
Alexandria oktober 26 
1889 

Älskade moder jag får så myckel; taka för dett 
sista brefvet jag 'bekom vari jag finner Ni har helsan och mår bra 
Jag har äfven hälsan och mår got nog jag fick inte något "bref från eder 
pä så lång tid så jag trode ni var död, Så jag trode inte dett var vert 
till att skrifva något mera till eder Jag tän-en ni ite svarade på 
dett sista brefvet jag sénde eder men nu til sist fick jag ett bref 
hur är gamla Hedviselund nu och vilken bor der nu Jag tänker alla mina 
bekanta på täckhammar äro flytade nu om jag vore i Råby soken nu så 
tänker jag en goddel af mina bekanta äro flyttade til andra orter 
Jag tänker Agust i Snesta och Melker äro gamla men nu än Hen Ströms och 
Åitins och Hagbergs i Råby,ännu är morbror Gustav och Adolf, i Sskelsta(?) 
morbror Carl är i Blommehof ännu, moster Lotta är i Nyköping ni säger 
moster ulla är i lid Sa—en tänker jag han kör ut, lefver morbror i Ekeby än, 
är Abrink död Axel Hagström på orten Jag har -era- Slagtarerru, äistsxxisntixa 
nu, hur är broder Claes jag skule tyka om te se Claes Se vad han- ser utt 
nu, Sister Lovisa jag hör hon är på Åland Jag tänker hon kunde sende mig xxni 
hennes portträt det kostar ike så myket dett skulle vara rolit til att se 
hur hon ser ut nu det är länge Sedan jag såg henne nu, min maud är nu 
nära T år gammal hon är Stor och frisk hon är -am här ut hos sin mor-
mor på landet hon går inte skolan ännu hon läser lite hon var med i 
±±Exxx±r±2Exxssi Alexandria häromdagen hos mig och henes kusiner 
Florens och Susse 
Ja&- har SNÄAXIXIX arbettat här i Alexandria som förutt men jag vett 
om jag kommer att stana men jag får vellarbete här i orten jag har inga 
andra att bereta för tilfelet utan en kär hälsning til eder alla slägt 
och bekanta 

Adres Som förut 
Skrif Så Snart ni kan 

Sr tilgifna Son 
Fredrick Andersson 
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Alexsandria 15 af' Januari 1882 
Älskade moder Jag fattar pennan för att sendä eder några rader och 
låtta eder vetta hur jäg mår Jag har helisan och mår "bra viltet jag 
önskar dessa rader måtte träffa eder vid samma förmännen av sakkeir 
för hvilket jag ike sende eder någgra bref av — 
Jag hade mina b ref adreserade i" Heddmans post "box och han flyttade!5 
från Keakuk och jäg fik ike något Svar Jag arbettar på Samma platsen 
jag arbetade förut menligen i Alexsandria en litten Stad nere Hissippe 
floden den sittsta -ummer vi hade afven flods flera mil att indeland 
var all under vatten i Alexsandria Hella stan var under vatten vi 
gik från hus till hus i vatten tidenna aro lite better mr än för att 
jäg har plasten som Sextian Forman pä jérnveggen men endast 40 Dollar 
per månt arbettarna har endast 1 Dollar lo cento men de har Staditt ar-
bete hella året Dett är ganska dyrt här te leve Jagobéttålar för mig' 
och min hustru 20 Dollars i månaden i Hötelet i Alexsandria Jag har ike 
hört någott från kusin Fredrikkför jag vett ike om han är pä samma 
plasen Jag vett ike om jag ville gå utt nestaa sommer för vår jernveg var 
såld til ett nytt kompany och dett kunde henda de ville göra ombety vid 
befel och tagga nya Formen Jäg önskade ni ville vara Så god och Svara med 
dett första och ike gör som jag Jag är ledsen för dett långa drösmålel 
men dett är för sent nu till att tänka på Jag skrifver gan ska dålitt 
för jag har ike myket tid god många ting Jag kunde skrifva om men Som 
jag ike vet om dessa rader vil träffa eder eller nått jäg vill venta 
til jag kan få svar den jäg vil skriffVa litte beter helsa mina bröder 
ooh sister Lovisa Samt mina morbröder och alla bekanta Jag får be om 
förlåtelse för jag ike skref för lengge Jäg önskar eder moster ? 
måte treffa eder i omde ike träffade min moder Jag hoppas någon 
af Släggten vilken lever i nerheten finge brefvet ville Svara och låta 
migg vetta omstänggdihetena Jag får nu Sluta mina rader en kär helsning 
ti eder alla eder tilgifne Son Fred Andersson. 

min adres är Jfr Fred Andersson 
Alexandria Clänk Cä 
Missouria 
North Amerika 


