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IIVI}trTERGATANII

rrI tusen år så bygi-de ie med onåtstånc1lig tro
. och så blev Vintergatan byggd.r en ståil-ig

stjärnebro ...11

I,fauina Elsa hade en plåtkoffertr en rfArnerikakoffcrtrr med träband

på loclc och sidor. Där hade hon samlat brev och ancira ninnen ända

från sin flicktid. Den ficj< följa ned på alla flyttningar genom

Sveriges 1and, lund, Vad.stena, Strängnäs, Piteå och Västervik.

l,[an såg den bakorn kläderna i sänglcarnmargarderobenr i linneförrådett
i vindskontoret el1er i något prångr där den inte var i vägen men

änd.å al-ltid åtkonlig. Den sis;ba ticlen har den stått hos mig.

IIär jag nyligen öppnade den, fann jag bland en m:ingd brevbuntar
en samling vykort, snabba meddelanden i ord och bild mellan Elsa

och Josef under åren 1902 - 1904 och under en kort period i början
av 1913. De rbyggde en bro mellan sig likt Sa1ani och Zula.nit i
Topelius dikt, som Elsemor kunde utantill framför brasan i vår
barnd om.

Josef, f. 28.12.1884, son ti11byg3nästaren Oscar }Illsson och hans
hustru Äuilustar flyiiar til1 linhamn 1BB9r d-är hans far
grundar en metodisiförsamling 1895 och san-na år bygger
ett kapell-, linndga.tan 27.

Elsa, f; 13.10.1886, i Kristinestad.r Finlandr är dotter i;ill Karl
Johan lindborg och hans hustru ld.a. Sed-an 1BB0 har hennes
far verkat sora metodistpastor i Vasa och andra finslca stä-
d.er, en modig och uthållig raanr som röj b väg för metodis-
nen j- Fin1and. Åi 1897 konmer han till linrhamn som meto-
d.isi;för'samlingens förste egna pastor. lfär familjen lind-
borg detta år komnrår fr'ån järnvägsstationen i by56roästa-

""ni 
tt"harabangrt, möts ungdornarna för första gången. Jlsa

är då elva år ganr:nal och Josef tretton.

Elsa har följt med sintrfarsgubbert på dennes alla flyti;ningar i
Finland och fortsätter därmed i Sverige: loftahamr,rar 1999 - 19Oz

och Bjuv i nordvästra Skåne i 902 - 1903. När hon 1 9O3 pä hösien

följer ned familjen till Roma på Gotland har hon avlagt exan:en

vj-d fliekekolan i l'lorrköpingr där hon varit inacko::i.erad" und.er

terrninerna.
"l-sa och Josef står i skriftlig förbind.else mecL rre.rancira. uir.i'l-er d.e

1ånga neriod-cr då cle inte l:an träffas, Deuna tid av Iäng'br'.n, uncl-

ran ocli kanslle ibland förtvivlan kiinåe hon srihe:rt som en prövotid
hon f ått u bstå f ör s'i n s1,ora kärlelcs sku."l 1, ocir de'bsai:rna kärr..le

nog också. han, som tålmorii3t, ömsint raen i-blrncl lite viilråcli5;'i;
'?x-'-t'i--'- '^ r " '-n nnh lnrr '' 'r.n* i t s: in tcnr n=-ancntsftrl. 1a barndons-I ur b!,ns - 6s rui;lr LJU tL VL,'/ i ilu tr .-

vän.
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0m de brevväxl acle mecl va.randra under första året ef ter E] sas
avrega till- lof tahar;u'rar frir;:i1årr e j av vyico::'L,sicor-re,iponi-ensen.
Den 4 januari 1902 sl:ickar ijlsa n vy av loftaharmars }grrka

- Fröhliches neues Jahr' ','dnscht Asle Srobdni] (spegelsl:rift)
Hyvää päive' Kitoksia pal lion. r..

Rosa C.

liksom för den store slialden CJI Alnqusit var d.en svenska vild-
rosen, Rosa Canina, Josefs älsklingsblomma'

Den 6 april 1 902 skickar Josef en v-y över lirahamn eedd från
vi1la Bredablick. Kortet är eftersä:rt ti11 Generalsgatan 74
f- \ . ! -rr(Zetierling) i Norrköping från loftahatrnar. Ijlsa åir tydligen
inackor<lerad där under skoltiden, Efter hälsningar$a finslia och

svenska til1 nl-sas fanilj står det:

- Pardon att j at eå föru fått ögonen öppna för beiydelsen
på allar\lrobdniU men bäitre sent än aldrig. Gatan som
syns på bilden är linndgatart" Försök att hi'i;ta kapel]et.
Hälsningar från mig och alla sysl<onen

l'arni Fesoj }trosslia
Den 25 maj konmer från liorrköping ett kort, förestä1lande Söder-

täIje kanal från sign. Rose, C.

- Snart läxan lossar och färden ställes mot aet älslrade
henmets strand. Iiorgonglitterr solljus och vårgrönska.
le mot vandra:.en vid kanalens grönslianCe strancl . -
Den som vore på vägl

Den 9 juni är nlsa åter i loftaharnar. Hon får ett lrort, före-
ställande brandstationen i I',{a.lniö. Under bilden ciierar Josef

-rrNu Iäxan lossats och färden ställes mot det älska.de
heiimets strandrr... kan jag.ned glädje säga oeh jag
hoppas att Rosa C. kan sä.ga detsanma. Jag lcan hälsa
så i;ott frå.n Esier. Ilördags då jag var ute ned por-
tör på ryrJen trä-.'fadc jag henne.

På kortet utpekas ett hörn av läroverkets flygel som syns bakon

brandstaiionen och i övre hö6;ra hörnet står:
- I dag på tankens lätia vingar

jag er en hjärblig hälsning brin3ar.
I(ode.d nannte clcning

T',cr C.7 irr-ni f -P:nlof taltil:.-jrar en bil_d f öre stä11 cn,r o llT,rralr^.- r i 3he_| .J urt*

tens ört i ronneby å:

- Sorn det synes av vyn trives säkerl.i;en r-J,nga av Adams
ef terirolma.ntie f ort::ä.f1i5t på denna ö. Därom vi-r;inar cie

talrika shrparna .u.id sirenden. le't vore inires:;a:nt s'Lt
veta eller ,.. scn i clen låin;;st till vlinsier bciintliga
far.kosien sökt och fu-:-nit inbillnin'_lens f ö:espc;iade -
lycksalighet,

p$ [1rlme]-en n'.el1a.n strr'.niLerne:s ,-;rr'nsl:a s Lår':

- lln i all o i;rer,'lrg nicl;-:olrnar unrlcr ful lt iiinjutln,-le a1i
vacL clerLna ö utlovar" tillöirska.s adressa'i;en av

r'.Ii-l <1rosen"

På lcortets a.llra sisia utr../tme i lil-nten st:1r:

;{q,-
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- Hjäriligt t:.ck f ör brands'"ationen. (nori..;t att träffa
på belcanta n.år ma_n är ute och botaniserår)

En ma-ktlös unclran. Vad i-nnebar nötet med llster för botanisten?

Den 1. juli från vibyhof. Elsas lillebror David sänd.er en rry
f rån Valrlemarsvik. P.$. himl_en står pråintad en hälsni ne från
Rosa C. :

- Hoppas 'tlycksalighetens ört koiamit til1 sin bestiim-
me lseort.
Joumala rakasia.n sinua (i irc;gra hörnet)

E.
Elsa visar förståndigt nog att hon inte nenade nåp;ot med. den
där piken om Ester.

Den 7 ju1.t Nu har Josef variti Kivik på utflyl<t. Därifrån

ski-ckar han ti}l loftaha:iunar en rry:

- Som jag fånt höra hemifrån al,t vykort anlänt f:'ån
tr?ildrosen. l''iycken tack.
För närvarande befinner jag mig på fotvanclring Skåne
runt, För tillfället är jag i Kivlk. Vad tycks om wyn?
Är det inte lilct Snålands naLur? lJånga hälsningar från

'\fn*ro ^ni.TOSgf.d:rr4 v !

Den 2O jul-i ko;nmer från luruhof
Katarina lryrkoruin i Visby:

Goiland en brld av S:ta

- Itt hjäriligt tack för hälsnin;.;en jag motto3 i rlag
på morgonen. Jag t,inker att trclen vandrr:.nde juclen-
juniorrt - förlåt pennans straffvärda eEenskap att
alltför fritt utirycka sig - skall känna sig ilsehr
glticktichrr efter fotvanC{in:':ens strapatser vila i
vil lan r,'id liLrndgatan - let rrore rol_i6rt on s+,udcnien,
handlaren och r'luffarentr aimnat genonkorsa Snåla:rd
lika noggrant soln skåne. r så fa.rl kunde kanske cless
nordöstra hörn få en sl-äng av sleven,

På en sl:ugEig rauryta , så mörk att texten lcnappast syns, står
följande:

- i.iinrrf otvancr-ringrt (sefeltu-r) S2r, on god vind f;rl-1er
seglen i r.iktning not Stockhotm, Finland ocir llor.rkö-
ping. Var firr.nes rrgocl vind.rr titl salu? Unclrar en ef-
ter reilonmendation viintancj.e spcl:nlantr.

E.li ndbor,g & Co"

Den 24 juli skiekar Jose:f c Lt vyirori fri'n Ärilcis lä'.i.le där han
x- ^P, .,+-cr..r-+ar pa urr ryKr en sijnclag. I,lcri rrr:.r,ni1a hälsni:ntfa'r: ti11 he_r-a farnil.-l en
linci b c::9.

I au-.3rr-sti ko-ilner en bilci a...'01inlriie,:,;e hr_rs: i,led taclr för. j;oriet
och på l:rtin:

- Jciscfr-'.s mitbit Rosac C. plurinain sairrien.
Antl-Lgen åji' Itden van,-lrarii'|c jr-r-,1 on licnrit::.rro il3-n påpcl:r:: r.r;L siol, tet
ä:: myckct 3ar L,naltrrrvar:'orn kanorrkulor"nr: i ile:;u nurtrr biir.il i.j- lljnerto

- Bitte ve r:;es.,.en Sie nlchL zu :rntr,';ot-.len. står s;r;vet
pii hinile len ijve;- Gli:;.t:ii rr,ie ]irrs o

#
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Den 24 augustl lco::rner en idyllisk bild från
köping, en str:rndpronena.cl r;recl bänkar under
vä.r"en står mod iIsas ha.nristil:

- Til1 rti,rcksali4hetens Örr

och nå en rv bänl:arna:

- Hii- triudes vilal
I nar-ina'len står' fiil ipnde nöem:

f ol kna rlren i ltrorr-
trädens grönska. På

Da hört er eine Klin3en, die Flötcn so sllss
Dje Stinmen der Än;.;eIn im Parad-is
Es ruft ausdem Tiefen: lieb l{ädchen bist mein
ich locke die Schläferin, ich zieh sie herein.
Kitoksia pallio f{lr Cie lezte Karie, Auf lviedersehn!

Och i trädens klonor där fritt utrymrae finnes, står med generösa

svli.ngar:

- Hälsninsar frårn trYildrosen.

Den 28 augusti ett foto av l,imhamns badhus:

- Uppfriskande bad finnes til-I salu.
Josef tackar rrf{lr d-en poeti-schen Ergussfr.

- Välkonnen ti1l Skåne. lloppas att Cess sydösira hörn
icke skal1 bliva utan besök.
Hälsirin,;ar till Viola odorata. (l,tånne Es-uer?)

Den 7 septenber (f"ån Nprrg) går en vy från Loftaha.:nnar ned

KyrKan:

- iiär'iaed en sisia hälsiring från tlen plats med .1i$<pn så
må.nga ljuva ninnen äro förknippade. Tusen tack för
den "högljud-Catr vi,.lkonsthiilsningen ti I I )?,åne.
Jag får Cocll förar3li;t nog hava rlen i rninnet änc1a till-
nästa vår och ej med. glädje .genast hörsa:nma den, ity att
skolg,'rngens i'ortsäitande kräver eti försakancle av lugn
och ro i Sicånes nord.västra hörn och a'r,t ( oräsfigi;)
räcker bätire dit än till Smålands nordöstra.

tt.irn östgötefl.
non 2'l eontamhal'. Josef befinner sig i Visby Och sindel därifrån
ti1l Elsa i Sjuf en bild f r'ån Frid.hem på Gotlancl:

- Har rä;t till- nass lyckigt anl<oruiit til-l- Visby sed:n
jag ännu en..;",n3 har fått känna nå hur clet smakar då
en.cyilel rinS; gör en rrblo'uz u-prr och just viC deita i-
. -t-.dy!lisira !'-ciCher:'.. Aj å

Det är inie si,ikert ai;t:r1"1 iior,-'csponilens slrijtes med vyko:t. Tro-
-l i...:r r,!:rrir--l c,raS OC]CS.'. bf.CV i:en n;,s.i.: t,,ri:Ori f:,".n

den 1O oktober t:-11 Fz'ören.ill-sc. I,lndbor--ri (nosa C,'.irina) r:i,.;cr::

- Gra'bias in;entcs eJo pro -b:rnp]6 Lof tail:r;:riraris
.uij11å'; qct lr.n a 4r'öjs:ulct" lcy;.r ::tt ir:i;i.;:'r.-.:r-l-,;';i:l
nåis-i,a giing"
Hälsnirr,.ar j'r'1n rrLycksal-ii;ni: tcns örr. Vå:i icl:-,.s: h,'.;.r il en
i'ör;llinen ai; t u-nric-r' noilel':;. ålsle,]riionelna irjrita r.r.v den*
så:iiunao fiu ..':å.s tr: jei,.' ntr-,*=.. la i,inet viiniar'. (iiloclcsl a-
gct an,;es - kl 9)

På k-nt s tår , lcl.nske n:''r3ot of ö-rsilrirgi : il:ilsn. 'bi11 Viol'lit"
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I slu-tet av oktober kor.,riler et'b foto med Oscar ]dilsscn och heta

hans hushåll församlai fra-n.flör byg';nåistarens ttvillarr linn6:-a-tan

25. Även kapeJ-1et sJ'nes.rtFarsgubbenrr i vad.malsbyxor och sior-
stövlar och en käclc hatt på huvudet ocir yngste pojken Gösta vid

handen. Josef siår clär ganglig och rak, väl så }ång son fadern,

med händer.na obes.rärat i lcavajficllorna och gyiiinasisinössan r-ätt

-.q L,,--,Ä ^+}JA rru v uus u

- De hjärtligaste väli; ngsönskningar ti11 Vilclrosen på
namnsda,r:en av

Votre Ami.

Den 6 november en bi1cl frå..n E1sa, Kneipbaden i Norköpingt
lusthus och isbela3d s,oe,;eldarnm:

- Ir{ig janrsden tiva juden - mi-g jams den kon i sår
- - ciå det ännu var en ver'lilighet att jag tra:rpade
liuhanns kalkiga jord. Det var. e4 ljuvlig tid.. fack
för det j- al-l-o lycrade konterfe jet av Överstearkitekt-
byg;nadsingenjörskandiclatens villa. Det vore roligt att
få en presentation av samtliga närvarande okäncla storhe-
trerna.
Välkor,inen till- Kneipen, iill en månskenstur på d-enna
slcimrand e spegel.

I trädens kronor sveivar den hjärtliga hälsningcn från tt;lild-

rosenlj
Den 22 deceiaber liolirier na-burli,-;ivis ett julkortr etr vrnter-
bilc från stoc'lrholm ned hälsningar på finska och sirenska' L{en

i stället för unCertecknat ned si5;natur står där ett fierr.

Den 24 december .önskasrtVilcrosentt Sod jut på finslia'

- Vintern är slaslcig. Tackar för koriet. Iet skulle inte
skada orn clen l-i1l-e nannen på kortet lnlnll-e liimna nåi;ot
av sin härliga vinter hos osso lröj ej för långr med

att sitr:i'ral

Året avslutas.med eti kort frånrrFarsgubbenrr i(ar} Johan lindborg

till Josef och irans fan-lIj. I{orLet i<or'mcr från Bjuf och före-
,,' e

siäIler gruvarbetare i Bille3toln 400 n inne från sbhalttöppningen:

- Gocl iul cch Co'i,t nytt år önshar farq' linCbor"g. Detta

kort är ta;et ncci blixlju-s. Hälsa Paripa, rlairrla och Ellen'
f - - .. \(I hö.:nct rlnnu r,n hälsning i r ". t 1sa. /

Året 1 995

I februari koriner i bret följci fen bilrier frii.n liinh:-ulns iri-:rn,

scm hcnsi.jhts a.r. en srrår. . S i,c)lrn, Jn ?tarli hrt-l i.;e'"s-Lit'i:s ur:1; 1--å lan,*i

och. nudilervdr'ket har vi,'lts orrl':u-11.r-n soi'ii-g bil';i i'tv 'l.crtri-

la.rllcren. "
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len 12 fei.iruari konmer en betagande bild av en f'licka i- la3om

åIder ned sriorarlängtande ö;on och oskuldsfu-l1 upps)/n men med

nr*.^i -J- ncI-.ri -.. IOClrar OCh rlet I:r"liOniSka rneclC,elr.u,-et:11..i-ijlli) u uD u.7 - !r'rcr rvvrLGr

- i,le::ci j - S'il vous plait] ("t"o. har avstiii;t från Si5n)

Den 16 febr"rr-ari koriTner en sjätte bi]d från I'{a.}mö visen''ie lin-
hnmns : i)rnväo ef terllien hemska orka.nen natten mel lan 25 och

26 cieccnber 1 gO2rlned buclsllapet:

- Får i s bäl-let för jä:rnväg bega3na uncler sor:Ila:ren
vä1 uppövade appstlahästarna.

21 februarj-, "lsa bor i i{or"r:}iöping, c}åir hon fortfarancle går

i siiolan. En bild av l'lotala ström. Kneipbaden ned texten:

- På ett annat romantiskt ställe i vår vackra stad.
Skada ai;t dess hasiigt pulserande bölja ini;e nå;on
gång Iåter sig bindas av Bores skimrande isrnantel.
F rojn sraende kontrast motrreti sjunkande nurid.erverkll .
Dock l-ika för-r"ngligt"

Utan sign.
Den 1t nars lcorurer en bild av S:t llocolai l<yr]:a till Josef

ned ett kortfatiat:
- Tack. E.l.

Den 20 mars en bild f rån å.rkösunrl med text i stora versa'l er:

-JAG GRATUIERAR
t^.\Dl-Anerat rneci mystiska)ttT Ttt.

!

Den 21 mars, Enfärgbifd ti-]1 Oskarsninner Bjuf.St Bernhards-

hund rned liten flicka slrn sträcker sig på tå,I'led tryckt kom-

nentar: Vem är störst? (Sign J.IIils"on) (my och snitsi-g)
p4 rlan rnärlrl rrt:cn länr"qt ttnn -."' l'i'l.lor ncrrnli -* rr*nm i rri r' --- r pa ol-l.(renr osyrlrruL utul;I r vl-ls

hel rrqni ng <'i:ir^ nr,.le*. lrT)-ö^p?1lluuIJ Drfarrö D usr vf uv u ar vövrr a

Den 20 maj. iln bild från hznnen i Sinrishamn. Josefs skola är

u4 uuidaua

Den 2 juni kolmer en bild från No :'a promenaden i lfor::köpingl

- En sista häisningflån clen kära staclen vid i'iotala
strön. Tack fö:r kortlii Pror.enaden son s;lnes hIr är
en finfin cylcelbana. Jag ha.de nöjet a-ut i 1år pr'öva
mina kraf tcr itt,pför och utför backen - l.ilt'b ltHurrarr
klin6ar oetian om torsdag - on d.ei :r.ll s blir nå,;ot
Hurra. De-b kiinns Eå.ni-rl(a vcr;tooi;;t abt för a.l.l-'urq 1ä:rna
skol til..e ns ira.r.Ii åa oco r::orilfj.i-a. cia3i.,.r:, (Se,,t.e.n f ijl j er
ferL o.';r'1 , SOjil enel I er.i,icl ;i' nO.: ;rllnt öve rS'Lr.r-:"jril:" lted
' ... . \bl:ick) Ati netl,r..'l clanil.et r,i:: avse lll, även för ,Josel's fa--
ni-l- j f ran;ii.r ir.v cl c' avs ,-utii.ri.i-lc l,.r:d cn: Tacll f ör e::i
viilltoiiuilcnn - ri.t sa'

I)en 7 juni frlin posii:u-1,6 i Äives i:a" i:r b'l-l-r.l -f :-r:n en ir-r;r1. I-ig

storl:tuga rncci hör',or: f -l a.cilnde Svu r r:lve't n:i:: hitsi'oli;et ieker
b l inC bock:

- I(os:-:.n ,:;n|r rtr;'i; ;öCer', srjrler. De:n pus L::lliie ]rlj-c.i.cn vilar
ut son biist i A.l .res-L:r. ilar.l e sii.l isl.rap mecl ti,iLn:-l bekan'L-

|t
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skaper - - (nlyertsskr'if ten är utplånao, rnen hancllar
*rr,1 'l i r,.,,.--jen on] re san sorir för- Ijlsa nä-r'mare Skåne)

Den 23 juni har' ,Jlsa rest tilI Bjuf :

- Hoppas Skåne inte verkar alltför påfresta.nCe på f.d.
östgöten utan såson sista kortet tyckte, gi-ädjen är
den f .n. all-ra störstao och önskar jag att flytifåge1n
från rrl{or^d.enrr här i Sveri;;cs sydligas'ue lrndskap får
tiltfr-rilo känna attrborta bra rnen henma bäst.N

tD t
i,ic rc l-, r,:e rer_ å rlJ nfl-I sn I ran

Josef,
totDen 7 juli är nlsa i Bjuf. Iiiu ha.r luiiarl-ivet åter börja.t

ttom icke tiIl f ots så til-l cytrel (trortet visar lasarettet i
Kris tians tad:

i Änkom hit vid tretiden. Sitter då detta skr.ives vid
en kopp kaffe, Vem vet om icke (oläsfi-gt) även denna
gång för en även till Bjuftr

IlTed hjärtligaste hälsningar
Jos ef.

Den 12 juli har Josef lconnit till Gotla.nd och sä.nder en vy av

S: ta Katarina k.yrkoruin:

- Snm qir?1trq A1r \J-\/trn hrr lrrff::rnn nrr f iirflrr-l-in* qi o p:*lJravr av rvrrrJ uuGv o!ö uuu

gott styclce. Besåg i ;i.r kväll Borgholms ruin under
det månen rom.ntisht iitiade in i- cie inör'ka val-ven.
Har hit'l,at en rad rari"beter hä.r .rid Visby.

Den 15 juli har Josef huLrnii; till

lIiärt"l i an häl sni'nnp:" f ri1,t^,

Josef.
Sl i te nå Goil pnd och sjlickar

en bild av kliopan Hö3klint scn iodr:ätt stupar i ha.vet.

- IIar i dag haft en ganrrka s i-or otur^r i Cet ait nin erra
cykelring strejkat virl Lärbro. låg först en iiu.iae och
försökte laga den, rlen då det inte lyckades, siäIld.es
fär'de.n til} fots in tilI Slite, som ja3 intygar e j
hetcr ''sliie" f ör' iir;;entin3. iJn urmakare var här cy1le1-
repara;ör. - På-.träffade här (o1ä:Iigt) ocir naiurligtvis' var då a.l] förar3-else r'Crsmnnen.
Har uton nissödet n;'cliot trevligt här på Gotland.

Hälsninaar
d OS€I r

Den 20 juli har han seit Hobergs6ubben$md-rirliga silhuett:

- Är'nu åtcr på väg not Visby och hop-oc.s vara på fas-u-
lanclet på onscia.g. - Iiar: r'ar-i'b på be-sök hos den här
gubben. tr'ad tycl.:s? - Badat i hans åsyn. \'arit i hans
gro'Ltae sorli in''ue val vidare 'iin"t inredcl .

Hj " hrilsni rrJar
Jo sef.

Den 31 julr, c'lii josef .:i1,;l'l.r.r:.1,:lit till liniiann a'.r' ocl:sil. rlse där.
rlatr f å:r eit' trJrllo::-Lr arrs'i;:;ripla'b i l,i inr'r:r.rrrn, ac-l.ires:rera'l; t.L.l-l li..ns

bos;tad dr'ir. U-t c i:-,,' s;iorne.nde nav 1rjä-1.oer -r en lcvi,nr-ia en Lic.l t rrt-
na ltad tiletis.ysrr,c.ri LrDp oil cn s,i-r,l::inaL!:f ii, l-.ao I bl-1li{-r'r',nrl.ci't ctt g:ov-
i'tr;;e t kors e.v ;,;r'a.ni t, o-ran-ifriin bclyr;l i;-v ett ri,.:'iii-.-i,r.;pe, På

deiiar lcort har':lsa si:r'ivlb:

- Vsd ron l:';n,le ;-.i o:c1 ,: hotr.. - .lil i si: n j.n.; .r.[ t::'sir._ivans-
v-4i u i:..Jao 

ii.l.

ti6r'



'&.

tu

-8-

Dasen c].ärnå får hon eti tikaci,ant lcort av honon: Där s'Lår:

- Så på livets ir::h.a-v ll,';.n rlu nirni;en r:li|'da
Hi":1I dig blott titl 1;crsct, ciu ar,' I{e:'r'en Ie'iida-

J OSEI .

De tu som nu träffats lever i e:'r hematntosfär' som prbi.glas av

Herrcns tulct och fölnaningr

Den i 5 augusti är l,'}sa. å'ber i Bjuf ' Josef skiclcar eit kort
frå.n Hä.] si nofi6r-^"r-'r':i'r'r -';'^"^n OChrru,r rrrrb w vr eiDU L J UdIllrlr-ösl

Dcn 17 au.susti en bild f rån friiclsov:igentt i Hel singborg:

- I,[ed ganska underliga känslor är nan nu åter på hen-.. 7 . :. ^\ ^:.väg (efter eti besök hos rjlsa i Bjuf) Tack för den
alltigenom angenäma visteLsen i det l-itla i-d.yl-l-iska
Bjuf. Skada att man icke ficlc tillfijlle att göra en
månskenstur i d.ess vackra omgivningar.
Hälsningar och tack från rrFarsgubbenrr.

Hälsnlngar från din vän
J.

Den 21 au3usti ]ro-lmer St Bernhardshunrlcn igen. Denna gåing

stående utanför sin koja. dfsr kalla iril-den ttT-rogentt(l{on

har sål-edes sölci ochupptäckt den osl.nlj-ga sirriften på Josefs
kort den 24 r.rs.) In;et annat neiid-elande än uncLerslriften
llD^^^ nll!rv-o v a

Den 28 augusti från ad.ressen'ösiervägh
Iiu ha.r nan lånnat dei gairla Sveri e ba.:om ry gen, och
sitte:: ned i allsllöns ro och betraictar Ölancls rrackra
skogbekläd,Ja stränder. .liet är med gi'-n61ca underli-ga käns-
lor ;nan ser def, ,;arla ncd alla ;;lada ninnen iör'svinna
för ögat mccl fastlairclets försvinnande konturer.

De hjn'rtli;aste häl-s-ni11,;e.r från
Vj-ICrosen på Ostervåg.

len 29 ar-i-gusti lco ner n:',sta l:ort från Elsa.Bilci frånÅryd-
Det är ett foto av den linclbor3ska fa.niljen franför en vit-
rappad stuga med veranda. Elsa står viil ena grinclstolpen till-
sårnrne.ns med rrFarsgubbenrr i sve.rt kaloLt oci-r sysirarna Rut,
Ec*ar nnh T,rr.ii o 'D.o' +.-...-.^^e ^i L LCf' SannO]_ikt qi.n-nahrnr f'lrrnlg!DUsf, VUMJUIGo l; Ufir''i/Ol- irlUUgI D<4:fllvfIJlU OUUI-UIU{ VJfL

och iiilebror lavicl . j,;i.r.,ira ICa sajinas enel-1e::iici på bilc.j-en.

Blyerts be:-tcn är' n:,r, .al. r tplrlinad:

- Pä fär'i til-i rrJet ;oc1a l:.iiCetrr viil jag h.::nerrj. sända
e-L.b lcolt. N:.:1rrre svlrilno h::in inon c.let lciira Sl:ånes
5r':in:;ero

V-Ll,il'oscn
Vi1,lr-'osens Ileprca. irar oci,lså" :l:riv'i t r,ii i;-i, r'r.i:t.1irl .

Den 11 :ir-r;.,ul;'cJ- lio riier: e.t''r, l;r:r''i,i;.i:'r:tr:tet1 -i;r'r: lrisiry-v1.g11 ;

- t-.r'u ij-r' ji:-;; ,:ik u-1.,.;t s'i,i-;r'bE-Lri Lcn nr-il' j:-:.1; ,råi: oc1. frossal
i Visbys ,o;lr,iliI r. .):.r;':1l i -Li-il;t i.il'-lirlcn' 'i-l ,i 1i..j ko ,r:it::: jllg
sr]rl ,:1ci1-ä,:riir-r:;cn a. i,'l; 'i:t'rj i,-tn:r il.ii.rr.,i.. Iiil.r- :jcr (ilr cn bit
av d e .,,ai.rla llli;:'a -rLrinl:; nc," Ja.; .i,-i-r.i-i.ie e j s"l-it;-i rli ;i frirri
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dern för::än clen garala :.l:trilan (nAxan som c1u likson ja.g

kanslie tyckte) rned sin r'ör tr:o1lformler länpade .i)st
sacle a';i kloc!:an va:: ire' Vj-l-l'-en slcad.ai Och ja3 son
just ha.je klättrat upp på en rnur för abt på en risi:a*
bel avsats ploclca rralp'osorrr (cit pa-r välc1iga irailon,
scm haii;ri;a.t sin must ur rrKung iiektorsrr beklagansvåi::cLa
lel:amen. Ha, nal) Var bäsi atb lycla spölcet för att e j
under vida kusli3;are fö::håILancLen val.a tmn;en att sä11-
sitapa med vä::re saiclana uncler clen :iånl jrrsa na';t som föIi-
de. J:r5 ha,de börjat hu;;;;a in ett nann i itri]colai vä}diga
bå.3va.lv, tj.å sanuna blanci rusen igenkän:rliga stäIna höji.e
siit ttpårb jucietrr och jag fick nö ja rnig med en halsbry;

^ tande färd ör/er muren, 1{är jag kon ner hacle hon nog god

lust att Predilra. I'ten jag sm9t'

Allt d.etta ninnesrika hänc1e i går. I dag emna vi före-
taga en visit hos rrrövarnatr. i'Jed. unrlerliga känslor koli-
mer jaE nog att vand.ra i Tröjeborgs slin;rande l-abyrint.
önståaä ;a! iraae någon som hölle nystanet i sin sdkra
hand.
JaghoppasattRornaejblirmindrekärtänVisbyhar
blivit för mig. Där har jag hört kan man finna forn-
låimningar från slaget. Är det sant? - Hä1sa fa,rbrort
tant, Daniel x}len, I'Tils och Gösta.

Hälsningar från os:; alla
gm Vilc1r'ossrlr

?å utsiclan mecl plats för trYäniig häl-sningtt står ttfrån Visb]' och

en f .cl " skåni-nglt. Fö" f ör.sia giiri.len a.nvijncles ac.i.ressen linndga-

tan 25, linharln.

Den 1 sp'beraber har ilrsa a'dressen Romar Gotlan<l ' lil 11 eil:

- ljuvt i siil-la af ions-bunclen ...
Hal jusi nu ironnit heia ftän cl-en mest f örtjusan('re ll'rälls-
och s-l;randproncnad.liur sunilet tned dess tnsen l-atrtä:'nor
ter sig oeh 1u.3;n irå.nskensnatt hoppas ja'g; att även rrpars

.. popr-ilis rornanirr kan f öres-bä1la sig. Ta.ck för det trev-
liga ös-bcrsjöininnei. Påininner ni3 on nin e r,:en :iärd tili
rrDet i;oc,-a lanCetrt. De hja.::tligaste häl li'ri n3^ar tr11 dig
och hela faniljen från mig och min för titlfäliet so-
vand.e om6-ivning.

J.N. (i- snit,sig si;n)
Bilden föres'uäller d.alabi,ncier lle'J l<o och l<alv ned byn och sjön

i balt.;runden,Få väå fr,:zn säte-r'rr,'

len 16 sep'teinber sC.nri.e :: i.oscf '.f ri.n Lial rnö et b l-i-li:rian'b souvenir-

kort s,;tit lllsa ,r:rvlb ho,'roitt fril'ri V'i scy:

- lIjrirl,Ii.;t l,l-c1': jijr ie i:j.rntlite vyern:l.. Yeiil si:ulle ''-:il de

lcunna i n.i;::e.r!jete It.it'e :j-n clr,;n s(i[l c1]. ljl.nä i;e'i,; c.Ll'-l i
ver'111i3?teten. Il.l,a r-rL-i, inLc :,;;ä-1 v fil v:-:'a ltccl. i'öl'att
äiinu cn ',:"tr!' 1'ri L'- ,f c;'l'" 'i'''; iiv':n -'r -f i ;r ;:1311 t:n;':n:-ra
och nllnnel;:'ilie: iLi: ,:r,:ner i '-l e'b gainla trt:c'i;a.rl*l-i enlt" liä-r
i- il',.i1-Lrö hl,r' vi in Le 'u1-L-Lf i'rl-1e a'1,:-r, svi:-':llar:rl,c s'il-',-iva oilll:r.il
i rr-r-ii:nc.r'. (Si:ii-i-i-.-1; i'i:' L;i.re b) i'len lifrvr,il s jitn';a vi - ocl:
e j n''c:rn s;]:ill-: S;lr-lri , /.;','in r,sl: l;cns l;-::-:1 i-;'-l r'l1r' ijrl'le 1.

nu;t;ru c1a;i-'.r lLi;r vi s,.::,t tiu, llll,rrs-L'ir: :tcrltr.il ';':.:.:llitl'L ve'; f å it
ö.,.å oss att rrl.ll-ä:,,:,il't. 'ui l-"1. j'ö:r ,f c;; l.'c: i'-L'.:.i:-.'c'trr i-:-rl:le'i: rii;::'L



&

lU -

av dina ärac1e rr.';ctin3,arstr ko:lan:lo.
I rno:rqon freda.g hå.,I les slu-tinsoelltion ocn 1ör.Ca.3 t..:.n-
ka vi a.ti nccl .iJ;r$anrie fa.nor' och lcl.ingrrnr.ie snel rrnake

a lii"tleff fältrearsch ut på skånska le.nrlsby;1den. Hoppas
a'ct inte våra f,'.-edliga sk:nsica kyrl;or ,J-å. sl'lo1a råka ut
för en sådan vandalisn lrcon:te les voireslr under vPe.ra

bröci er jutarnas (. j '';uiarnas ) f rar:rf a.rt . Sl:ulle så
bliva fattet: \räIltoi.ri;en ti]l Skånes ruine r!
Cuc].r virlsi;ncl-rc och al'l t upptiinl:li3t r:ott, en näk';ig

r - .t -/godf-lanclsvistelse iil-1önskas hela fe.niljen av oss a}la
L'a-roi Sca.nren

Två dagar sensre korncr en bild, för'eställande cn sårad hjälte
med skön vårdarinna:

- Hjärtlrga hälsninlar från sedvanliga av sltämt Elar Irrdråpligtr sång och musikr kulörta lykt,or etc beteckna-
c1e ungdomsfesien in our gard.en - - vore bloit ihe for-
nn* .{-1-i-&^ h^+ -^^-^r önslcartJsl- UiTJIIä5 Il,U U PdDDYS attaJ,

J. ld.
A propå d.in undran. Den levnadsfriska 75-ärin;1en i
den 1illa av vildvj-n och valnötsträd onslingrade oeh
besku gaCe stugan vid lån5gårdsgränden. Don't you nind?

Den 1 1 olriober från Rorna med- b1lden
håI rivet i nit'l,en ur vllket Visbys

- T)o h )Årt.1 i r';r.:to h.i I .ni nr:rr*4 v+*(J!ev

en sna,L,L " I or cn " l-]- Deratt

av en i 000-lapp meC eti
ruiner framträd,er:
neC tack llör tttre flul1o: i

te tsakaclenitt

I)en 29 o}rtober frå.n lirnirann eti f oto av Edv.Belrgs : friluftrymåt-
ninn tr] r''ln S'1-nnl--'rrn'l nc tlrii-r.""r-rr'1 en rnrnqnl:i qlr lri.ir'lhoql.-rrri.rrlrrrr16

strand rneci kor och vallpi;a. Pfr clen blanka vai-:enspe 'el-n s1;år

Lierci,! Je vous rends fel-icii;a."bions
Josef

Den 3 november en [.jru.t]pbil-d av ]ei:ande pojkar ned texten'4lasit'
foch merl Efsas tiilä;:r]:"*-**or/-

- blancl si:ol,;ossar f öre ter all ticl en livande anbl-ick-
e1 ::insi bl,nd dessa lrarbetets sönertt. iJallsirin'::rr

iY-n
/--(Nu ir:'-r si;neturen Yil'l i'o$cn å'r,e li;or.:::it ef 'ber ett uppe-

' 
o.- \narj_ J

len 6 Ceceriibe:: taclca.r Josef fiir rr'che scl:1,::o-L-bolrsrr mei et,t ra-
v i nl .',rrrl :;lrq.n fr'P:n (Le i vi1,. :r Si:i,:' lid ;

-,incleis'r, nå;;ra vcc-'-o.rr trll och rJ.ut:ir'.]u1 . Hiii'li;;t
i syn'ricr:hi:t i"cl.r' sci,ool-boys efrcr iir.j:r,: e-111"-iij;.' lr
cl,us ber a'i,'l ha .ii-rlir,.r',i-c"rira i norl s)rrLl'- -'.:'iie n. 13o;-s:

bo.vs båcie :Lrbe lr-'"i;s och .,. arbc'tare vrc l;.re all.
r:esl,"-n. Häl :;ni-ru,:al l;il-1 D.:.vj-ri. (D;:.'v i.i c1:l:-$r'ic :r
p.ii.9o rrLl:il,i til:;. Y;.t lli::rS -.).:::".,1. . t.,ll)-r, ,.,:_-. :.::
if -n,.t .-'-: .,if Jc-.rl;'ri: lrr, r?)
-e-i; vf,i.r.' slnt" iiö't-;L yi.iiiis,;t. -l.in'ir r.. n,: h;:.i fi,,L ri-i.nb(ir.
S jundeiries;:-i s ie l'na LLlrl.c i .'J-r f ricilt,.;. .i::rit:,n-le ci en ;-.å

:t_

:-irria
lii , I i,,.

I (-li -
!{. -l r. !g
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bästa sätt bl.a. Sich på kvåillskvisten eit sIädparti
av sttpeln. Dlt'r--l l-c ned Attcrbon vil ja utropa: iiom
dyrka.de ftickai Hör b;ä-llror.na klinga - - -. JI i.lan
hade så nä:: hairnat på Goilc.nc (troppaoes iag) ncn ...
(aet .1c;" ,.etsa-na) u;a"tfiga hälsnin;ar fr:'..n

J.ld. (uåa a"i,tna slängar)

En julän3el rned rosor irå k:-nCcrna l:nackar på rutan:
- And ir,'l ijpc'1rrc ]rr..ln fn,--i'l ina lrilSSOn aV E.l-9.:"*.)*"

(Octr på lii:npli;t stäIle i-en nuncra vanliga marke-
rirnor. t,lnn^i t\I rllösII . rilu I WI a /

{'
';'Å

'å.

?;'!bt

fill Josul's f$gl.elsedag 19O5 d,ä han fy1] er 19 år en havsbild
i kväIlssol nied. en ensan båt senlande in i solstrirnnan över

den b1ågrå vatienytan:

- Ett irefaldi-;t leve förfha,ens hjä1terr

? . ^^.AT I YUII

T ianr:ari ronnntisltt kort med flicka tankfutlt;iiiande vid
källan med handen vai;nande strandens blonner- och näckros vi-
lande på källans spegel:

- Hrrr lvckfi na nåste icke <iessa Floras snå ä'l slr'lingar
känna sig över att ä.ra en såda.n vårdarinna

Elsa svarar ned en bilcl" av <J-etr rräldiga Vicioria Regia, näck-

rosblad stora son natsalsbord i Rer3ianska t-rädgården:

- Tack f ör vå:rdarinnan överrrFl oras små älsklingarrl
Kanslce den kor:nande sorunaren bä.r' något liknancle
i siit s}:öte. De hjärtligastc hälsningar från

rrl(rä]ilingebo-Östergarn och E.T..,.rl

I mars kornner bild"en av en sdt flicka från Josef. lieC besjä-
lat anl-ete sitier hon och opelar harpa i blonsterlun..Len.rII.Iäk-
*arcc'l arlrho-f or l;6pstVerlcet OCh bild.en är kOnnelterad på iatin:

- Fe1ix qui sed.ens adversu-s identiclem te spectat et audit.
Hj är'ili5;t tack f ör c'le vaclra korten! I{a.d e l.itet svårt
ait tollla yolrr veri' lleblichePalimpsester. lIä1sa }avid

J. l{.

Den 27 maj är Josef på ubfJrd ti]I 3a-Lsierbo och ciiger ironislci
a'[-i; han ttqn11-ei1 en halvi;inne fiirgCves; sci]rt rrsta"ienrr F:.llsierbo

Bil-den f'ö::estäl.1er Vå.n'ren nccj bet,:r"nc}e får,

I ni'rrc)n .rv jr-lni från }ir.l.l.sl:röna ,:n i.ri1c1 a-.r I{ci;l:inds prlri::
Ute a b"L i s orriiilar' 1år:a lcri:rna innu i:n t.i e l- a.r vil;'t ;;:l.nla
liverri;e. I-i:.::' i r.lsr-- :.:.n1iiirt ti11 C-a e.{-'Lez' en r ;.r}o an-
Send-in ir-cC fri:l: bils ocli höi;a i'i;.iloi förscdti s.r;;eli,uro
(f ,, himien: il,;J, lirrj-n,la-r ) :,rcn ,-l r:nna. r..,:lrng sa1,:n::s; r.;i na',u:ro

;4

,f,

,-å;tu
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Den 4 jr-rli vistas Josef i Falerum och säncler en bild frå.n de*u

vaclcra Si:nsnäs i Ulcnl-tl:f cn:

-Iiållerförtillfiilletpåattpraktisera:rrHiirär'oss
gottattVarallienavUknadalerrssmåtäcka||röd.astu-
gortt ili; i:d-ress V Söcerlundr Falerum' llälsningar

Josef

Den 7 juli sänder.illsa till Falerurn en bitd- av Ägirs clöl'trar'

r månsken mecl rur-ner, blonstertrrransade najacler lyssnar ii1l en

harpolekande jungfrus spel under strand'ens lövverk'

-Tusen'cackförhälsning}'TrL}'tLlankandåinteannatän
säga a-bt du är en rikiig rtlyclcans gullgosseft'

Ilosa C.

En vecka Senare är han åter' i l.ilalnrö och si:lnder ett motiv från

utsiktsterassen i KungsParken:

-Förssimlad.ekringfödelseclagskaffebordetsändervivåra
fr;artfigaste häisningar: Augusta^och Oscar Nilssont
Davidn llit=, Danj-elr Göstar J??"1 och med cLarrhäni

stiltt1,l o r m o rtt (egenhändi5t) har Josef skrivit)
I högra hör:net hälsi:rlngar tiIl Elsas lillebror David.

len 1l ar-rgusti konner en bild från Roma' förestätlancle vintrigt

landsl.:apmedjärnvägsspåLretlöpanrleintilltingstäciesta.tj-on
- lli. tacic f ör sista hd'lsningen' Den kom som lön f ör en

rnÖdosam f:l"rd per bicykel frgn ostkustcn til-l ?'oma'

1'Iuharvihaftnarf:-gteniidhärute'81'å''hr'rvi
haft}iorricöpings-fråii:lanrleochbott,neclclernpåsonnar-
nc;3e - vi.r ä.,rät. let är le]ry se43rn j3q 3:utit så

avlrpi}snabb se1;eltur. ovei-;ä=ä''äiJ_uo1;a'' Son nu på

östers jövåg' Iiåstan på Ca.1'en ett^år sed-an var det nen

då kr_ö; slJpenrrvästervågrt vid skiinska kusten
Har iund.erai på vens föäelsedagsbord det var oeh hur

vid e t.b såd.an b -billf ä1]-e en (med all ko-ire spcncens

uo"tåioräi-i"ra"ic;rvi-sacr vild - .s kuncle bli ihågkon-
jnenr dn särs]:ild, häisnirrg ti1l (ned ett tacir för' narln-

tecknrngen)rriuiormorrr jämte hela- f amil jen }lilsson'
Elsa L-g

på Tingsiåici e s j ämnnulna hi: 'rqe 1 s-Lårr:

-OhliYashrneT,orilrlpr:Lytheerthatsoraysoulnaygrol'r
as pure as is the 1ily, e-nc1 rvhiter than the snolv

(A lit'rle g'ir1 's l-a's'i; rvords )
AnclGcilshallt'iipea-rrayalitearsf:romtheirey-es
arrd.bheres]-lir].lbenoInOrCcl'eaihneiihersc]]f-oilnol
cryinSr neiblii:r sh:lll thcle be any iiore pain: f o-c the

f o::'ncl' l;hj-ngs a;:9 pa c t aila.'y'.

tL

a

i)en 1i ol:to'ce r' 19aIi, 1a.;,ctr til i il sa's f öcielseiia'p; iv

n:i.'e l.;onrner' de't r:lii:J l'a 
":orLe-b 

i ''i-cnnl-r seric o SoruiL':.i'l;

öresr.tnd o Deif s'cj-l la :.rc;;,l-;tn'--l.c -,'ar'i,tlitJl'r-';:n f;"'iirj i'Lv v

J.nria. bort iao t, iro.::i::ontc::i. iiLt.f i:sc3f ing I l"TalnLi '

.'. .l.r

];i l. i
; !-,

,:. L (a

t,Lill s c -

.j e lla

.o-.ol

- i;iina inne ::1-i,:';il;'i;c I ycir:önskn'ir:i'1tl.r''- 0ån'i"li';i:':i;l
Josef

I ö-vr-e hSgrer iiijrnci dr:1; i-rtl L;rrie.:l.l;ei'l i;,ra:lij:,::i,ii,.'u .i;r':.chå
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De korta impulsiva neddela.naiena för dern aillt närnaf'e Yå.rP.nCra,

utveclilar en allt sälcra-r:c intu,itiv f örståe1se f ijr .re.ra-nd-ra:s sva'r-

righcter men dö1jcr den b:ltom underfundi3a for':uler-iitlar. iän3-
+-*- -l i,rtrhn+ nnh nl Ärili:n- .o äc hn rrnnl er,-t n."- a-l'* n.r..n"l i +.|.u@.LrD lJdvrrLU vur- yd L'Lb OVLIIIIIIIL 'Oa-

tagligt sätt, hon otåligt, ha.n til-1 sl/ncs tåIno,-rigt. -et Cjupa

a.llvaret bal.om un,c:fun,Jii;he'tc:rna lrå.rner jag igen fr-:in bras-
kvällarna i hallen i Siteå octr Viisiervik då de ber'åittade för oss

tonåringar om varand.ra då cle var i sailma å'lder. i.hrrma'1"" var
våghalsig och envis, "tnrisa. f insiranrr2 ä1 sitade ait se51a. llon had.e

redan sorn liteir f licka segt .Lt'b hc-,n s,:ulle gif ta sig mecl en gu] f -
lockig doktor. rrOch så blev,let ju ocksårt. Pappa Josef var stark
och så vig att han kunde klättra upp i en flag-stång och sätta i
en ny l-ina. I gymnastikcn klaracte han aIla putorna i grenhopp.

Elsa hade lärt si6 äIslra Tjusts sirärgårrd ned klipporna oeh de

stormvrid"na tal-läTrr&o Josef had.e konrnit dit på s'ina botaniska
strövtågJVästervik hade han hii;tat rariteten Valeriana Bal"bica

och torde också ha hälsat på i loftairannaro D€ käncle si6 båCa hem-

ma när de nära tretbio år senare åie-rvr:ncle tilI tjusibygC.en. Jo-
sef räcl"iLa,le Valerianan när dess vdxtpl-ats på luzerilan fö:rstör-
des av hannbyg;et, (tlu lar ri.en finnas vicl stranr.!.en ncaa.nför över-
l ::knrvi I l an n:i TTor-na s ir:khtr set nnh nÅ ''nd s:et q^ "^-^ -ii*'r ^ --id. Ga.'n-

--- r!vrrG pJv-r!-rquu u uulr lJ4 LwuDc u usbsf D..@tus v-

\le byvr_icen/.

?å hösien 1902 flytiade frinir ien i;ill Bjuv i nord"ös'Lra $i<åne
xi-i nto '1 Änot f rir7r '-T:j'l ",i r::hn-n-

----o - -- *-r rrerorrrövur ö. "'l sa ;-;icl; i f liclcsliola.n i irorr'-

köping fran till vålen 1903. ten 2E augusti sa:-nma år följer non

med sln fa:nilj -r,ilt P,ona på Goilrrncl. Iiär clen flyttar til-l Odens-

vi i Tjusts här'ad 1905 är hon inie rned. I naj nånad delta år är
hon apotekselev vid 1O:e a.po'tel;ei i lIälsingfors sedan vid" apotelten

i Ägg;leby, häntsälä och Kiniio vissa bicJer fran til-l 1 anril
D--.

1908. -äkerli;en vis'"uacles hon oclcså hos storebror Cyrus soln var
apotekarc. 'rlarsgubbenv å'ue-r"v:.nde ti11 Frnlana cf i;cr t jänsien i

. /-^^.\ ,OiLensvi ( 1 905 ) och -lö re:; i,o,-l s.löna;rsliyriran i Trångsr-rnd u.trnf ör
Viborg, varifrån jllsa ha.cl.c ninnen av segeltu:rcr: rrtccl r;ostcn ij-ll
farty;;':n nå r'c'-l.rj-errr ,rir,-.nne s,; f'ar c\ o3 1926 Joscfs farr vii niisoi:ura::-
tir,ien 1935 ,

ff - r or ar1r I J | )

t *''*., brrnt son iror''bcn ir'..rri 1902 - i !Czl t i;;;i:r nå.;i'e- :irr;l -1sa.



rrTill- Vi,isterl-nnd vill jag fr,:-r'a ...tt (DatsUrutt I sept 19OB)
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\W&!Wffiw,*
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I kapp rne c1 rrseimpotr - vir:i r,iå.let (L;alstrruk 2O fcbr 1912)
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skickat till- Josef i januari och 1-'ör j'r'jl av f ebru-u'r-i 1913 ' llon

ä;r: i Köpenlt:::::n .billsai:uitans nerl trf:'r's;;u|benlt ocli i Hrilsl-n,11borg

och han bor nå Flernin.qe".q.'han ?3 III i Stoclcholm rledir.n han pz'ak-

tiserar sorn ldkare.
Den 25 janusri. Thorvalclsens museun i. Iiöpenhann

- Jusi hitkor:rn'a ha. vi red:--r'n hunnit oricn'tera oss och
siiia i en förtjusanr're liten vrå med en ijod middag
franför oss i utkik. Tack för Cit'L brev L gär j:vä11.
Kom hem för sent för att mera hinna med breY. - Dkulle
sålecl es se K. för fö-rsta gången.med far. Är i spän-
ning över allt det nya. Här kan man ju bra för::vin-
na i mänqd-en om nan vill. Sl<river brev i kväIl .

Din ttGullu-ngerr

DETT ZO ; -6.,-n; D---i ^.t knrt ew i:icrnOfbf On:JåIrUAr!a !a:rU!6 U &vI u aY

- Kunde ej få tag på nå3ot ati skriva meå i,3år kvä}l
på hotellet varfrjr min sto:'a lust för brevslcrivning
fick 1äg;a sig till ro rned mig. - Har dei finaste vin-
terväder ne.J si;rålande solsken och har ströva.t ornlcring
i <lag så. långt jag orkat. Hoppas få en stund på tu man

hanri- rnecl iLig i kvä-l-I. Hälsningar från
Din Gullunge

januari. Xn bild a.v ung, lecnd e lcvinna ned literi f lick-a

knä:

- Kan ej låia bti a:; sända dig ei-t .';odnattr i-,::.:n ja.p,

går' hen. Hrr -j nto..-ii er, i;cJ supd i e t ctrt slillsliap
av C.ansltar och noi'rmän och är al-ldeles yr av dcras
roiväIsl:a. - Crn ja,3 rikiigt ]cännbart hi"rnCe ge oig den
goc'l.natikyss je.g nu tryciier på frimä.rket.

Din Gullunge

i siti

Den JO januari. Bild av torget mecl Lrotell Brisiol och Palai,s-

hotellet i Köpenhann;

- llär förbi har ja"g gått varje dag och hö:rt iicir irirtpade
muslxen från Palatsirotellets oricesterr 'rlen tr-ots hela
nin ön:l:r.n lt:rr iag ei fått fa:' rnerl. - $änce: ;':i3 åier
ett inne:rligi 5;otlnat-c ned toncrna fr'å-n: ttllöslein, Rös-
leinr Röslein rottt scln eir sol-ofiol sna]'-talce crcsierar
just nu

lin Gu-l lun:e
Vi resa i Llorgon till Roslliici,e och vct c j hur -i ärrge
dc b Crij jet- inltan vi åte r- r'i-r i he;llan''let, l:Icn om du ciå
ä:: i Slti3.ne, så vct jarg c j crl jal; ]'lrin v.'.nda ncr:u-tt
u1;ån r,,i'1 t'ii[3 ci,ir.

C.u 1lu,nr':en

len 1 i'cb:'ir-ari. iicscnbor'.'l; :;l-ot'b:

- On e't'" -01',:' n-i.i-tu.l,e r å,',' 'ri rti't 'rr'3 .:;i-I1 iie l-sin'-;;ii'o
iä.rrra:'iactt l-ri1]:nå,i Ii. ,1-:)"b i-i:J"i-'vr;.:'i-l:;å irevir t iriri'
och e;11:,r. s;rl; ,,"rini-ige- - ril,rt; ilri* itr"r' i;i'l j;,:;t.la-i--i tlch i-n-t-
r'',-'r::.;3.n'b så vi ;,'..1'i.., jlle c:.;;-: i"v:rtl il:tl- "l;itr-'re ;:.t'L -,'i l-.J.[]eto
tiel Si. t::C.."'1,i.,, i :i l,-L l;..:3ir,rlrl ii:-Lr i,:-1ctc5 '..I'i:.\rr i,!. j:_i 

,

så. nyi i'r';cn j-:-'lr l'c ol:l llc l'''nc j- '''l'r:ir r:lll tiu ii':p l-": '
lied Lrisen stlul.t,ron i tr. l:.:l'i.' ij\r

'.''i I. i t'c.; o,--
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Den 4 februari 1913. llelsingbcri,;s s jöni'rnshem.

- llf tc:i: cn nJi cllet, ;,1-rr::n.i;;::-l-r:- :i;rEl öve:: 'i';'i'n Hel si:'Jör'
är jag å'ber på sven-=k jord och gtäCer ini; som on jag
saknai d_enna känsla av hentrevnad lång längre tid.
Rini,cle opp till limha.inn och tänlcte du va:: hen:la redan.
Unri"r'ar na-r dlt v.-ncler söcierut.
Vi st-nna här hr:Ia veckan oc1r äro on si,ndag i Eancls-
ltrona. i{älsnitr.i,ar -#-n

len 6 februar.i fr::n IIels:-n;bcrg neci bilt1 av s jöirls.nshexl:-net.

- Här ser d.u en i;i-ld av hcrdlet cl är vi bor. i'resu-nd har
vi neCanför och på antl-r'a siclan Helsrngör. Just nu gå-r
solen ner och hela himlen flanmar röd. Åter en härlig
afton. Vi skola ut till- Viken..med automobil.Hälsningar

U-n

Den 7 februari lco;nner från Helsingborg bild,en av en ung kvinna

med huvudet läti; på sned betraiitan,le någonting långt borta:

- Änil-i3en kon du! liog har jag viintat rnen i clag vCntqd.e
jag nästan oerhört. Du tog mig på s-:il$ efter en rrväl-
dig LJr:-ksgatatt i går. Reser i morgon söclerut. Sedan

till Rut. - En Y/ildros i smul tronkorg
Gullunge

Den 28 mars. ldu icolirrner hortei från S'uockholm oclt ir1ed.eancl. Josef

ililsson befinner s:-;3 i Limhann. En i:ild av Stocliholns sterl.j-on:

- Iied- s-nn-iun;a. ögonl ock och i,.nnu med. en lci.i.nsla av aii;
vara i lJ. siincler jag ivå:'g en hälsning iniian iag be3er
mig ui i s-i;ol.stad_svirnlet för att söka unp ltfarsSuirbenrl
Han blev vä.1 'cri; l,i ai,i, vär:ta, då tå,,er llon så seni;.

.jesi är allt väl. iried sairnad-r;:"rri:1il:"

Den 29 rnars från Siockholn trla.ge Irr (far;Iäget) Ä.E. Erandbecks

narmorskulptur: Sorg är avbildad. på da.gens kort. EilCen f ngar'

d-et ö5r,onblick då en ung kvinna insei'att den untla Elan vars kropp

hon står lubacl över och sorn hon har försölct väcka ti}1 liv, inte
längre är nö jlig ait nå. På lior Lct ?rar *1". sl<rivj-t:

- i\'I sisia hiilsninl:i '.]i-n

11err 1O mars säi:itr'e:: horl fr'ån l-ie l-s in3fors eit vini,e r'lan<ir;kai: ned

en plogarl viig, slticspårr och i f onclen hiis;tar och sl ri.rar. P'i;^lfr-os-';

i -brbli.en, Tro'us I'lt i C-e b iir s}-itet av ltz:-re; står: i,c-L i-'å ien köIcl-

röCa himlen:

- I nc.;'r-,.cns snö ccir is f::i',n virrnen ncr" i söi:l cln
"lre t r.:,,r' k l-l '; oi:lr vl:-i,cr" ocli 'il - n f r;'sc::o
5t,.tr,r.:.r.r' irlir' c i, i, -r:r.' tle..r i:ir:i,au f a-:- l',-jc oJnc,:;c!i.rilr'
te ,-'i;ni;en i r/ii-'o:ri:, rle's:.n trl I Pe.l,el":bttrg bl:.r.' ,'lii::i;t
i sl-i:.ttt av anr.it dii. påi.l:n iiir friinillJri"La-i]- d.är:. f;l:rilr
pfi- riln c.rirc s r: I fr'rrncl . i.i'i n ri-r- ii en ga.nla. : T.r'lrt: :-;'."in'-i

|in \1 - Ir

{-
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Elsas adress är Trångsund. Förmodligen följer hon med srn far tiIl
sjömanshemnet clär. rvlen in,3a vylcort berättar om helnes til-lvaro
borta i Karelen. Ett drygt år senare tlen 15 februari 1914 sänder

slutligen Ke jserlJ-5a Ryska Generill-konsulaiet i S'r,ockhol-mrrpå grund

av anhållan frå.n Herr Vice Consu.lntt i ljalmö till I'Iedicine kandida

ten Josef lTilsson, Irund, hans lysningsal,test, som biivit lega1i-
serad.; rroch har Generallconsul-atet för lösen kr 2.88 sannt porto

55 öre uttagit kr 1.2J genom posiförstrott. De unp;a tu är berecld-a

ait sätta bo.

t.
'++sr'



Zachris Topelius

Vintergatan

Och nu är lampan släckt, och nu är natten t1, st och klar,
och nu stå alla minnen upp från längst försvunna dar,
och milda sägner flyga kring som slrimmor i det blå,
och underbart och vemodsfullt och varmt är hjärtat då.

De klara stjärnor skåda ned i vinternattens glans,
så saligt leende, som om ei död på jorden fanns.
Förstår du deras tysta språk? Jag vet en saga än,
jag har den lärt av stjärnorna, och vill du höra den?

Långt på en stjäma bodde han i aftonhimlens prakt;
hon bodde i en annan sol och i en annan trakt'
Och Salami så hettä hon, och Zulamith var han,
och båda älskade så högt och älskade varann.

De bott på jorden båda fön och älskat redan då,

men skildes åt av natt och död och sorg och synd också.

Sen växte vita vingar fort på dem i dödens ro;
de dömdes långt ifrån varann på skilda stjärnor bo.

Men på varandra tänkte de i blåa höidens hem.

Omätlig låg en rymd av glans och solar mellan dem;
tallösa världar, underverk av skapartrs visa hand,
sig bredde mellan Salami och Zulamith i brand.

Och då har Zulamith en kväll, av längtans makt ftirtärd,
begynt att bygga sig en bro av ljus från värld till värld;
och då har Salami, som han, från randen av sin sol
begynt attbygga, också hon, en bro från pol till pol.

I tusen år så byggde de med omotståndlig tro,
och så blev Vintergatan byggd, en strålig stjärnebro,
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean.

Förfäran grep keruberne; till Gud steg deras flykt:
"O Herre, se vad Salami och Zulamith ha byggt!"
Men Gud allsmäktig log, och klart ett sken sig vida spred:
"Vad kärlek i min värld har byggt, det river jag ej ned."

Och Salami och Zulamith, når bryggan färdig var,
de sprungo i varandras famn - och strax en stjärna klar,
den klaraste på himlens valv, rann upp i deras spår,
som efter tusen år av sorg i blom ett hjärta slår.

Och allt som på den dunkla jord har älskat ömt och glatt
och skildes åt av synd och sorg och kval och död och natt,
har det blott makt att bygga sig från värld till värld en bro,
var viss, det skall sin kärlek nå, dess längtan skall få ro.

Lj u n gbl o m tno r 3 (1 B->1)
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