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Avskrift 

 

 

 

Modern text 

Tisdag morgon kl. 6 Öja den 22 december 1863. 

Min lilla, goda, älskade Lina! 

Tack för brevet och det som du skickade med i korgen. Det var väldigt gott. Jag hann inte 
skriva svar och skicka med drängen, för han hade bråttom då hästarna ville hem. Och mina 
elever satt och skrev prov, och du vet ju hur din pappa är då. Tacka tusenfalt det snälla 
herrskapet från mig för allt gott det gjort. Jag är så glad att du trivs med att arbeta hos dem, 
det är en stor lättnad för mig och ett bekymmer mindre för mig. Mamma mår bra, men har 
mycket att göra och röker in*, så vi kan varken baka eller tvätta. Men i morse klev hon upp 
tidigt så nu är hon klar, så till sist får vi väl också en smula ordning (inför julen). Jag har så 
ont i mitt högra pekfinger och har ju så mycket att göra, och är rätt orolig över hur jag ska 
hinna med allt. Jag skickar med ett litet skrin som egentligen skulle kostat 32 skilling, men jag 
fick det för 24. Om du tycker om det så är det min önskan att du ska ha det. Jag hoppas att vi 
kommer att träffas i julhelgen. Om vi får vara friska kanske, men jag har så ont i huvudet, det 
skär som knivar så vi får se hur det blir. Mamma och Henrik hälsar så mycket till dig, men de 
mesta hälsningarna får du från din ömma och snälla pappa. Gud välsigne och bevare dig för 
tid och evighet genom Jesus Kristus vår herre, amen. 

Min allra högsta önskan är att du inte ska glömma bort mig, jag ber dig min lilla, snälla Lina! 

Din ömme far 

A E Bruce 

 

*Kan betyda att de röker korv och kött upphängt i skorstenskanalen och därför inte kan 
använda spisen som vanligt. 


