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Brev från Lars Petter Hansander till brorsonen Hans Petter
Andersson, Bringåsen, 12 år. Lars Petter flyttade till Singsjön
och gifte sig ett par månader senare.
Malmberget d. 12 Aug. 1900
Bästa Hans Petter!
Som jag med säkerhet inte minns om du fick svar på brefvet du för länge sedan skref till
mig, och skickade i ett af farfars bref, får jag nu på slutet af min vistelse härstädes passa
tillfället och sända dig några rader.
På samma gång vill jag bedja dig öfverlemna bifogade bref till respektive adressater, så du
får då tjenstgöra som postexpeditör, fastän utan lön.
Ett af brefven skall pappa ha, ett farmor och ett faster Brita. Jag hoppas du öfverlämnar dessa
i oskadadt skick!
Jag tänker du nu hängt opp lien för sommarn och ”slagit ifrån dig,” såvida du ej kommer
att använda den på åkern.
Hvad dessa redskap angår tror jag mig i sommar ej ha sett mer än en enda och den
användes för att slå bort gräset vid kontorsbyggnaden. Någon lie har jag ej tagit i, sedan jag
var i Jämtland.

Då ni nu för tiden ej slår synnerligen mycket skogsslått har du kanske på hela sommaren ej
sett någon mygg, än mindre blifvit biten af densamma. Men om du gör dig en resa hit i syfte
att få se mygg, skall du ej bli sviken i dina förhoppningar, utan kanske se och få känna flera,
än du i all din tid kunnat drömma om. Linaelfvens stränder är en riktig glädjeort för dem, och
den person bör få tapperhetsmedalj som törs gå dit, eller vara där, och ej är försedd med ett
större eller mindre parti myggnät, sådana redskap äro nödvändighetsartiklar här i Lappland.
Jag har 2 st. dylika och dessa ämnar jag ta med mig hem till Jämtland fastän de nog inte
förstå sig på att på bästa sätt använda dem där.
Jag hade nog mycket mera af intresse att säga dig, men som klockan är öfver ½ 11 på
kvällen känner jag mig högst belåten med att gå och lägga mig.
Hälsa dina bröder från din farbror
L. P. Hansander
Malmberget

Brev från Ingeborg , A J Hanssons första hustru, till två av hennes
barn, Emil 6 år och Lars 4 år. Sista dottern Anna var född ett
halvår tidigare, och Ingeborg dog i juni 1902 – ett och ett halvt
år senare.
Jonas Emil Andersson, Bringåsen:
Mörsil den (?) 1900
Min Kära Emil!
Lycka till god Jul.
Tack skall du ha för brefvet. Du mår väl bra lilla Emil, jag mår bra, jag vet inte när jag kom
hem. Jag blir nog borta bra länge, var snäll!
din mamma beder
Skrif flera gånger till mig.

Lars Julius Andersson, Bringåsen:
Mörsil den (?) 1900
Min lilla kära Lasse!
Lycka till god Jul.
Tack för brefvet lilla Lars, Jag ser du mår bra.
du är väl snäll och flink, var inte ute och frys så mycke, det är kallt. Din mamma mår bra.
Skrif (?) gång till din
Mamma.

Brev från Hans (Petter), 20 år, vid Birka folkhögskola i Ås, hem till
någon av de yngre bröderna Nikolaus eller Lars.
Birka den 26 feb 1908
Snälle Bror!
I dag har vi fest här det kommer nog mycket folk, tåget skall stanna på linien här mitt för
skolan. Det kommer inte någon ifrån Bringåsen hit. I går fick jag ett brev från moster Julia.
Men jag har inte fått något ifrån dig, du måste skriva o tala om hur det går hemma och om du
har gillrat något mer åt räven och om han inte gick förbi detta järnet som je gilldra. Moster J.
talade om att ni hade roligt på godtemplarmötet om söndag. Vi var också på mötet här uppe i
Ås. Stadsborna voro hit, så att det var ganska mycket folk. Och livat var det. Konrad kom väl
sen hem den där dagen när han följde mig till staden. Jag var här vid tre säger (3) tiden på
aftonen. J. åkte direkt från alpbacken och hit. det har gått olyckligt till med mina skidor, jag
bröt neml. av den ena en dag förra veckan. Jag åkte ner genom skogen och när jag kom ner till
sjön var där en tvärbrant så att det bar iväg huvudstupa så att skidan brast. Men jag har fått
mig en annan i stället så det går lika bra nu som tillförene.
Förra kvällen skurade vi vårt rum här, så vi har det rent till festen. Men kamrat K. sitter och
rakar sig nu, vi har nyss varit ner och ätit frukost kl är inte mer än 8 än men det går lika
galant ändå. De äro nu friska allesammans som varit sjuka. Den hära veckan är Backman och
jag gullgrävare. Drängen har slutat här nu så vi får elda själva eller B. och L. är det som står
för eldningen av ångpannan de får betalt föret. Det har varit ganska kallt nu ett tag kanske du
har fått någon räv eller hur. Han har väl gått mycket nu.
Jag har reda på lösen för det här kvartalet den tyder så (Lere Esperanto) eller hur du har väl
fått den också. Jag skall skicka dig så att du får betala för mig någon gång på nästa möte. jag
har brott så jag slarvar åtskilligt.
fortsättning nästa timme
Jag får börja med att tala om att vi skall få fara på marknan en dag tror jag. Jag skall väl
skriva till dig och tala om när det blir för en dag, du kommer väl också dit. Nu är kl. 6, festen
är slutad och de håller på leker här nere. Det har varit mycket folk här i dag ett hundratal
personer hade beställt mat här. Hilda Eriksson i Lungre har varit här i dag också.
Greven, not. Brant samt Merlin och Bergdal har hållit föredrag. I morgon eller fredag är
grevens födelsedag. Då skall vi uppvakta honom med sång. Det brukadr vara roligt här på
grevens födsed. säga de som voro här i fjol. I dag, när jag skriver detta, som står på denna
sidan, är det Torsdag, och det snöar och blåser så förfärligt uti på sjön.
Vi har nu hållit på att stöka ihop efter festen. Slöjdläraren vid Åsgård gjorde en minnesten
som vi satt i en vrå i skolsalen, denna såg ut aldeles som den skulle varit av granit men den
var av papp i verkligheten.
Skriv till mig och tala om hur ni mår och vad ni knogar med hemma. Jag skall skriva mera
en annan gång. Jag har så brott nu.
Vänligen fr din bror Hans

Brev från AJ Hanssons dotter Brita, 13 år, till äldste brodern Hans
Petter som gjorde värnplikt eller repövning vid Frösö Läger.
Brita dog två år senare.
Bringåsen den 24 April 1910
Snälla bror Hans!
Tack för brevet som jag fick från dig på tisdan. Det går bra för dig där borta på lägret.
Jag skulle tala om för dig att vi fått en fåle efter Graffa.
Skulle hälsa dig från Farmor och Kristina att de må bra nu, vi mår alla bra här hemma.
På fredan far mjölkskjutsen första gången med vagn till Kläppe. I går var pappa till Lit och i
dag är han till Kläppe.
Den 5 April fick vi två kalvar, det var Pryd och Perla som kalvade. Perla hade en kalv som
var svart, den andra var svart o vit på sidorna. Den 11 April kalvade Rosa. Snart skall
Gullros kalva också. Nu på gården här är det barjora, det är bara några snöfläckar midt på
gården o på nylannom hålle på å titt opp barfläckan. Det blåser bra mycket i dag det är 3
grader varmt nu.
I dag skall Kristina Eriksson i Odenslund komma hit och hälsa på; sedan skall hon till
Edsåsen. Jag skall tala om för dig att Per Jonsson på Åsen skall fara till Amerika.
förra söndan var han till Anders Persson och hälsade på där.
Jag kan inte skriva mera på detta brev för jag har inte tid. Jag skall på posten med det nu,
innan han går te Kläpp.
Nu skall jag gå in och äta, skriv flera gånger så att jag får höra hur du mår. Adjö med dig nu.
Många hälsningar från syster Brita Andersson
P.S. Salmen Olsson i Skör har farit till Amerika. D. S.

Brev från Per Andreas Ericsson, son till Anna och Per Eriksson,
Odenslund, till Beväring nr 21 Andersson, 7. komp Frösö
läger /Hans Petter Andersson/, senare bosatt i Smesta.
Amnö d. 21 aug 1910
Bäste kusin Hans!
Tack för brevet! De va roligt att höra hur du mår och hur det är att vara där på lägret
och knoga. Jag hade blott önskat att få se dig i kronans kläder , men jag får väl se dig nästa
sommar då jag själv tänker hänga på mig samma lump.

Hoppas att de kommer att gå lika bra, som att gå som lantbrukselev här nere på Upplands
hårda lera. Håller nu som bäst på med skärning av skörden har redan gjort ifrån oss vete, råg
och ärter, håller på med svarthavre.
Tröskningen är också redan i full gång av årets skörd. Jag är nästan förlorad i hela bakre
partiet, för jag har kört självbindarn nu i 14 dars tid mest alla dagar, både söndag; Här har
dom just ingen skilnad på sön- och vardagar. Förra söndan t. ex. gick tröskverket här i full
gång och jag satt på självbindarn bredvid vägen, när kyrkfolket gick till kyrkan. Men sådan
förlåtes gärna här nere, undra vad folk skulle säga om sådant hemma?
Här nere trivs jag ganska bra nu, men i början tyckte jag det var bra jäklig här. Knoga fick
man göra som om man vore tokig och skällning som vore man inte folk, men de var ju att
skälla emot och inte vara rädd för det var bara sådana torpardrängar som ingenting visste el.
förstår något utan bara svär dagen lång.
Ja, tror inte jag skall skriva om något mer nu utan du får närmare höra hur det är här när
jag kommer hem, kommer i slutet av sept.
Hälsa alla bekanta där uppe.
din kusin Pelle.

