
Ola Lönnqvist:  

 

Ur  

Fritz Axel Larssons brevkopiebok  

för tiden 11 okt 1910 – 24 juli 1933 
 

Fritz Axel  (F A) Larsson var predikant i Bollnäs (1900-1908), i Gävle (1908-1915) och i 

Linköping (1915-1925), distriktsföreståndare för missionsförbundet Linköping (1925-1941), 

och som pensionär kortare tid predikant i Tärnsjö, Piteå, Bollnäs och Alfta. 

 

Han föddes i Blåberga i Lerbäck (T) 1876 och avled i Tåby prästgård, Tåby (E) 1945. Han 

hade då nyligen flyttat till Gävle för att troligen bosätta sig där som pensionär, men en akut 

cancer ändade han liv på mycket kort tid. Hans son komminister Sven Lennermark med 

hustru Karin skötte honom i sitt hem de sista dagarna. 

 

Frits hustru Kristina (Stina) Johannesdotter (Johansson, Larsson) föddes i Jon Lars, Långhed, 

Alta (X) 1886 och avled i Linköping (E) 1936. Hon blev tidigt föräldralös och växte upp hos 

sin äldre syster Karin och hennes man Jonas Linder i Bollnäs. Hon avled oväntat i sviterna 

efter en enklare operation. 

 

Bokens ägare: Kristina (Kia) Lennermark Jonsson, son (Samuel) dotter, Örebro 

Avskrift: Ola Lönnqvist, make till son (Sven) dottern Katarina Lönnqvist, f  Lennermark, 

Söderköping 

 

Vid avskriften har valts att ta med ort, datum och adressat för samtliga brevkopior, och för 

dessa en kort beskrivning av innehållet.  

Beträffande brev av släktintresse har valts att ta med de intressanta delarna av breven. Inget 

brev är till fullo avskrivit såvida inte detta anges nedan. 

Inom (parentes) skriven text, kommentar har tillförts av undertecknad. 

 

Med kursiv stil är direktcitat. Adressaterna är alltid direktciterade. 

 

Styckeindelningen av de avskrivna breven är inte autentiskt, oftast saknas sådan men den har 

här gjorts för att en tydligare överblick över innehållet. 

 

Kopieboken är i formatet 27 x 22 cm, stående. Den innehåller en outnyttjad registerdel, i 

början, och sidor paginerade 2 – 196, varav enbart en del använts. Varje sida har 30 jämnt 

fördelade rader. Meningen var att man skulle skriva sin text på ett separat papper, ha kopie-

papper under och under detta den sida i boken på vilken man önskade kopian. 

I slutet av boken finns ett uppslag med silverliknande papper mellan vilka troligen kopierings-

pappren skulle förvaras. Sista använda sidan är sid 74. 

 

Det är omöjligt att kunna veta vilken avsikt F A haft med kopieringen av breven. Helt sanno-

likt kanske han i början ville kopiera samtliga, men ganska snart har det nog blivit mer spo-

radiskt, kanske han tagit fram kopieboken när han haft något viktigt brev att skriva, som han 

ville ha kopia på. Eller kan det vara så enkelt att han använt den när han hittat den i skriv-

bordslåda? 

 

 



Sid 2 

Gefle 11 okt 1910 Farbror Joh Elfström, Stockholm 
 

 Begäran om att få hjälp eller rekommendation för att kunna besöka fängelset  

 i Gefle. 

 

Sid 3 

Gefle 21 okt 1910 Bror 
 

 Frid! 

 Det är nu länge sedan vi fingo ditt brev. Tiden riktigt flyger iväg som 

friherre Cederströms luftskepp. Detta är allvarligt, ty hvarje timme, hvarje minut för oss 

närmare evigheten, där vi skola skörda hvad vi sådde i tiden. 

 Vi flyttade in ifrån landet under senare delen av sept. Då den kulna hösten 

kommer, är det skönt att få flytta in till staden igen. Har man så ett gott hem, så förjagas 

lättare de vemodiga känslor, som eljes så gärna vilja gripa en i höstetid. Hemmet är en 

fristad, en oas i världens öken, en skola, där man får lära många lexor, en förebild till 

hemmet hos Gud, det ljusa, varma, sköna fadershemmet. 

 Denna vecka ha vi Sv. Missionsförb. Tacksägelse – böne- och offervecka. I 

enl därav hålla vi bönestunder hvarje afton. Rätt mycket folk samlas och medel flyter in i 

missionskassan. I går kväll, då jag talade på kapellet, blev kollekten 95 kronor. Då missionen 

fått en sådan omfattning, så behövs också årligen stora summor för att arbetarna på fältet 

skola få sitt underhåll och kapell och kyrkor kunna uppföras och underhållas o s v. Men för 

ett så stort mål, må inga offer anses för stora eller dyrbara. 

 Wi äro alla friska och krya. Wåra gossar rusta och stöka värre om dagarna. 

Mor har sömmerska denna vecka, så att nu tänker hon göra sig fin. Brita, min svägerska, är 

hos oss, och stannar troligen i vinter. Alla hälsa vi dig varmt. Gud välsigne dig! 

 Din tillgivne bror Fritz. 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Går tyvärr ej att avgöra vem av sina bröder han skriver till.) 

 

Sid 4 

Gefle 9 nov 1910  Broder Halvarsson med familj 

 

 Tack för besök i B. (Bollnäs?) 

 

Sid 5 

Gefle 15 nov 1910 Broder J Norberg 

 

 Lyckönskan till ny tjänst i Stockholm. 

 

Sid 6 

Gefle 21 dec 1910 Käre svåger Olle med familj! 

 

 Frid av Gud! 

 Det lider emot jul och vi ville därför sända eder en hälsning. Julen är en 

stor högtid, ljusets och glädjens högtid. Men det är många, som icke hava någon glädje. Wad 

är orsaken därtill? Julen påminner oss om honom, som kom för att göra oss rika. Men 



flertalet av vår tids människor taga icke emot Jesus och därför har de heller ingen livsglädje, 

ingen julglädje. Ty inte är det verklig glädje, som man får vid dryckes- eller spelbordet, i sus 

och dus. Nej, du det är en falsk eller inbillad glädje. Livets allvar och slutligen döden gör slut 

på den glädjen. 

 Huru dyrbart att vara funnen i Jesus och ha sitt allt i honom. Jag tänker, att 

du Olle och Kerstin med, fortfarande vilja tjäna Jesus och tro på Jesus. Det är så gott att 

veta, att han förstår oss. Wi få tala med honom i bönen, alldeles sås. Barnen tala med oss och 

begära hjälp av oss. Och herren visar aldrig bort oss. O, han är god! Han kom för att göra 

oss rika. Han kom full med nåd och sanning. 

 Må vi tröstfullt framgå till honom! Må han han få helt taga hand om oss! 

Jesus, kom och bliv oss när! Låt oss bliva, där du är. 

 Gud välsigne Eder, kära släktingar! Wi komma ofta ihåg er i bönen. 

Fridfull jul! 

 Tillgivne F. A. Larsson 
 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Svåger Olle är troligen hans hustrus bror Olof Johansson (1869-1929), gift  

 med Kristina Olsson (1880-1941). Tillsammans hade de åtminstone 5 barn:  

 Arvid, Johan, Berta, Stina och Anna.) 

 

Sid 7 

Gefle 4 febr 1911 Broder Hedman 

 

 Tack för telegram från årsmöte, kort information om arbetet. 

 

Sid 8 - 9 

Gefle 18 april 1911 Broder J Hammar 

 

 Brev från ungdomsföreningen, och FA själv, till hans skolkamrat missionär  

 i Kongo. F A omtalar att han varit 3 år i Gefle och dessförinnan, på sin  

 första plats, 8 år i Bollnäs. 

 

 Att jag har en snäll, rar och präktig hustru, det kan jag icke heller förtiga 

för dig. Och jag har två utomordentliga pojkar, Martin och Samuel, det vore väl synd att ej 

omnämna. Du förstår sålunda att jag är lyckligt lottad och att jag bör vara tacksam och 

ödmjuk. 

 

 (Martin född 1907 i Bollnäs och Samuel född 1908 i Gävle) 

 

Sid 10 

Gefle 28 nov 1912 Aktiebolaget för spridning av litterära verk,  

  Stockholm 

 

 Klagomål på leverans och beställning av bokverket N F 

 

Sid 11 

Gefle 29 nov 1912 Broder 

 

 Önskan att brodern skall komma till någon av böneveckorna och stanna en  



 längre stund. 

 

 (Brevet kan vara till hans riktige bror men likaväl till en broder i tjänsten,  

 det senare framförallt som det är undertecknat F A Larsson och inte Fritz) 

 

Sid 12 

Gefle 5 dec 1912  Bror 

 

 Översändande av betyg tydligen beträffande några medlemmar som lämnat  

 verksamheten. 

 

 Jag minns mycket väl, då du hälsade på mig i Bollnäs och bodde hos min 

kärt värderade svåger kamrer Linder. Nu är han borta. Han dog hastigt under sitt arbete på 

banken, kommen icke mer än till sitt 46 levnadsår. Han efterlämnade maka och sex barn, det 

minsta ett år gammalt.  En av pojkarna bor hos oss och går i skola här i staden, de andra gå i 

skola i Bollnäs. 

 

 --- 

 

 Vi ha tre pojkar, som ställer till allehanda upptåg. Den älsta av dem är 5 år 

och den yngste 9 månader. 

 

 (Svåger kamrer Linder är  Jonas Linder (1866-1912) gift med FA:s hustrus  

 äldsta syster Karin (1867-1937). De hade tillsammans  6 barn:  

 Signe Katarina, Sigfrid, Einar, Anna-Britta och Olof och det yngstas namn  

 ej känt. 

 FA:s hustru lär delvis ha växt upp hos sin 18 år äldre syster 

 Vem av pojkarna som bor hos FA framgår ej) 

 

 (FA:s tredje son Sven föddes i Gävle 1912.) 

 

Sid 13 – 14 

Odaterat  Älskade mamma och alla därhemma! 

 

 Frid! 

 ”Det folket, som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus. Öfver dem, som bo 

i dödsskuggans land, skall det skina klart” 

 Ett år har snart gått. Det är åter jul. Vi ville sända Er vår hjärtliga hälsning 

och tillönska Er en god och fridfull jul samt ett godt nytt år. Det är så skönt  och tryggt att få 

anförtro sig åt herren för kommande osedda dagar. Vad vi behöfva skall han gifva, ty han är 

vår gode och trofaste fader med faderskärlek och fadersomsorg. Vi ha ju fått erfara det under 

det sist flydda året liksom alla föregående år. Må det få mana oss till mera tacksamhet, trohet 

och ödmjukhet emot Herren! 

 Ni har sett av tidningarna, som vi sänder Er, huru hastigt vår svåger, 

kamrer Linder kallades till uppbrott härifrån. Stina och jag voro till B. på begrafning. Det var 

en mycket gripande och högtidlig begrafning. Linder hade vunnit allas förtroende och 

sympati. Vi saknar honom djupt. För Stina hade han varit såsom en far. På Stinadagen i 

somras reste han till oss och då förärade han mamma med paraply och en torgkorg. Men nu 

är han borta, nej hemma hos Gud. Frid öfver hans minne! 



 Karin har nu lugnat sig ganska bra och barnen med , men i början var det 

svårt och många tårar fälldes.  

 Det blir nog underligt och tomt på Lindesnäs i jul, då Linder är borta. 

Sigfrid har nu rest hem. Han slutade skola tisdagen den 17 och reste hem samma dag. 

 Lördagen d 14 dec dog Linders mamma i sitt hem i Alfta i en ålder af 69 år, 

11 månader och 3 dagar. Hon lefvde sålunda icke så länge efter Jonas. Men hon har varit 

klen länge, så att man väntat, att hon skulle få sluta. Ja, lifvet är ovisst. Det gäller att vara 

redo, då budet kommer. 

 Vi ha afsänt några småsaker till eder. Jag tänker, att Ni får dem. Vi förena 

oss i att tillönska eder en fridfull  jul och ett välsignelserikt nytt år. Må herren få leda  oss i 

sin sanning. 

 Hälsa vänner och bekanta från oss! 

 Jag tänker att Arvid kommer hem till er i jul. Då kan han ju rita till några 

trader och sända oss. 

 Nu ska pojkarna och jag gå till torget och köpa julgran. Mamma håller på 

och städar och stökar till jul. 

 Vi äro alla friska. Sven drar nu upp sig och går, då  han håller i något, 

ehuru han icke är mer än 9 mån. 

 Frid och välsignelse från Herren 

 Eder tillgivna Frits 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Bör ha skrivits mellan den 15 dec och den ca 22 dec 1912) 

 

 (Här får man reda på vilken av Karin och Joanas Linders söner som bodde  

 hos FA: Det var Sigfrid, född 1896, död 1954. Han var således 16 år  

 gammal. 

 

 FA:s mamma var Sofia Albertina Carlsdotter, född 1836. När hon avled är  

 ännu ej klarlagt. Här var hon således 76 år gammal. 

 

 Arvid är FA:s yngre  bror, sedermera rektor i Nora stad (1880-1956) 

 

Sid 15 

Gefle 25 febr 1913 Predikanten G F Dahl, Huskvarna 

 

 Förfrågan om evangelist E T Ekman för ev kallelse till Gefle 

 

Sid 16 

Gefle 25 febr 1913 Predikanten A Ohldin, Jönköping 

 

 Förfrågan om evangelist E T Ekman för ev kallelse till Gefle 

 

Sid 17 

Gefle 6 mars 1914 Broder Lindell 

 

 Svar på erbjudande om tjänst i Ulricehamn. F A har varit i något över 5 år i  

 Gefle och har ingen orsak att flytta. F A rekommenderar dock predikant  

 Axel Sjölin i Ljusne-Ala. 



 

Sid 18 

Gefle 27 mars 1914 Bästa Nanny 

 

 Till en blivande lärarinna som FA tydligen kände liksom hennes föräldrar. 

 

Sid 19 

Gefle 1 april 1914 J A Lindblads förlag, Uppsala 

 

 Återsändande av böcker, Predikant C W Gullin: Tidsbilder och Minnen från  

 Ryssland, vilka FA lovat sälja, men bara till liten del lyckats med, och för  

 vilka han fått räkning. 

 

Sid 20 

Gefle 21 dec 1914 Käre svåger Olle med familj! 

 

 Frid av Gud! 

 Härmed vilja vi sända eder alla vår hjärtliga hälsning. Vi äro alla friska 

och befinna oss väl. Gossarne tala om julen och fröjda sig åt den. De vänta förstås att få 

julklappar, och det är nog därför de motse julen med en sådan spänning. Ja, julen är ju en 

gåvornas högtid. Då ger man gåvor och får gåvor. Den största gåvan som givits åt oss, är 

Herren Jesus Kristus. Gud gav den gåvan och han gav den till vår frälsning. Vi skola taga 

emot gåvan och fröjdas och vara glada. Huru annorlunda skulle det icke se ut i världen, om 

alla i sanning toge emot Jesus Kristus! Då skulle det bittra bli ljuft, det sargade helat, det 

söndrade enat, förtvivlans tårar skulle då förvandlas i glädjetårar och friden likt en väldig 

ström välla fram över jorden. Ack, må vi taga emot Jesus och anförtro oss helt åt honom. Han 

skall ej svika eller övergiva oss. Han är trofast om också  vi äro trolösa. 

 Ni torde ha sett av tidningarna, att jag antagit kallelse att bliva predikant i 

Linköping. Vi skola, om Gud vill, flytta dit till den 1 april 1915. Sedan kommer vi nu längre 

bort ifrån eder. Det är väl mycket ovisst om vi bliva tillfälle att hälsa på eder innan vi flytta. 

Må Gud få leda oss och välsigna oss och göra oss till välsignelse! 

 Mottag nu allas vår hjärtliga hälsning. Tillgivne F. A. Larsson. 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Samma svåger som ovan i annat brev anges) 

 

Sid 21 

Gefle 2 febr 1915 Herr J Randström, Falun 

 

 Brev på uppmaning av adressatens moder ang hennes testamente 

 

Sid 22 

Gefle 2 febr 1915 Herr J Randström, Falun  

 

 Identiskt med sid 21, dvs dubbelkopierat 

 

 



23 

Gefle 12 febr 1915 Kära Broder! 

 

 Till en person som skall medverka vi församlingens årshögtid bl a med  

 predikan. (Han namnges ej). En ev efterträdare till F A i Gefle. 

 

Sid 24 

Linköping 6 april 1915 Kära Ni! 

 

 Guds frid! 

 

 Hjärtligt tack för senast och för de flydda årens gemenskap. Tack också för 

den vackra adressen och den stora gåvan, som vi erhöllo av eder. Det var ju alldeles för 

mycket ni gav oss. Vi frambära vårt varma tack till eder, kära vänner. Vi skola alltid minnas 

eder med saknad och kärlek. Vår resa hit gick bra, ehuru vi ju blevo trötta, men det fingo vi 

icke låtsas om. Vi fingo middag hos en familj Björnssons, där styrelsen med fruar voro 

samlade. På kvällen anordnade samma personer supé i vårt nya hem. Det var ju så väl 

ordnat, men vi hade nog ändå helst önskat vara ensamma för vila och eftertanke.  

 Under påsken har jag talat i missionshuset här flera gånger. Igår efter f. m. 

Predikans slut blev jag sjuk och låg och våndades i 39,8 gr. Feber, men i dag är jag bättre, 

dock har jag legat nästan hela dagen. Ja, kära ni, det blev svårt för oss att skiljas från Gefle. 

Jag kunde aldrig tro, att det skulle kosta på mina nerver så som det gjorde. Efteråt har jag 

också tänkt: Varför skulle detta ske? Vi ha emellertid lagt allt i Guds hand och förer han oss 

tillbaka till eder, så må hans vilja ske. 

 Vi hälsa eder hjärtligt. Hälsa vännerna. Skriv någon gång. 

 Tillgivne Frits 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

Sid 25 

Linköping 7 april 1915 Våra kära vänner Bernholm! 

 

 Ett brev med likartad innehåll som det förra. 

 

Sid 26 

Linköping 7 april 1915 Bästa Therese! 

 

 Frid av Gud! 

 

 Tack för senast och för din trohet och kärlek mot oss. Vi skola alltid med 

saknad minnas denna tid, då vi fingo vara tillsammans och samtala, läsa och bedja och hava 

gemenskap med varandra. Vilka sköna värdefulla minnen hava vi icke från vår sammanvaro! 

Jag tycker nu, att denna tid blev för kort, jag skulle vilja förlänga den. Ja jag känner det 

såsom jag åter ville ha en liten lägenhet i Gäfle med ett rum särskilt för dig såsom vi haft det 

förr. Kanske vill Gud framledes återförena våra vägar? Vi  lägga allt i Guds hand.  

 Du sade, du Terese, att jag nog också komme att gråta över skilsmässan. Nu 

har jag gjort det och gör det ännu. Jag är svag, min lilla Stina har haft fullt arbete med att 

hålla humöret på mig något så när uppe. Jag ofta gråtit och sömnen har vikit ifrån mig, jag 

har varit som ett litet barn. Det har varit en riktig luttringseld, som jag genomgått. Jag har 

bara frågat och grubblat och mina tankar ha ideligen gått till Gefle.  



 Annandag påsk på e.m.blev jag sjuk och låg och våndades i 39,8 gr. feber. I 

går låg jag också nästan hela dagen, i dag är jag mycket bättre.  

 Hälsa Gertrud och dina förtrogna för övrigt. Tag vara på Brita! Uppenbara 

icke för vem som helst min svaghet. Hälsa sjuklingarna. Min tanke går till dem.  

 Gud välsigne dig lilla Therese. Varm hälsning.  

 Tillgivne Frits. 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Någon nära släkting med detta namn har jag ej hittat, bör såldes avses en  

 församlingsmedlem. Brita skulle möjligen kunna vara hans svägerska Brita,  

 död 1917) 

 

Sid 27 

Odaterat  Redaktören H Herr Y Svartengren 

 

 Enbart påbörjat brev, tas upp på nytt på nästa sida. 

 

Sid 28 

Linköping 20 april 1915 Redaktören H Herr Y Svartengren 

 

 F A ville troligen ha den lokala tidningen gratis som tack för att han skulle  

 referera från religiösa möten, något han fått och gjort i Gefleposten, där han  

 även fått 6 öre per rad. Vi kontakt med tidningen i Linköping menade han  

 att han blivit ovänligt bemött. 

 

Sid 29 - 30 

Linköping 15 sept 1916 ”Hösten 1916”, Linköping p r 

 

 Svar på en förfrågan i Svenska Morgonposten från en läsare som önskade  

 komma i gemenskap med Gud. F A ger råd om hur det skulle kunna gå till. 

 

 Han undertecknar med sitt namn och sin adress: Drottninggatan 52 

 

Sid 31 - 32  

Linköping 28 okt 1918 Herr R Sandquist, Luleå 

 

 I anledning av att min svägerska, Anna Johansson, blivit hemkallad till 

herrens vila, måste det ordnas med hennes kvarlåtenskaper. Vi ha funnit, att Ni har en skuld 

till henne å Ett tusen fem hundra kronor (1.500:-) varå finnes revers, daterad den 14/4 1914. 

 --- 

 Å reversen finnes ingen anteckning om att Ni betalat den årliga räntan. Jag 

minnes emellertid att Anna en gång talade om att hon fått kläder fr. Eder och att dessa voro i 

stället för räntepengar. 

 ---- 

 Så finnes en revers till å 500 kr på Sigurd Sandquist. Den reversen är dock 

icke underskriven av herr Sandquist, varjämte också saknas vittnen å densamma. Vi bedjer 

Eder vänligast fråga Eder broder huru det förhåller sig med omskrivna revers samt meddela 

mig härom. 



 Anna dog på sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Min hustru var hos henne 

sista veckan hon levde. Hon gick med frid in i Herrens vila. 

 

 (Anna Johansson (född 1890, död således 1918., och blev således 28 år), var  

 FA;s hustrus yngsta syster. Hon var ogift) 

 

Sid 33 

Linköping 6 nov 1918 Herr Sandquist, Luleå 

 

 Begäran om omgående svar på brev av den 28/10 

 

Sid 34 

Linköping 7 nov 1918 Statens Industrikommission, Klädkortbyrån,  

  Stockholm 

 

 Ansökan om tillstånd till missionsförsäljning. 

 

Sid 35 

Linköping 9 nov 1918 Yrkesinspektionen i 3:e distriktet, Linköping 

 

 Ang besiktning och därav utbyte av ångpanna. Brev från Linköpings  

 Stadsmissionsförening, Gust Pettersson G. m. L 

 

Sid 36 

 Tom sida 

 

Sid 37 

Linköping 15 nov 1918 Fanjunkaren E Hedvall, Bollnäs 

 

 Begäran om att adressaten fortsätter ärendet betr reversen. Något svar har F  

 A ej erhållit från Sandquist trots att F A sänt porto.. 

 

Sid 38 

Linköping 29 nov 1918 Svenska Missionsförbundets Exp, Stockholm 

 

 Önskemål om en missionär som kan bistå i arbetet för några veckor. 

 

Sid 40 

Linköping 29 nov 1918 Käre vän och broder Sam Larsson, Stockholm 

 

 Förfrågan om möjligheten att få Sv Missionsförbundets  

 församlingstjänarinnekurser förlagda till Linköping.  

 

Sid 41 

Linköping 29 nov 1918 Aktiebolaget S Gumaelii Annonsbyrå, Stockholm 

 

 Önskemål om återbetalning av annonspengar för en annons i Bollnäs tidning  

 som aldrig införts. 

 



Sid 42 

Linköping 30 nov 1918 Kamrer J A Lindberg, Stockholm 

 

 Käre vän och broder! 

 

 Härmed sänder jag handlingarna för inträde i pensionskassan. Rörande 

punkten om rätt till pension för eventuellt efterlämnad änka o barn vet jag icke hur jag skall 

besvara, då jag tråkigt nog förlorat stadgar o tariffer. Jag vet inte hur premierna här ställer 

sig, men jag torde kunna få ordna den saken sedan. 

 Troligen kommer församlingen att betala premierna för mig, åtminstone det 

väsentligaste ur dem. Den har betalat alltsammans till Örebrokassan. 

 Om ingen utfästelse för premie, som berättigar eventuellt efterlämnad änka 

göres, har hon i sådant fall intet att få, då mannen dör? Jag har satt mig in i det här 

spörsmålet alldeles för dåligt, men jag torde få emotse upplysningar av dig. 

 

 Med varmaste brodershälsningar 

 F. A. Larsson 

 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

Sid 43 

Linköping 9 dec 1918 Käre Sigfrid! 

 

 Guds frid! 

 

 Förra veckan voro Stina och jag till Alfta på bouppteckning efter Anders. Vi 

träffade då din mamma och på hemvägen hälsade vi på vid Lindenäs och drack kaffe. Det var 

underligt att tänka på, att det kanske var sista gången vi voro där, då  villan nu väl kommer 

att säljas. Men det blir ju trevligt i Alfta också. Vi voro och sågo på gården. 

 När jag var i Bollnäs talade jag med Einar om hans studier. Han sade, att 

han gärna ville fortsätta och läsa och taga studentexamen, för att sedan bli jägmästare. Karin 

var inte hågad att låta honom fortsätta vidare, åtminstone inte i Uppsala, och hon sade, att du 

var av samma mening. Är det så? Anser du, att Einar icke bör gå mera i skolan? Det är ju 

tråkigt, om han inte kan ta studentexamen, då han är så nära målet. Jag ville skriva till dig 

härom, så jag får höra huru landet ligger. 

 Vi äro alla friska. Alla tre gossarna gå nu i skolan. Tiden går fort och snart 

äro även de stora. 

 Må vi akta på apostelens ord: ”Köpen tiden, ty dagarna äro onda.” 

 Varmaste hälsning från oss alla. Gud med oss! 

 Morbror Fritz 

  (Brevet i sin helhet avskrivit) 

 

 (Sigfrid är den pojke som tidigare en tid bodde hos FA, och således Karin  

 och Jonas Linder son. Einar är hans närmaste bror i ålder (född 1900), och 4  

 år yngre än Sigfrid. Sigfrid har en äldre syster, men är äldst av pojkarna och  

 kanske han påtagit sig fadersrollen 

 

 Den avlidne Anders kan vara Kristinas 4 år äldre bror (född 1880, och i så  

 fall död 1918) 

 



 

Sid 44 

Linköping 9 dec 1918 Käre broder Engdahl! 

 

 Välkomstbrev till den missionär som skall bistå, enligt tidigare brev, om  

 som varit i Linköping tidigare. 

 

Sid 45 

Linköping 27 dec 1918 Käre broder Westling! 

 

 Tack för att en missionsvecka skall ordnas i församlingen och planer ang när  

 det skall ske. 

 

Sid 46 

Linköping 22 mars 1920 Domprosten J Th Bring, Linköping 

 

 Anhållan om att få hyra S:t Larskyrkan den 6/6 för konsert. 

 

Sid 47 - 50 

Linköping 16 nov 1920 Kära Karin! 

  

 Svar på ett brev från K ang kristendomen, bönen och dopet. 

 

 Jag brukar säga till mina gossar, att de äro döpta till Kristus, vilket 

innebär, att de skola lyda Kristus. De förstå detta så väl, och det har gjort på dem ett så djupt 

intryck. De vilja följa Jesus.  

 

 ---- 

 

 Låt mig till sist säga, att jag inte vidare har tid för polemik. Jag måste 

skynda i min Frälsares uppdrag. Har du därför lust med sådant, måste jag avstå att svara. 

 

 Varmaste hälsning till dig och de dina. 

 Med tillgivenhet 

 Fritz 

 

 (Kan ju vara ett brev till FA:s svägerska Karin, men tveksamt. Dock i och  

 med att han undertecknat det med enbart förnamn så bör det vara en relativt  

 närstående han skrivit till. Han skulle väl ej heller självklart nämna sin  

 pojkar för vem som helst och kanske att han är lite avvisande till Karin  

 pga innehållet i brevet ovan ang Einars studier) 

 

Sid 51 

Linköping 10 dec 1921 Kamrer A Grönqvist, Stockholm 

 

 Förfrågan om försäljning av böcker av ungdomsföreningens medlemmar är

 laglig eller ej. Stadens bokhandlare Bergström har hotat med åtal eftersom  

 ungdomarna sålt samma bok som han men till lägre pris. 

 



Sid 52 – 53, 55 - 56 

Linköping 3 mars 1922 Käre Broder Olof Hall! 

 

 Förklaring och ursäkt betr ett telefonsamtal ang en fråga väckt i  

 distriktsrådet. Frågan som diskuteras är fördelningen av evangelister på orter  

 

 lyckats eller ej. 

 

Sid 54  

 Tom sida 

 

Sid 57 

Linköping 15 mars 1922 Snickaren Hj Hallberg, Linköping 

 

 Återsändande av handlingar med rekommendationer. 

 

Sid 58 

Linköping 21 nov 1924 Direktör Axel Grönkvist! 

 

 Tack för kollektboxar och förfrågan om saknad bibel. 

 

Sid 59 

Linköping 20 nov 1924 Käre Broder Wiklund! 

 

 Tydligen har F A eller församlingen funderad på att ge ut en veckotidning  

 och adressaten har hört detta och anmält att han har intresse av att tjänstgöra  

 som ekonomidirektör 

 

Sid 60 

Linköping 23 nov 1925 Käre broder Carl A Lihv! 

 

 Information om att ej använda en Fredlund som predikant förrän denne  

 klarat upp sitt liv och leverne. 

 

Sid 61 

Linköping 26 nov 1924 Käre broder Gustafsson 

 

 Information om en blivande evangelists, Gunnar Johansson, kvaliteter och  

 ev medhjälp i Bjärka. 

 

Sid 62 

Linköping 28 nov 1925 Käre broder Sven Andersson! 

 

 Kallelse av Sven A till Sjögestad den 6/12 och lite därefter. Praktiska  

 anvisningar om transport, organist mm. 

 



Sid 63 - 64 

Linköping 9 dec 1925 Missionssekr Axel Andersson, Stockholm 

 

 Svar på frågor från Utredningskommitténs sektion riktade till  

 distriktsföreståndarna. 

 

Sid 65 

 Sidan saknas 

 

Sid 66 - 67 

Linköping 4 febr 1926 Herman Nydahl, Fornåsa 

 

 Svar på brev ang begäran från Kommorps missionsförening om utträde F A  

 är upprörd och skall besöka församlingen och begär dessförinnan in alla  

 handlingar i ärendet. 

 

Sid 68 – 69 

Linköping 4 febr 1926 Kära Broder Karlsson! 

 

 Svar på brev ang begäran från Krokeks friförsamling om utträde ur Sv  

 Missionsförbundet. Även här avser han besök dem och begär dessförinnan  

 in aktuella handlingar i frågan. 

 

Sid 70 

Linköping 6 febr 1926 Fil kand Augustinus Keijer, Uppsala 

 

 Förslag till ämnen, föredrag el dyl, vid en kurs i Ydre, där F A troligen då  

 skal medverka. 

 

 Kursen blir nog ur lägessynpunkt inte så lyckad, ty Ydrebygden ligger ju 

rätt så avsides och är ett rike för sig själv. 

 

Sid 71 - 72 

Skeda 29 aug 1929 Käre broder Larsson, Finspång 

 

 Diskussion om ersättare som predikant efter L i Risinge, olika förslag  

 nämnes. 

 

Sid 73 

Skeda 29 aug 1929 Käre broder Einar! 

 

 Diskussion ang predikant och ang bidrag. Kan röra Risinge även i detta fall. 

 

Sid opaginerad - 74 

Linköping 24 juli 1933 Käre Broder! 

 

 Begäran om råd med anledning av församlingarna i Å och Åtvidaberg  

 tillämpa eller vilja tillämpa enbart medlemskap för äldre döpta. 


