
Ola Lönnqvist 

Ur F A Larssons kalendrar – skilda årgångar 

Kalendrarna ägs sedan ett antal år tillbaka av Katarina Lönnqvist, f Lennermark, sondotter till 

F A Larsson och gift med undertecknad, Ola Lönnqvist. 

I böckerna finns massor med noteringar om hans arbete som predikant men även här och där 

familjenotiser. Likaså finns det noteringar om medlemmar mm i församlingen. Här återges 

enbart sådant som rör familjen. Med fet stil har jag markerat några nyckelord. 

1902 1 
1902-12-01 Hos Linders på middag i kväll.  

 Kommentar: Han gifte sig senare med Linders hustrus yngsta syster. 

1903 2 
1903-03-27 Till Alfta.  

 Kommentar: Hans blivande hustru kom från Alfta och Alfta tycks inte 

 normalt ha ingått i hans predikoområde, så vi får anta att han reste dit av 

 andra skäl. 

 

1903-07-15 På resa hem. 

1903-07-16 I fäderneshemmet. 

 Kommentar: Inget skrivet förrän 

1903-08-20-21 Besåg Wasamonumentet som ligger nordost om Rättviken. Det är omkr 10 

 met högt. På ena sidan har det en inskription i guld om hvad Wasa gjorde. 

 Mindre minnesmärken af Lars o Engelbrekt fr Kvidbo, Store Guldbrand,  

 Sven Elfsson äro också rest omk hjälten. 

 Kommentar: Kanske att han var i Blåberga så pass länge och reste åter till 

 Bollnäs via Rättvik? 

 

1903-09-xx Skriver han i sin kassaboksdel: 

 Till Arvid 20:- 

 Kommentar: Det är samma belopp som han anger som sin lön för den 

 månaden. Har han gett det till svåger Arvid? Eller har han köpt något av 

 honom? 
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1904 3 
 På en av sidorna i början av kalendern har han antecknat adressen till sin 

 bror: 

 Gus D Larsson, Tailor, 870 W Madison Street 

 

1904-03-19 Till Kneipbaden 

1904-03-20 I Norrköping 

1904-03-21 Till doktorn. Behandling enl föreskrift 

1904-03-22 Behandling 

1904-03-23 Samma vattenhistoria som förut 

1904-03-25 Tager behandling som vanligt. Ej i tillfälle att höra Guds ord. 

1904-03-26 Som vanligt 

1904-03-27 Till Imanuelskyrkan i Norrköping och hörde sön-missionär Johansson 

1904-03-28 Störst är att älska och tjäna. Kärleken förljuvar och vinner. Tjänande håller 

 mig varm. 

1904-03-29 Badar, äter och marscherar 

1904-04-02 En hypokondrisk människa är osäker som höstnatten. 

1904-04-03 I metodistkyrkan i Norrköping. E m med på musikafton å samma ställe. 

1904-04-04 E m på konsert i Imanuelskyrkan, god och uppbygglig. 

1904-04-05 …(?)…. musik i 2:kl promenadsal. Kvällen i 1:sta kl dans likaså. Avseende 

 till person. 

1904-04-10 Imanuelskyrkan konsert 

 Kommentar: Under tiden 19/3 till 18/6 är de ovan avskrivna noteringarna 

 den enda förekommande. Hur länge var kan på Kneipen (spa-behandling 

 skulle vi nog säga idag inkluderande kostanpassning, motion och kanske 

 även terapi)? 

 Även senare i kalendern är det ovanligt få noteringar. 

 

 På anteckningssidorna i slutet har han en resebeskrivning som här återges 

 (vissa ord har varit svårtydda): 

 

1904-07-20 Fr Östersund till Trondheim. Beser domkyrkan. …(?) 18 torn o spiror – 

 340 

 Munkholmen, norr om staden. – På spetsen af södra höjden ligger den 

 raserade fästningen Kristians….. – utsikten är vackrare fr Stenberget, 

 vester om staden. 

 Munkgatan, den största. Nedälfven rinner genom staden 

1904-07-20 kl 7:35 

 Trondheim – lämnar 

 Passerar Nildälfven – Följer Guldalen och Gula – stigning, Kallt, Fryser 

1904-07-21 Till Lillehammer Trött och dammig Hvilar en stund Beser därefter en del af

 den lilla vackra staden 
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1904-07-22 I Lillehammer Beser fabrikör Jonsens ylle fabrik, …… med ….skinnkortär 

 120 tusen Inkomst per år omkring 9000 

1904-07-23 Gudbrandsdalens fornsamling – Bondstuga ett rum för unga – ett för

 jungfruar – Prästgård finast – en ämbetsmans stuga fr senare tid – musik i 

 klockan. 

1904-07-24 F m i Lillehammer kyrka. Kort predikan. Icke synnerligt liflig. 

 E m med på fest. Tårberg. Börjar kl 4 sång o musik tal af d-n och Eivor 

 Jansell ifrån Laurvik. – Kaffe 

1904-07-25 I Lillehammer. Ej något särskilt. Vi talar. 

1904-07-26 Till Fjellheim, en marsch på 20 kilometer i jämn stigning uppåt. Warminnen 

 intressant. I Forshagen, natur och utsikt. 

1904-07-27 Isäkslya med flere på en fjälltur till Ljusjön, en säter var uppehållsort för 

 flere hvilosökande. En milslång väg från flere höjder glimrande utsikt. Hem 

 10 på kvällen. 

1904-07-28 Mera stilla erfar Guds ord, dom är min enda tröst. Eljes allt mörker. Tack 

 för nåden! Låt mig reans i dess våg. 

1904-07-29 En stor skillnad förefinnes mellan Sverige och Norge i andeligt afseende. 

 Den frikyrkliga verksamheten är ännu i sin begynnelse i Norge. Inga 

 stationerade predikanter finnes och de resande äro få som i många 

 afseenden efterblifvna, dock nitiska. 

 

 Kommentar: Här fortsätter han utläggningen som jag inte återger 

 ytterligare. 

 

1904-07-31 Till en säter ”Hummelsätra” på möte. En mil lång väg. Dimma på 

 morgonen. Hemfärden bättre. Predikade i …….. (Kommentar: Svårtolkat) 

1904-08-01 Från Sätern till Lillehammer. 

1904-08-02 Reser med skib Tordenskjöld i Mjösen. Wackert. Warmt.- Kristiania 

 Promenadvägen. Flera svenskar. Winkar af folk. Två Holländska Krigsbåtar 

 liga i hamnen. Fyrverkerier. 

1904-08-03 Till Holmenkollen. ……… utsikt öfverv staden (-Bugdö – Sydvest om 

 staden – Kongens gård – Oscar I minde (Oscars Hall) Rökstuga 600 år Gals 

 kirke – 800år) 

 En bondstuga fr Telemarken 200 år skänkt af en rik bonde till kung Oscar. 

1904-08-04 I Karlstad – Beser läroverket, där några af eleverna nog ibland sitta alla ute 

 – Naturhistoriska museum – Wermlands fornminnes museum – Gamla 

 pengar – lerkrus, stenar, vapen – husgerådssaker, kassakista, en stor en, en 

 ekstock mm 

 

 

 



1906 4 
1906-06-16 Min namnsdag. Blommor. Sång på morgonen. Största att hafva sitt namn 

 skrivet i himmelen. 

1906-07-01 E m Wårt bröllop. Mycket folk.  God musik. Hjärtlig stämning. 

1907-10-02 Flyttning 

 

1907 5 
1907-05-17 Gossen föddes d 17 kl 2.40 fm 

 

1911 6 
1911-05-25 Kommentar: I kassaboksdelen finns några noteringar om inköp till Sigfrid 

 och i något fall även bidrag för honom. Sigfrid (Sigge) Linder var son till 

 Kristinas (Stina), dvs FA:s hustrus äldsta syster och bodde en tid hos sin 

 faster och farbror i samband med skolgång i Gävle, 

1911-12-xx Noteringarna rör tiden 25/8 1911 – december samma år. 

 

1913 7 
1913-01-12 Kommentarer: I kassaboksdelen fortsätter noteringarna under rubriken 

 ”Sigfrids konto” 

1913-05-17 Sista noteringen 

 

1913-09-03 Frukt fr Alvar. 

 15 lit äppl (fallfrukt) 

 7 lit päron dito 

 5 lit Körsbär 

 Kommentar: Det rör sig med stor sannolikhet om gåvor (köp) av Alvar i 

 Blåberga 

 

1915, Fritz Axels Annotationskalender kalender och Stina Larssons Husmoderskalender 

 

Kristinas, Stinas, anteckningar är svårare att referera till vad som avser FA:s tjänstgöring och 

Stinas medverkan i kyrkliga aktiviteter och/eller kontakter med persona anknutna till kyrkan. 

Helt klart tog hon mycket aktiv del i den kyrkliga verksamheten och hade ett stort kyrkligt 

kontaktnät. 

Jag har därför kanske varit lite hård i bedömningen med att enbart ta med tydliga 

familjeaktiviteter. 

Det jag skrivit av från hennes kalender är här återgivet med kursiv stil. 
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1915-01-12 Reste Anna Linder 

1915-01-20 Besök av Signe Linder på väg till Stockholm 

1915-01-28 Hade jag många vänner här både f o s nr 

1915-01-29 pappa Sven och jag till Solhem 

1915-02-02 Fick jag sömmerska åt gossarna. 

 Martin har varit skral är nu kry 

1915-02-11 Kom Frits från Bollnäs varit där sen i lördags 

1915-02-28 Allianssamkväm … Vi har haft tvätt så jag har ej fått vara med mer än en 

 gång under veckan. 

1915-03-19 Skickade vi sakerna. Hjälp av Vedblad, Drageling, två stadsbud, häst med 

 körkarl. Allt gick bra. Sedan bodde gossarna o jag hos moster Brita 

1915-03-16/26 Var jag skral 

 

1915-03-29 Reste vi 6.27. Kom fram 2.38. Björnsson bjöd på middag. Sedan ordnades 

 supé i vårt hem. Vi voro mycket trötta, men det fick lov att gå. De satte in all 

 mat i vårt skafferi så det räckte för oss flera dagar. 

1915-03-29 Reste till Linköping kl 6,27.Ack! huru jag grufvas av ensamhetskänslor då 

 tåget för oss framåt mil efter mil. 

 

1915-03-30  I Linköping. På kvällen välkomstfäst. 

 

1915-04-01 till Amarks, den 4 em var Martin o jag dit. 

 

1915-04-02 Inträdespredikan. Mycket folk hela påsken. 

1915-04-02 Predikade på fm och em. Mycket folk var samlat. Gud, välsigne mitt 

 arbete i L till din ära och människors frälsning. 

 

1915-04-03 Med mamma i saluhallen där stor trängsel rådde. 

 

1915-04-05 Den 5 på midd blev Frits sjuk. 39,8 gr. Feber, men den gick ned redan till 

 kv till 39,5 

1915-04-05 Blev efter predikan sjuk 39,8 gr feber. 

 

1915-04-06 Bättre men icke fullt frisk. 

 

1915-04-08 Var jag med Martin till skolan. 

1915-04-09-11 Var Samuel sjuk. 

1915-04-11 Jag har haft så brått under flyttningen varför det ej varit tillfälle att skriva 

1915-04-18 Em med gossarna till utsiktstornet 

1915-04-30 På kv var med pojkarna och besåg fyrverkeri på borggården fr Jonssons 

 balkong. 

1915-05-08 Besök av lektor Waldenström 

1915-05-11-12  Hade vi tvätt utan hjälp Det gick bra. 



1915-05-14 Torkning av kläder. När de voro torra började det regna. 

1915-05-15 Storm snöyra och regn. 

1915-05-16 På kv voro vi alla till skräddare Danielssons. Gossarna hade mycket roligt. 

1915-05-18 Mangling och strykning. 

 

1915-05-19 Arbete med sångboken. 

1915-05-22 Gossarna och jag i Trädgårdsf på fm. Varmt. 

 

1915-05-25 Till Haga på syf. Gossarna voro med. Martin har mässling. 

1915-06-04 Jag till Sthlm. Em på auditorium och nationalmuseum 

1915-06-06 Nordfika muséet, biologiska muséet. Lördag kväll på Skansen. 

1915-06-07 Kom hem 1.21. Mötte Anna kl 6.18 

 

1915-06-20 Kom Brita till oss. 

 

1915-06-22 Kom syster Britta. 

1915-06-23 Var vi till Utsiktstornet och hade kaffe med oss. 

1915-96-12 Var Anna och jag med Anna Kalén till Vist. Å o  jag badade för första 

 gången i år. 

1915-06-24 Till Sånebo, Rimforsa med 4 tåget. Bodde över natten hos Johanssons. 

1915-06-25 Stannade vi i Bjerka-Säby. Mycket vackert och en härlig resa. 

1915-06-28 Kaffe i bersån. 

1915-06-29 Med Haga syf till en backe vid Köpetorp. Fr Schenholm bjöd på kaffe. Britt 

 o gossarna voro med. 

1915-06-30 Till ”Granebo”. I går kom en regnskur. Det är mycket torrt. 

 

1915-07-05 Reste vi till Rimforsa, Sonebo. Britta o Anna reste till Kisa för att följande 

 dag resa med båt den vackra farleden tillbaka till Linköping. Britta reste 

 sedan med tåg till Bollnäs, men Anna tog båt till Stockholm o G. 

1915-07-05 Reste till Rimforsa och Sånebo. Brita och Anna reste till Kisa för att 

 följande dag resa med båt tillbaka till Linköping. Mycket varmt. 

 

1915-07-06 I Sonebo. Varmt. Badar och njuter av naturens skönhet. 

1915-07-07 - 15 I Sonebo. 

 

1915-07-16 Vi ha haft sköna dagar i Sonebo fast det regnat ibland. Det är 

 utomordentligt härligt där vid Järnlunden. Vi bodde hos de snälla vännerna 

 Johanssons alldeles gratis och fick laga vår mat i deras kök. En dag voro vi 

 till Labbemåla å Nyhagen och ibland fingo vi ut med Jonssons i motorbåt. 

 Kommo hem till middagen då vi voro bjudna till Ad Anderssons på middag 

1915-07 -16 Hem till Linköping. 

 



1915-07-17 Reste vi till Farmor i Blåberga och blevo så hjärtligt mottagna. Nu fingo 

 gossarna roliga dagar då det ej regnade alltför mycket så de kunde vara ute 

 och köra in hö eller plumsa i bäcken. 

1915-07-17 Reste till Blåberga. 

 

1915-07-18 Åkte vi till Åsbro på möte 

1915-07-18 Missionsmöte i Åsbro. 

 

1915-07-19 I Blåberga 

1915-07-20 I Blåberga 

 

1915-07-21 Åkte vi till Tälle. Lotten o Eriks hem 

1915-07-21 Till Telle. 

 

1915-07-22 I Blåberga 

1915-07-23 I Blåberga. 

 

1915-07-24 Reste Frits till Söderbärke och regnade gjorde det utan uppehåll så att det 

 var omöjligt att vara ute. Jag bjöd på kaffe. 

1915-07-24-08-01 I Söderbärke och Dullbo. 

 

1915-07-25 Då var vackert och soligt jag fick mycket post. Lotten, Erik o Axel kom på 

 em så då hade vi också kaffekalas. 

1915-07-26 Reste Arvid som varit hemma några dagar 

1915-07-31 Bjuder Elin på kaffe. 

 

1915-08-01 Nu är bärplockningens tid. Här plockas både bittida och sent. Jag och 

 gossarna äro också ut i skogen men de vilja ej plocka utan bara äta. 

 Det finns mycket blåbär, det är också många som ta vara på dem. 

 

1915-08-02 Till Nora till bror Arvid och Signe. 

1915-08-03 Till Blåberga. Mors 79 års dag. 

 

1915-08-04 Gingo vi till Mosjön för att bada och jag tänkte plocka blåbär, men det 

 fanns endast odon. De voro ock bra. 

1915-08-04 Till Mosjön och badade 

 

1915-08-05 Reste vi hem till Linköping och därmed var vår landsvistelse slut för i 

 sommar. 

1915-08-05 Hem till Linköping. Stud Karl Abel avtackades (troligen vikarie för FA) 

 

1915-08-09 Nu är syltningens tid. Det är ovanligt gott om klarbär 50 öre l. 

 

1915-08-19-20 Är Frits i Sonebo och har en stor korg med sötkörsbär med hem 



1915-08-19 Till Sonebo. Från Sonebo till Rimforsa med motorbåt. Från R till Hycklinge 

 med Kinda. Följande bryggor angjordes: Hofsta, Ulfvesund, Hofby (½ mil 

 till Kisa) Råsö bro, …….. Oppeby s:n med Vesta o Eneby, bron kostar 

 130 000 kr) Gunhem Hycklinge Reste därifrån med skjuts till Horn och fr 

 Horn till Kisa med bil fr Kisa med tåg till Rimforsa. 

1915-08-20 Hem. Hade en stor korg bär med hem. 

 

1915-08-21 E m stå vi regn och vänta få en skymt av kungen och drottningen. Det 

 lyckas.  

1915-08-21 Kungen och drottningen besöka Linköping. 

 

1915-09-01 (?) Det är en ovanlig fruktskörd i år, och en väldig tillförsel till torget. Jag 

 räknade en dag en rad. Det var 24 åkdon i den och det varv 4 sådana rader 

 samt flera kortare rader med äpplen och päron samt plommon. Äpplen fr 3-

 10 öre per b. Vi ha fått mycket både äpplen och päron. Och jag kokar in så 

 mycket jag kan ha rum för. 

1915-09-01 Samuels namnsdag. Varför vi hade det lite fästligt i hemmet. 

 

1915-09-04 Åkte vi omnibuss till Malmslätt. Det var blåsigt och ej så trevligt. Vi tog 

 tåget hem. 

 

1915-10-04 Vi blevo väckta med sång fm voro några vänner här. 

 

1915-10-16 Måste vi gå med Samuel till Epidemien för skarlakansfeber som dock 

 var lindrig. Han var glad och nöjd. 

1915-10-16 Måste i dag föra vår lille Samuel till epidemisjukh i anl av scharlakansfeber, 

 som dock var lindrig. 

 

1915-11-10 Martins namnsdag och därför lite fästligt. 

1915-11-22 Reste till Blåberga och hälsade på mor. 

1915-11-23 Hemma igen. 

 

1916 8 
1916-01-08 Stina och barnen samt farbror Söderberg besågo läroverket under vaktm 

 Clasons ledning. 

 Em badade gossarna och jag. 82 kg, Martin vägde 23:7, Samuel 18:9. 

1916-01-15 Vidare till Sven på sjukhuset. (jag utelämnar resten som ej rör 

 familjen) 

1916-01-28 Mammas födelsedag, varvid hon blev hjärtligt uppvaktad. Från Gevle 

 erhöll hon brev i mängd, telegram och telefon. Fruarna här uppvaktade med 

 ett presentkort å 30 Kr samt tårtor o blommor. På e m voro ett 25 tal hos oss 

 och drucko kaffe. 
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1916-02-05 Vi hava en glädjedag, ty Sven kommer hem från epidemien. 

 

1916-03-09 Till Blåberga. Hemma hos mor. Mycket snö. 

1916-03-10 På f m till Telle och hälsa på Erik och syster Lotten. Erik var sjuk i 

 påssjuka. På em till Nora, där jag fick hälsa på bror Arvid och Signe och se 

 deras lille gosse  Åke. 

1916-03-11 Till Gefle. Tåget försenat 1 timme. (Jag har utlämnat ett par meningar) 

1916-03-16 Hem. Resan gick bra. 

 

1916-03-24 Sven och jag till badhuset och badade. 

1916-04-25 På f m voro gossarna och jag till Wallaskogen. 

1916-05-01 Livligt i staden i anl av 1 maj. Gossarna voro förtjusta över majgubbarna. 

1916-05-27 Gossarna o jag badade. Martin vägde 24,1 kg, Samuel 18,3 och Sven 16,9. 

1916-06-09 Badade gossarna och jag, hos Johansson, Barnhemsg 8. 

1916-06-28 Badade 

 

1916-07-03 Reste kl 1.40 till Hallsberg där jag gick till Långängen och hälsade på mor, 

 Lotten o Erik o Axel. 

1916-07-04 Fortsatte resan till Bollnäs, dit jag ankom kl 9.31 em 

1916-07-05 Reste sedan till Alfta, Tog skjuts från stationen till Långhed. Jonas o jag for 

 och mötte Stina o barnen, som kommo från Mossbo. Vi fingo ta in hos Pils. 

1916-07-06 Mulet väder med några regndroppar nu och då, lagom temperatur för att 

 sitta ute. Gossarna och jag badade i Alftaån. 

1916-07-07 Regnväder, särskilt under natten mot fredagen …. Intensivt regn. 

1916-07-08 Regn 

1916-07-09 Till Bollnäs. (text utelämnat) 

1916-07-10 Reste tillbaka till Alfta. 

1916-07-11 Badade och voro till Jonas Perssons. 

1916-07-14 Sven är i dag lite krasslig med ansvällda öronmandlar och svår snuva. 

1916-07-20 Rest till Gefle. Stannade på vägen i Holmsveden. 

1916-07-21 I Gefle. 

1916-07-30 Predikade på f m i Bollnäs Missionskyrka. 

1916-08-02 Karin Linders namnsdag. Reste fr Bollnäs 5.23 em. 

1916-08-03 Ankom till Hallsberg 12.47 på natten. Gick till Långängen. Tíll syster 

 Lotten o  Erik. På f m gick jag hem till Blåberga i anl av Mors 80-årsdag. 

1916-08-04 Reste hem till Linköping. På kvällen sammantr jag med bror Arvid, som 

 varit i L på täckningskurs. 

1916-08-16 På kvällen kommo Stina o barnen välbehållna hem. 

 

1916-08-22 Reste Stina, barnen och jag till Sånebo. 

1916-08-24 Utfärd till Ulfösund med 2 motorbåtar. Sven blev sjuk.  

1916-08-25 Sven åter bra. 

1916-08-26 Åter hemma. 

 



1916-10-04 Min 40-årsdag. Uppvaktades på morgonen med sång av kören och av 

 styrelsen, som överlämnade en klockkedja av guld och en fin palm. Mottog 

 sedan under dagens lopp mängd av blommor och telegram. Ett 70-tal 

 personer drucko kaffe  hos oss under dagens lopp. 

 

1918 9 
 Kommentar: Den kalendern har åtskilliga oanvända sidor. 

1918-01-28 Hem. Stinas födelsedag varför hon blev uppvaktad med blommor, brev o å 

 kontanter 52 kr. På e m voro mellan 30 och 40 personer här o drucko kaffe. 

 

1918-08-11 Reste hem med middagståget fr Rimforsa. Stina med för att sylta bär. 

1918-08-15 Reste kl 6.20 f m ut till landet. 

1918-08-16 I Sonebo. Orkanlik storm. Jag o Jonsson samt Söderberg ute o seglade till 

 Krogsfall. Gud beskyddade oss i stormen. 

1918-08-17 Hem med middagståget. 

 

1918-12-17 Samuel och Martin skall sluta skolan då, Hurra! Hurra! Hurra! Bravo!  

 Bravo! Bravo! 

 

 Kommentar: I kassaboksdel finns i februari en notering ”Maja 15.00”, det 

 torde vara lön till hembiträdet (pigan, hushållerskan – eller vilken titel hon 

 då hade) och en notering Terminsavgift för Sam 40.00. 

 

 I slutet av kalendern finns bl a följande adressuppgift: 

 

 Mr C A Larsson, 1004 Sedqwick Str, Chicago Ills, USA 

 

 Vilket vid mina forskningar visar sig vara den sista uppgiften hittills som 

 visar att brodern Carl August var I livet. 

 

1919 10 
 

1919-01-02 På f m till orgelnist Johansson. Gossarna o Engdahl med. 

1919-01-07 Martin reser till Sonebo. 

1919-01-21 Köpte ett par små böcker åt Svens lärarinna. 

1919-01-28 Stinas födelsedag. Blev i anl därav mycket uppvaktad. Erhöll i penningar 

 55 kronor och flera vackra blommor och blomgrupper. På em voro mellan 

 20 och 30 personer hos oss på kaffe varvid förekom sång, läsning och bön. 

1919-02-03 F m skrev jag en uppsats för Kalmar L Missionstidning. 
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1919-04-22 Ti Reste kl 3.05 på morgonen till Hallsberg för att hälsa på mor. 

 Sammanträffade i Hallsberg med Arvid, som varit hem ett tag. Språkade en 

 stund och drucko kaffe hos fröken Olsson. Arvid 9.05. Vi kommo till 

 Blåberga vid 10-tiden. 

1919-04-23 On Hemma hos mor. Språkade, läste och bådo tillsammans. 

1919-04-24 To Blev svåger Alvar sjuk. Mor ungefär likdan. Kanske något bättre. Reste fr 

 Åsbro 12.35 Hemma hos de mina vid 5 tiden. Alla friska. Gud vare lov för 

 hans nåd o barmhärtighet. 

1919-04-25 Eftermiddagen till farbror Söderberg, hela familjen. Kvällen voro Stina  jag 

 till Åbrodds. 

1919-05-09 Kvällen till Åmarks på tesupé. Därefter ett uppfriskande bad hos Petter 

 Jansson. 

1919-05-14 Signe Linder här på morgonen. 

1919-05-17 Martins födelsedag. Fyller 12 år och hade med anledning därav några 

 skolkamrater hos sig på em. 

 Sven dålig. 

 

1919-05-20 Ti Stina o jag reste med tåg 7.36 till Åsbro, ankomma dit 1.41 midd och möttes 

 av Alvar. I Blåberga var allt sig likt. Mor någorlunda kry. Erik kom till oss 

 afton med smör. 

1919-05-21 On I Blåberga varmt och torrt. Reser med tåg 3.40 till Örebro. Stina kvar tills 

 nästa dag. Till Örebro. 

1919-05-22 To Till Gefle. 

1919-05-23 Fr I Gefle. 

1919-05-24 Lö Till Bollnäs. 

1919-05-25 Sö I Bollnäs 

1919-05-26 Må I Bollnäs 

1919-05-27 Ti Hem med nattåget. 

 

1919-06-04 Examen i Linnéskolan fm Svens första examen. 

1919-06-05 Musikuppvisning i läroverket. Med en stund. 

1919-06-10 Huvudvärk. Gossarna sluta i skolan. 

1919-06-11 Mamma o gossarna till Lunnevads folkhögskola. 

1919-06-17 Reste med tåget 9.50 till Rimforsa. 

1919-06-18 I Sonebo 

1919-06-19 Hem 

1919-07-01 Reste till Sonebo 3.20 em i sällskap med Carl J Jansson, K stego av i 

 Brokind, varifrån vi färdades med motorbåt till Sonebo. De mina friska och 

 krya. 

1919-07-02-06 I Sonebo. 

 



1919-07-07 Må Insjuknade på em i blodförgiftning. På kvällen och natten svårt sjuk. 

 (Familjen vistas i Sonebo) 

1919-07-08 Ti Sjuk, dock har ej du o Gud lämnat mig! 

1919-07-09 On En svår föregående natt. Läkare Gullström fr Link kom med bil. Rensade 

 upp såret. 

1919-07-10 To Något bättre, dock fortfarande dålig. 

1919-07-11 Fr Bättre 

1919-07-12 Lö Bättre 

1919-07-13 Sö Bättre 

1919-07-14 Må Feberfri, men de röda strimmorna dock ej helt borta. 

1919-07-15 Ti Feberfri, dock fortfarande i sängen. 

1919-07-16 On Satt uppe en liten stund men kände att krafterna voro små. 

1919-07-17 To Uppe rätt mycket under dagen 

1919-07-18 Fr Känner mig starkare dag efter dag. 

1919-07-19 Lö Uppe hela dagen t o m ute på sjön ett tag. 

1919-07-20 Sö Predikade i Hulta missionshus Kl 2 em. Känner mig ganska stark På aftonen 

 i tallbacken vid Janssons. Stina ej fullt bra. 

1919-07-21 Må Stina blev dålig på morgonen, fick rätt svåra blödningar. Tillkallade 

 barnmorska. 

1919-07-22 Ti Mamma mycket dålig på morgonen, men blev bättre sedan på dagen. 

 Barnmorskan fr Andersson hos oss. 

1919-07-23 On Kl 2.45 på morgonen kom fostret, som var ganska välutbildat. Stina rätt 

 kry. 

1919-07-24 To Doktor Henning fr Kisa här. Stinas namnsdag. Flera brev. 

1919-07-25 Fr Stina ganska kry. 

1919-07-26 Lö Stina fortfarande ganska kry. 

1919-07-27 Sö Hemma hela dagen hos Stina 

1919-07-28 Må Svår dag. Stina sjuk. Reste på kvällståget in med Stina till lasarettet. Kl 12 

 på natten undersöktes hon och moderkakan avlägsnades. 

1919-07-29 Ti Stina matt och blek, dock bättre. 

1919-07-30 On Stina något bättre. Temperaturen 37.4 på morgonen och 37.9 på em. 

1919-07-31 To En dag av både fruktan och hopp. Stinas temp 37.9 på morgonen och 38.1 

 på kvällen. 

1919-08-01 Fr Stina nästan lika. Temp 37.8 på morgonen och 38.1 på kvällen 

1919-08-02 Lö Stinas temp 37.8 på morgonen. Till Sonebo. 

1919-08-03 Sö I Sonebo med gossarna hela dagen. Stina nästan lika. 

1919-08-04 Må I Sonebo. Stina lika. 

1919-08-05 Ti I Sonebo. Gossarna och jag plockade blåbär med hjälp från Labbmåla o 

 Isakssons. Stina lika. 

1919-08-06 On I Sonebo. Stina lika. 

1919-08-07 To I Sonebo. Stina lika. 

1919-08-08 Fr Hem till stan med middagståget. Olle och Signe Linder med. Martin 

 skjutsade till Rimforsa. Stina lika som förut. 



1919-08-09 Lö Olle reste till Sthlm kl 9 med ångf Visingsö. 

 Stinas temperatur 37.4 på morgonen. 

1919-08-10 Sö Hälsade på Stina ett par gånger under dagen. 

1919-08-11 Må Hos Stina på fm. Reste med tåg kl 3.20 till Sonebo. 

1919-08-12 Ti I Sonebo. Stinas temperatur 37.2 på morgonen och 37.9 på em. 

1919-08-13 On Hem till stan. Hos Stina på em. 

1919-08-14 To På em hos Stina. 

1919-08-15 Fr Hos Stina. Temperatur morg 37.2, puls 98 em. 

1919-08-16 Lö Något sämre. Fr o m i dag i halvt enskilt rum. 

1919-08-17 Sö Stina icke så bra. 

1919-08-18 Må Stina bättre. Temperaturen 37 på morgonen. Reste med middagståget till 

 Rimforsa. Gossarna glada jag kom. Martin mötte vid stationen med skjuts. 

1919-08-19 Ti Stinas temperatur på morgonen 36.8. 

1919-08-20 I Sonebo 

1919-08-21 I Sonebo 

1919-08-22 Fr Hem till Staden. Stina lite sämre i dag. 

1919-08-25 Till Sonebo 5.30 fm. Packar sakerna. 

1919-08-26 Reser hem. 

1919-08-27 On Stina lite sämre i dag. Temp 37.7 på morgonen, Måste därför ligga. 

1919-08-28 To Stinas temperatur 37.02 på morgonen och 37.00 på aftonen. 

 Martin till epidemiska sjukhuset. 

1919-08-29 Fr Stinas temperatur 37.02 på morgonen o 37.06 på em. Maja sjuk. 

1919-08-30 Lö Stinas temperatur 37.01 på morgonen och 37.04 på aftonen. Satt uppe en 

 stund på  fm. Maja sjuk. 

1919-08-31 Sö  Stinas temperatur 37 på morgonen och 37.06 på aftonen. 

1919-09-01 Må Stinas temperatur 36.09 på morgonen och 37.06 på aftonen. Gossarna i 

 skolan. Maja bättre och uppe i gen. 

1919-09-02 Ti Stinas temperatur 37.01 på morgonen och 37.06 på aftonen, Ganska kry. 

 Martin också ganska kry. 

1919-09-03 On Stinas temperatur på morgonen 37.08. 

1919-09-04 To En glädje dag då Stina fick komma hem från lasarettet. Hon var ej så 

 stark, dock gick allt så bra. 

1919-09-08 Må  Åter hemma. Stina ganska duktig. 

 

1919-09-15 Må Ligger sjuk i halsfluss. 

1919-09-16 Ti Sjuk. Kan ej resa till Söderköpingskonferensen. 

1919-09-25 To Stinas temp på morgonen 37.04. Vilar. 

1919-09-29 Må Stinas temp 37.08. 

1919-10-02 To Mamma feberfri. 

1919-10-03 Fr Stina feberfri. 

 



1919-10-04 Födelsedag. Uppvaktades av sångkören med sång. N J Nilsson o Axel 

 Pettersson också här. Erhöll av Nilsson 1 kuvert med 100 kr, blommor i 

 mängd. Några vänner här på em. 

 Stinas temperatur på morgonen 37 o 4. Arbetat för mycket. 

1919-11-04 Vedhuggning på fm. 

1919-11-19 Samuels födelsedag 

 

1919-12-10 On Reste hem till Blåberga. De anhöriga hemma rätt krya. 

1919-12-11 To Till Örebro. 

1919-12-12 Fr Reste hem till L med tåget 11.18 fm. Hemma 3.46. Allt väl hemma. 

 

1924 11 
1924-01-28 Mammas födelsedag, Några vänner hos oss på f m. Bjöd syf på kaffe på em. 

1924-01-19 Några vänner hos oss på f m och även på em.  

 

1939 12 
1939-07-24 Min kära Stinas namnsdag. Hur mycket jag saknar Dig!  

 I adressdelen följande adresser: 

 Axel Olsson, Box 1527, Hallsberg 

 Korpral Lennermark, Fältpost n:r 46032, Litt O 

 

1940 13 
1940-02-25 Grängesberg 

1940-02-26 Grängesberg 

1940-02-27 Till Örebro – Nora. Bilade med direktör Edman.  Hälsade på hos bror 

 Arvid. Berättade om resan till USA. 

1940-02-28 Hem 

 

1940-03-13 Fred mellan Finland och SovjetRyssland. En tung fred. 

 

1940-03-23 Hemma. Till Mammas grav med påskliljor. 

1940-07-17 Reste till Örebro 

1940-07-18 Bror Arvid i Nora 60-årsdag. 

1940-07-19 I Nora fm, Örebro e m. 

1940-07-20 Hem till Linköping 
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 Kallas Missionshandbok med almanack 
12

 Kallas Missionshandbok med almanack 
13

 Kallas Missionshandbok med almanack 



 I adressdelen följande adresser: 

 Korpral Sam Lennermark, Fältpost, 46032, Litt O 

 251 23/26 Martin Lennermark, 2 komp T4, Hässleholm 

 Martin Lennermark, Svaneg 5, Lund 

 Sven D:o, Ö Ågatan 9, in på gården, Uppsala 


