvad jernwägsfrågan beträffar , så ser det ut som den
knapt kommer att afgöras förr än efter Påsk. I mårgon förekommer den till behandling i
Utskottet, men blifver icke afgjord. –
Jag har nu åter igen ådragit mig hosta och snufva, och är derföre icke riktigt kry i dag. –
Ett telegram afskickar jag i dag, som jag hoppas du får i mårgon. –
Helsa alla wänner från
Din
Hans.

Brev från P. Hoflin i Ragunda (järnvägssträckningen).
5:e maj 1876
Min K Bror!
För sista telegrammet med underrättelse om den olyckliga utgången för vår och det öfriga
Norrlands del uti Jernvägsfrågan får jag härmed aflägga min tacksägelse – och uppmana dig
och dina vänner att ej låta modet falla, ty här respekteras Du och dina liktänkande med
aktning och tillgifvenhet för beifrandet af en rättvis sak.
Okända personer med lokala förhållanden som bidragit till det fattade ovilkorligen orättvisa beslutet mot det öfriga Norrland torde derför i viss mån få anses otillräkneliga, men
landets egna representanter, kunna derför icke urskulda sig. – Allmän och högljudd
förbittring mot dem uttalas, och lärer icke på långliga tider kunna utplånas. –
Här i Ragunda trösta vi oss med att möjligen i tidernas längd Stambanan skall komma att
genomskära dessa trakter – såvida icke våra egna representanter äfven då gifver sina röster,
att den från Hybo skall lämpligast taga riktningen öfver Bergeforsen. –
Jag undrar just hvad Herrar Statsråd tagit för handpenning på hvar den skall gå? –
Den handpenning Jemtland lemnat 1,000,000 tycks ändock vara afsedt för Refsund.. Då hvarken Regering eller Ständer velat lyssna till den allmänna viljan i Norrland, så
synes det bäst att ni packade ihop och begifva eder från Riksdagen. –
Helsa wännerna och välkommen åter.
Din tillgifne Wän
Ragunda
P. Hoflin
Den 5te Maj
1876.
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