
Österlings i Stånga den 23 november 1866 

 

Min Älskade Dotter! 

Tack för brevet som jag längtat efter! Det har varit jobbigt att du inte hört av dig på så länge. 
Jag hörde även rykten om att du inte fick skriva till mig eller ha någon kontakt med mig, då 
skulle du inte få ärva den du bor hos. Men jag är ju van att lida, och håller mig till Gud. Så 
gjorde jag även denna gång och såg det som en prövning. Men jag är nu glad och tacksam att 
det inte var på det viset. Det gläder mig att du har det bra hos din morbror. Mamma har varit 
sjuk i snart 6 veckor så jag har fått göra allting. Men eftersom jag inte har haft några skolbarn 
att undervisa sedan folkskolan startade, så jag har ingen lön. Av Herr Bäckström har jag som 
vanligt fått lite pengar, men det kommer inte att räcka hela vintern. Pengarna jag ärvde är 
också snart slut. Men tack gode Gud, jag är frisk! Jag har köpt en liten gris för 6 riksdaler, den 
har jag nu gött upp och ska slakta den. Den kommer att räcka om jag hushållar med den. Jag 
har lagt in krydd-strömming och så har jag potatis, gryn och ärtor. Bara mamma blir frisk så 
går det ingen nöd på oss, hon verkar vara bättre nu. Fru Westberg hälsar till dig, men det kan 
inte bli något porträtt förrän till sommaren. Din lilla Gustaf är stor och pigg som en nötkärna. 
De hälsar så mycket. Gustafssons hälsar också. De mår bra, även deras lilla tös. Hilda sa att 
jag skulle hälsa, men hon kommer att skriva till dig också. Jag skrev en vers till henne på 
namnsdagen. Hon bjöd in mig på middag, men jag var där först på kvällen. De var mycket 
trevliga mot mig. Prästen har jag inte sett sedan jag fick nattvarden senast, och jag har inte 
hört något om prästbetyget annat än det du själv skrev om. Han skickar det nog om du och 
morbror ber honom om det. Lövenbergs har jag inte pratat med sedan du reste, jag vet inte när 
jag träffar dem nästa gång. Allt är sig likt här. Mamma undrar om du vill köpa fin vit ull av 
henne. Du kan få köpa så mycket du vill, 1 riksdaler och 16 skilling. Du vet vilken bra kvalitet 
det är, och mamma behöver pengarna för hon hinner inte göra något av den ändå. Hon hälsar 
så mycket och är glad att du har det bra. Skriv hur du vill göra, annars säljer mamma ullen till 
någon annan. Henrik hälsar till dig, Elis är snäll och växer bra, han fick beröm på läxförhöret, 
och prästen var nöjd. Petterssons har varit i Småland i 5 veckor och är inte hemma just nu. 
Annars vet jag inte om jag har något mer att berätta. Carin bor inte hemma utan arbetar som 
sömmerska. Mari Westberg hälsar så mycket, även alla andra som känner dig. Måtte Gud se 
till att vi får vara friska så att vi får ses i sommar. Kunde ni då stanna över en natt vore det 
roligt.  

Nu måsta jag sluta för det är bråttom, Gustafsson som ska ta brevet till Wisby väntar. Gud 
välsigne och bevara oss alla till kropp och själ, för tid och evighet genom Jesus Kristus, vår 
herre, Amen. Jag kommer tills jag dör vara din sanna och ömma vän. 

A. E. Bruce 

P. S. Johanssons ombud var här för 14 dagar sedan och jag gav honom din adress. Skriv när 
du kan, och lämna brevet i Åkanders handelsbod är du snäll! 

P.S. Mamma Hägg, Fru Bäckström, flickorna Lina Munthe och Madam Erickson och han 
samt barnen bad mig hälsa till dig.  


