
Avskrift 

Framsida:  

Stämplat lokalfrimärke (utgivet 1856, gällde till 1862) 

Wälborna Fru Therese Silfverstolpe 

Näs 

Röö socken 

Sidan 1: 

Bästa Therese! 

Stort tack för ditt och Göstas kärkomna bref, som jag ej nu hinner besvara, emedan jag har varit 

sysselsatt att mottaga och intrefva(?) våra landmöbler som i dag har kommit hem. Med stor ledsnad 

och ännu större förvåning ser jag af ditt bref, att du ej har erhållit dina klädningar; nog tycker jag att 

Tante kunde hafva  gjort sig så det besvär som att fråga om någon ask till henne fanns ombord. Dina 

klädningar kom vid 7 tiden, och sedan jag hade packat ned och förseglat den , fanns ej mera tid öfrig 

än att begge pigorna gingo ned till ångbåten med den, och om den var adresserad till Tante, och 

Sidan 2: 

med särskild tillsägelse att den skulle åtfölja henne påföljande morgon och(?) Tante dessutom visste 

att jag skulle skicka ner den, så förvånar det mig att den ej skulle komma med henne. Jag kunde ej få 

tid att skicka den på morgonen, och ej heller på aftonen var tid att underrätta Tante ej heller tyckte 

jag att det behöfdes då hon hade förklarat att jag skulle skicka den. Emelertid har Bruno nu sjelf gått 

ner till ångbåten för att höra huru allt detta hänger tillsammans , och finns den med ombord så tager 

han en karl som bär hem den, och då erhåller du den med Wahlgren i morgon. I motsatt fall, skall jag 

med nästa post underrätta dig var den finns, troligen(?) då hos någon commissioner i Norrtelje. Den 

har Tants namn, och adressen är ”Norrtelje”. Jag hinner ej att ord om något annat 

Sidan 3: 

Än att tacka för väfven och bedja att få den, när bud går hit. Jag har ej rått att göra oss lakan och 

handduksväff för jag är ej under 20 v. Således om jag har råd, så kan jag ju göra om detta  ett annat 

år. Alla må vi Gudi lof väl, och Sverker är vaccinerad, utgången hafva vi ej sett ännu, men jag vill 

hoppas det bästa. Det är 3dje dygnet i dag. Förlåt elorsåt(?) och hälsa alla från din tillgifna syster  

Bety 

Jag har köpt kragar åt dig, men hinner ej att skicka dem nu, ej heller att tala(?) der 

av. 


