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Avskrift 

 

Tisdags morgon kl. 6 Öja den 22 December 1863. 

Min Lilla Goda Älskade Lina!!! 

Tack för ditt bref och det som var i korgen som var oendeligt välsmakande, 
jag kunde omöjligt hinna att skrifva med Drängen ty hästarna ville hem och 
mina små barn skref profskrifter och då känner du väl gamla Pappas lynne. 
Tacka tusendefallt  det söta och goda härskapet på mina vägnar för all sin 
godhet! Jag är så glad att du trifves att du ej kan tro det, det är en stor lättnad 
för mig i mina många bekymmer. Mamma är väl rask Gudilof! Men mycket 
att göra och rökerind så vi icke kan få baka och tvätta, men idag har 
gumman gjort otta och det röker ut, så sent omsider får vi väl någonsmula i 
ordning. I fredags slutade jag skolan, och har en hel hoper tillgodo, men kan 
inte få opp något så jag kan få köpa min lilla Lina julklapp, som jag 
önskade, utan det får du förlåta gamla Pappa, men Linet till Linnena får jag 
väl låte spinna på vintren till min lilla snälla Dotter, som önskas tillika med 
sitt goda Herskap en rolig och glad julhögtid! Jag har så ondt i midt högra 
pekfinger och så mycket att göra, att jag är rätt ledsen hur jag skall få 
iordning nu följer ett lite skrin det skull kosta 32 sk. Men jag fick det för 24 
sk. Om du nu är möjf med det så är det min önskan, Jag hoppas att vi får 
råkas i helgen om vi får ha helsan, men jag har gikten i hufvudet så det skär 
som med knifvar, att få se huru det blir. Mamma och Hendrich helsar så 
mycket men mäst helsas du ifrån din ömma och hulda Pappa. Gud velsigna 
och bevara dig för tid och evighet genom Jesum Christum vår Herre Amen! 

Det är min innerligaste önskan, glöm mej ej, derom beder jag dig min lilla 
snella Lina! 

Din ömma Far 

AE Bruce 

 

 

 


