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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
001

Datum
1870-07-05

1870 inkommna brev.
1870 den 5 Juli räkning till J Marklund från Ahlbom & Co.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Ahlbom & Co.

Sänt med Ångfartyget Volontair

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
002

Datum
1870-07-27

räkning
Varor afsände med Capt. Hällberg  juli 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Ahlbom & Co

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
003

Datum
1870-08-06

Räkning
1870 den 6 augusti till Johan Marklund från Ahlbom & Co. i Stockholm.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Ahlbom & Co i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
004

Datum
1870-10-29

brev och räkning 1870
Till Herr Johan Marklund från Stockholm , Ahlbom & Co.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå / Ånäset
Ahlbom & Co i Stockholm

brevväxling angående pris.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
005

Datum
1870-09-19

1870 Räkningar 2 stycken ,ett brev.
1870, en räkning i september 19 på varor /väfnader/ fraktade med Ång " Volontaire" 
1870 , en dito   i oktober  på varor fraktade med Ång. "Haparanda".
samt ett brev till herrJohan Marklund från/ Charles Hill/ i Stockholm från den 2 november 1870.

P:\scannade\dokument\Räkningar varor 1870.htm

Brev och skrivelser
Typ

Sida 1

Ulla-Maija
Rektangel
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
006

Datum
1870-07-27

räkning 1870
Räkning för Capten P Andersson på Aplonia,
Credit på Ersättning för Lotspenningar vid omsegling från Bureå till Furugrund. undertecknat / N Clausen /

Brev och skrivelser
Typ

Capten LO Andersson på Apolonia

Skellefteå
N Clausen

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
007

Datum
1870-07-20

1870 Qvittance å lotspenningar 3st.
J Andersson som förer Skonerte, Apollonia, hemma i Wätö; från Bureå till Romelsö, lastad med träd.
Undertecknad av Krono lots / O Lindberg /
J Andersson som förer Sk. Apollonia , hemma i Wätö ;från Bureå till Furugrund, last, träd / N P Östlund / lots.
L O Andersson som förer Skonerten Föreningen hemma i Skellefteå; från Bureå till Furugrund, lots / C O Örberg /.

inget
Typ

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
008

Datum
1870-07-27

Fraktförskott , lotsräkning eller lotsepenger 1870.
Af Herr N Clausen i Skellefteå har jag denna dag för Herr Johan Marklunds i Bureå räkning erhållit dels Sjuhundrade
Riksdaler å fraktförskott för i Bureå och Furugrund nu intagen last på Odensee, dela äfwen 
ersättning för lotskostnader från Bureå ut och till Furugrund in med 27 Riksdaler 25 öre, allt Riksmynt, enligt särskild
öfverenskommelse qvittas. Skellefteå den 27 Juli 1870 / J Anderson /

 1870 den 29 Juli. Capten L O Andersson på Skon. Föreningen ; Barlastpengar samt lotsräkning i Furugrund
undertecknat för Marklund.  / N Clausen /.

1870 den 29 Juli, Af Herr N Clausen har jag denne dag för Herr Patron J Marklunds räkning emottagit Riksdaler
Trehundra / 300 / Riksmynt som härmed erkännes, /L O Andersson / Befälhafvare på Föreningen.

Ett brev angående skjutsersättning till LO Andersson från Patron J Marklund i Bureå [ej daterat].

1870 den 19 Julii .
Öfverenskommelse emellan kapten /J Andersson/ och / Patron J Marklund/ att betala utgående lotspeningar och
ingående lotspengar till Furuön samt Hamnumgäld.

inget
Typ

Herr N Clausen

Skellefteå
J Andersson

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
009

Datum
1870-03-04

Wikforssmålet 1870.
1869-1870 Kostnadsräkningar 3 st.
Brevväxling mellan Victor Annell i Stockholm och Bruks Patron J.Marklund angående målet med Wikforss sågen, 4 st.
från den 22 december 1869, Januari 1870, den 4 Mars 1870 och den 31 Maj 1870.

Brukspatron Herr Joh. Marklund! Bureå
Härmed får jag innesluta HofStällarens Utslag i Lars Burmans besväromål jemte räkning.
Svaromålet i Wikforss saken kom i rättan tid. Högaktningsfullt /Victor Annell / Stockholm 31 Maj 1870.

Övriga juridiska handlingar
Typ

Inspectoren Johan Marklund

Bureå
Victor Annell i Stockholm

Breväxling mellan Annell och Marklund ang. Wikforssmålet.

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
010

Datum
1870-09-03

Brev ställda till Herr Johan Marklund
Wisby den 3 Sept. 1870.
Sedan Capt. C D Wessman förande min Skonert "Hazard", derstädes för lastning blifvit upphållen 7 dagar i stället för
6, samt vid lotsning i Bogense den fulla bestämda lotsningstiden, och då Herrar Petersen Möller & Hoppe i
Köpenhamn, hvilka befraktat fartyget, medelst telegraf depeche underrättat Capt. Wessman, att Ni betalar för
öfverliggedagen i Bureå 40 [oläsligt]    ; så anhåller jag härmedelst, att Ni benäget behagade till mig remittera den
rederiet tillkommande godtgörelsen af Riksdaler 40 Riksmynt.
Emotseende Edra wärda meddelanden har jag äran teckna med sann högaktning . / L Arweson /.

Brevväxling mellan Herr J Marklund och Herr C  Westergren i Haparanda mellan den 31 December 1869 och 3 brev
fram till den 30 October 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Herr C Westergren i Haparanda

från dec. 1869 fram till 30 okt. 1870.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
011

Datum
1870-04-30

2 st. brev  från Kattisträsk 1870
Herr J Marklund i Bureå !
Som jag af August Ågren i Åbyn blifwit anmod att före stå flåttningen i Kattisträsk och Wallboån, så får jag nämna att
jag dermed har börjat flottningen i från Mensträsket och är nu mot Sågdamen i menstresk än, Men nu bejer dem som
äger Sågdamet 5 Riksdaler för hvarje demnin och innan man skulle komma ner öfwer den forsen med en sådan massa
timmer så skulle det wist åtgå några demningar, men att före komma Dammets begangning så skulle det fordras en 6
dags werker med rens i forsen , så begjör äfwen C J D i Mensliden 10 Riksdaler för att få den i hans dam i
Wallboforsen, han sig hafwer fått så förr om åren ty utan att demma
Wallboträsket så kommer man icke nerför forsen nu den summa så kan och för delas på Wikfors och äfwen
Andersfors, fat nog är det obetydligt, som de bägge Sågwärken har om timmer som kom att gå ner i wår, så will jag
äfwen weta om det har warit lofligt att bestå kaffe 2 gånger om dagen, och äfwen bom öl som har warit brukliga,
boshakar så fins det bara 11st.
Högaktningsfult J A Burlin.

1870 den 24 Maj Kattisträsk.
Herr; J; Marklund i Bureå!
Efter som de 50 Riksdaler som jag har bekommit är slut, så får jag be, att Patron är god och sänder mig nu 200
Riksdaler. Flottningen går någorlunda jag är nu i Wallboforsen, med det timmer som jag tog in wid Mensträsket och
det som war i Wallbo ån sen i fjol, den flottan har jag i Risaån, men nu är det ondt att få något manskap, ty dem går
helldre till A Olofsson och roar sig hos honom, dem tycker att flodtningen är för swår utan för Wallboträsket jag tror
att det wore best att öka upp dagspenningens ören der- annars får jag 
alla ingen dit. Jag har funnit stor wanhefd på alla ställen det äe mycket fjoltimmer sonm är owältat och alla träsk får
jag flodta. Och det är mycket timmer som är illa farit, det är troligen någon båt, för Bureå Sågwärks räkning i någon af
de här träsken som jag skall flotar; Men dem har jag icke fått emottaga, Med högaktning
teknadt J A Burlin .

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
J A Burlin i Kattisträsk

Två brev från den 30/4 och 24/5 1870.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
012

Datum
1870-02-05

Brev 1870
Tre brev till Patron Marklund ; ett i februari och det andra från den 1 April 1870, och ett från den 27 Nov. alla tre från
JA Berglund i Skellefteå.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Patron J Marklund

Bureå
J Å Berglund i Skellefteå

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
013

Datum
1870-01-05

brevväxling mellan P Bergner i Ånäset , Burträsk och J Marklund [3 st]
tre brev från P Bergner. 
Ett angående P Bergners begärde 4 wexlar från den 1/1 1870.

Svar från den 5/1 1870.
Ärade Farbror ! Tacksam för skrifvelsen af den 4 dennes med inneslutande 4 Wexlar.
Med första skall jag börja afbetala på min skuld, dock får farbror ej hafva allt för bråttom.
Hur mycket är kallahedsborna skyldiga Farbror? Jag har vist fått Fullmakt att lösa deras ställen, men har ej klara
papper kunna fås, synnerligst af Nils Samuel, dock har jag mannen temligen i mina händer så nog tror jag stället blir
löst, och han således blir i tillfälle betala sina skulder. Farbror torde dock sända mej en uppgift på deras skulder. 
Med sann Högaktning och Vänskap / P Bergner /

Den 6 Mars 1870 , om farbror vill hjälpa Carl Gustaf Nyström, att komma på grön qvist.

Brev och skrivelser
Typ

Farbror J Marklund

Bureå
P Bergner , Ånäset , Burträsk

tre brev mellan P Bergner och farbror J Marklund.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
014

Datum
1870-08-25

1870 räkning
Tre räkningar den 25 Augusti,  14 och 25 september från Bergen & Son  sända till Herr Johan Marklund i Bureå.

inget
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Bergen & Son i Carlshamn

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
015

Datum
1870-10-18

1870 räkningar från Bergs Aktie Bolag i Norrköping.
I October 1870 inhandlades tre säckar av Oblekt garn från Eklund & Almgren i Stockholm av herr J. Marklund
i Bureå.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh. Marklund

Bureå
Bergs Aktie Bolag i  Norrköping.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
016

Datum
1870-12-18

1870 i december brev från H Bexelius .
Två brev till J Marklund från Wännen H Bexelius i Mångbyn , Ånäset.Två räkningar, ett från Bexelius och det andra
ställt till Bexelius från Hernod o Häggström i Hernösand den 31 Augusti 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Herr H Bexelius i Mångbyn i Ånäset

2 brev och 2 räkningar.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
017

Datum
1870-11-02

brev från Wikfors 1870.
H. Herr J Marklund ! Bureå.
Wikfors d. 2 Nov. 1870. 
Nyss hemkommen från Skellefteå får jag härmed på begäran af Fr Eekhill fråga om du ej har några plankor eller
bräder som skola till Herr Otto Blank i Stockholm och om du i så fall kan[oläsligt] Haparanda expiedera ett par
pråmar (du intar dem vid Sävenäs) Ångaren på väg hit. Eekhill & Lagerlöf skulle på densamma expiderat till
Blank[oläsligt] sörjer så att de ej får ner virket.
Anhålles om svar med budet. Gubben Markstedt afled i går afn å Sunnanå af slag- .
I 4språng sanna vännen / Edv Billow /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J. Marklund

Bureå
E Billow i Wikfors

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
018

Datum
1870-05-11

1870 handlingar mellan O.Blanck och J.Marklund
Två Memorandum ifrån Blancks Brädgård i Stockholm, den 11 May och den 11 Juni 1870.
Samt 6 brev mellan J Marklund och Otto Blanck .

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh. Marklund

Bureå, Ånäset
Otto Blancks Brädgård i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
019

Datum
1870-06-04

1870 Umeå Bryggeri Aktie Bolag
Tre handlingar mellan Umeå Bryggeri och Patron Marklund, juni 1870

Brev och skrivelser
Typ

Patron Marklund

Bureå
Umeå Bryggeri Aktie Bolag

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
020

Datum
1870-09-14

1870 Norrköping och Jönköping
4 skrivelser mellan Herr C G Björkstedt i Norrköping och herr Joh. Marklund i Bureå, samt två brev med Herr C A
Bruno i Jönköping.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh. Marklund.

Bureå
C G Björkstedt i Norrköping och Herr Bruno i

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
021

Datum
1869-09-02

Birmingham 1869
Beställning av sågblad och filar från Bought of Eben Parker & Co.
Fraktsedel från"Artemis " Kap. Ekstromer, Stockholm.
Ett brev på engelska daterat Feb 21th 1870 . Undertecknat  /A Parker /.

Brev och skrivelser
Typ

Mr Joh. Marklund

Umeå
Bought of Eben Parker & Co, Birmingham ,

brev 21 feb 1870, fraktsedel på "Artemis " och  beställning ; Sept 1869.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
022

Datum
1870-06-21

1870 från O J Burman.
Två brev från O J Burman till J Marklund .
Skellefteå den 21 Jan. 1870
 Broder Marklund !
Tack hjertligen för sednaste treflighet å Bure. När jag kom hem och började betrakta mina copior af Ytterviks och
Fahlmarks Kartorna upptäckte jag sammanhang emellan dem och skyndade genast att sammanfoga dem, Härigeonom
blir det betydligt lättare för vederbörande att öfverskåda Vikfors angelägenheterna. 
Hos Carlberg finnes ej kalkersduk, utan har jag begagnat regal-papper till andra exemplaret.
Som Du af hosgående räkning ser, har jag ej fört mej till godo vidare ersättning än för renoation och utskrefning,
Förbundelliga vännen/ O J Burman/.

Skellefteå den 26 Juli 1870.
Broder Marklund !
Skrifvelsen af den 23 dennes med inneliggande 49 [riksdaler] har jag riktigt bekommit, men återremitterar herjemte
summan, emedan jag tror mig hafva förut erhållit liqvid för mitt besvär med karte-sammandraget. Något glada voro
vi visserligen på afton efter Kongl. middagen å Skellefte stadshus, men det oaktadt kan jag ej annat minnas, än att jag
då bekom af Dig 49 [riksdaler]. Kan Du bevisa mottsatsen, skall jag ej deröfver anföra klagomål i högre rätt. Sanne
vännen  / O J Burman /.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
Herr O J Burman i Skellefteå

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
023

Datum
1870-05-09

Innansjön 1870.
Innansjön d 9/5 1870.
H H Patron J Marklund, Bureå.
Flottningen i Lillån har gått bra jag har måst flotta till Sammans med Wikfors för att Bure hade Så mycket ny timmer i
Hällfors efter Wikfors timret Som jag intet kunde lämna På deras egor i Hällforss men jag har acktade mig Så mycket
Som Möjligt för kostnaderna med flottningen. jag har träffat Teotto Söderström i Lappselsliden och han wille att
Patron Skulle lämna honom 200 [riksdaler] och Olof Brännström wille ha 200 [riksdaler] och det hörs gå bra för de
båda med flottningen och jag Skulle wilja ha 400 [riksdaler] jag har lånat 100 af Bergner och utlutat för nå timmer
Sedlar till de Personer Som jag vet att de inga Räkningar ha i 
Bureå. Patron torde wara god och lämna Olof Lindgren 100 [riksdaler] öppet Så att han få gå in till Herr Bergner och
inbetala dem med åter Resa från Bureå jag lofte dett Så wist, ni är god och DebiteRa oss hvar efter som wi få jag Skall
utdela dett efter Som Patron har lämd ut och Skrifwer i bref hvad hvar och en är Debiterat för. dett kommer att gå på
auktjon nästkommande Lördag dett timmer Som få Afwerkas öfwer Priwilierna dett är förmodar jag att Patron will in
Ropa dett, men dett kommer an om Sandström Bjuder på dett Så att dett Bli alt för högt pris. jag har 5  tum Sedler med
Olof Lindgren och wil ha betalt med budet för ett de woro angelägna der om. Wänskapsfult Adam Burman.
Mycket tum Sedlar har jag oskrevit Som jag Skall Sända ner sen.

Lidsträsk den 17 maji 1879
Till Adam Burman. 
Jag får anhålla att ni är god och med första Skicka mig flottningspengar vi kommer att börja en två dagar härefter med
flottningen. Anders Olofsson Som Skall flotta ilag med mig har alt vad som fodras och pengar
från Svartling mycke mycke Yterkommen min begäran Hälsas i Hast af /J O Fredriksson./
Patron torde lämna Pengar med Adam Lindgren och debetera Joh. Olof Fredrcsson derföre och om Brän-
ström får Pengar På Samma wis jag Skall genast till de som skall hadem af sända dem / Adam Burman /.

Innansjön d 22 Maj 1870
H Herr Patron Joh: Marklund !  Bureå
Olof Bränström har kommit ner til galrings plassen med timret i går om afton och han hälsade om cirka 200 [riksdaler]
till som skulle åtgå för hela flottningen Både för Wikfors och Andersfors timret- och Bureå skulle få Räkna i hop utaf
den timmer flott tan som Nygren har tagit yterst med lappselet som han nu är i Kring Ris-
åträsk Qvarn med men jag tycker att dett är ej så långt till Pingst Så kan wi få se huru mycket timmer Burå
ha i den flottan patron Ställer dett som nitycker nog tror jag att Bureå har bra mycket timmer i nygrens flott-tan om ni
skulle lämna Bränström lide af hanhar begärdt jag har haft tillsyn med Nygren så att jag tror dett Skall ha gått Redligt
till om tim - jag har Skrifvitt till Söderström och Burlin angående flottningen- Anders
Olofson skall ha dragit af Bureå timret På ängarna i Warfvelån Som jag under Rättade Burlin om.dett är uppräknad
801 timmer träd eller stommar i Svensträsk 2 män från Burå och 2 från Wikfors Sidan och jag földe med Herr Hallgren
med Qvarstads läggningen och wi räknade opp 1091 timmer Som wi antogo vara från Svensträsk Skog. Swartling har
ingivit en Protest och Satt borggen för att få ta timret men jag anhöll att timret intet Skulle få flottes derifrån Patron
kan intet wara belåten annas än få behålla timret. Så witt dett är ifrån Patrons egen skog. Jag har dragit opp
damluckorna i Svensträsket jag har Sänd ditt bud sen och utefter men då hade de ned fört luckorna till dett mästa men
budet drog opp dem igen. Jag tror dett kanske intet kan bli någon timmer galning före Pingst jag har en Rånbyggnad i
kanalen som tar mycken tid jag får lämna intet för dig förr än på en och en half weka till och så blir dett Sådes annan
till Wänskapsfult / Adam
Burman /.
Patron kan ta in af dem som har tagit hö i Innansjön af desse som hafva lämnat timmer dett år bara Olof Lindgen Som
intet har tagit och Lars Degerman och Stenmark har tagit en Walhöskrinda ty dett är intet ut-
gifvit några Reverser på Höet. A B .
Besvat 24 Maj och sändt 100[riksdaler] till Adam Burman och 100[riksdaler] till Olof Brännström. 

Innansjön den 25 maj 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

H Herr Patron Joh. Marklund i Bureå.
Swartling har låtit flotta timret från Swensträsket som war Qvarstadlagdt men jag tror att han intet kan få dett längre
än ner än mot Hällfors ty dett ligger der timret som Bure hade i Svensträsk i fjol- i går hade jag opp två män som Sågo
huru flottnin gick och hvad timmer de flotta och dammet ha de begagnat och Gustaf Åström Svarade bara stålt han är
aldeles ohjällig jag har så mycket göra jag kan intet mer göra åt dett.
dett är meningen att Nygren skall komma ner till galrinewn med timmer flotten som han flottar dett är så mycket
watten i Lidsträskerna som jag i dag fått höra Abram Bur är ner till Gammelbyn för att få mjöl för flottningsfolket som
Teotto Söderström har han är nu med sin timmer flotta mitt för forstjärn när Burfos tillbaka får jag sända Peningana
till Joh: Olof Fredricsson och så skrifwes jag att han låter timret gå i en gång eller fotfar ner om lidsträsk damnat och
ner om lappselena till Teotto Söderström kommer tillbaka från feboträsket när han får dit timret som han nu flottar dit.
Wänskapligen Adam Burman.
dett är alt för mycket vatten att slå för stora Dammet i Risån medan de dämmer med dammarna opp i fjället jag Ser att
Patron har öfverenskommot med Wikfors om att deras timmer skall få gå genom kanalen  i vår jag arbetar att grafva
Bort grodningen i kanalen så att dett skall gå bättre med flottningen jag har fult ut göra till
Pings innan jag får alt i stånd för flottningen och för kommer int Nygren med son flotta.

Innansjön d. 8 october 1870
H Herr Patron Joh. Marklund , Bureå.
Krono Länsmannen Hallgren tog mot hanlingarna för J A Wästins hemman till lagfarvarande men Torp köpet Nilsson
wille han intet ta emot för att han har för såld dett På auction och Bergmark har fått Torpet för 150 [Riksdaler]
Hallgren trodde att dett wore bäst att Patron skulle wisa köpet wid Tinget men efter som Nilsson will gå nu till Bureå
och träffa Patron så sänder jag handlingen med så att ni få fundera hwad bäst är.
Wänskapsfult /Adam Burman /.

Patron J Marklund.

Bureå.
Adam Burman i Innansjön.

Till Från

Sida 2



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
024

Datum
1870-11-17

Stockholm -Clarberg 1870.
3 brev från Ferd. Clarberg i Stockholm nov- dec 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Ferd. Clarberg i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
025

Datum
1870-11-01

Hargs Bomulls Spinneri och Färgeri inköpt av Cnattingius & Brown 1870.

P:\scannade\dokument\Brev 1870.htm

Brev och skrivelser
Typ

 Herr Joh. Marklund

Bureå
Firma Cnattingius & Brown i Stockholm .

Cnattingius & Brown inköpt Hargs Bomulls Spinneri och Färgeri .

Till Från

Sida 1

Ulla-Maija
Rektangel
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
 026

Datum
1869-12-23

Priskurant 1870 till Tyskland.
Förfrågan från Tyskland och Claussen & Voss angående Priskurant å trädvaror vid Bureå Sågverk.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Claussen & Voss i Tyskland

brev på tyska och en översättning från den 23 dec 1869.

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
027

Datum
1870-07-27

Räkningar på  2 sjöfrakter 1870.
Capten L O Andersson för frakter med Skonerten Föreningen 300 [riksdaler]
 Capten J Andersson på Skeppet Apolonina 700[riksdaler]
 / N Claussen / å Marklunds wägnar, på bägge räkningarna.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
 2 Sjöcaptener  i Skellefteå  ,J Andersson , L O

Clausen å Marklunds wägnar.

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
028

Datum
1870-06-09

Brevväxling Med Clausen 1870.
10 stycken brev mellan J Marklund och N Clausen i Skellefteå 1870. Angående sjöfrakter.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
N Clausen i Skellefteå

10 st brev.

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
029

Datum
1870-06-07

Underrättelse 7 juni 1870.
Broder Marklund !
För underrätta, att Skepparen Vikdahl är uti Bäckfors för att inlaste O A Sjöströms Jr Invitance och får jag anhålla K B
är god låter honom få inlasta desse och upplägga dem i Bure samt låta lägga de Bräder som äro Justerade uti [oläsligt]
särskillt- [oläsligt] det Fartyg som skall inlasta dem är på väg hit- ock skall hela hans last justeras i franska mått.
Skellefteå den 7 juni 1870.
Med Högacktning och Vännskap / G C Conradson /

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund.

Bureå
G E Conradson i Skellefteå.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
030

Datum
1870-04-01

Firmanamns byte i april 1870 Dahl & Co.
Stockholm i april 1870. S:H:T:
Att den winhandel jag F L Dahl, under nära 20 års tid enskildt idkat uti huset No 55 Drottninggatan från och med den
1:a dennes derstädes upphört, men betydligt utvidgad och jemväl omfattande alla slags Bränviner
och maltdrycker, under firma F L Dahl & Co, nu mera fortsättes uti huset No 42 Drottninggatan, får vi härmed
-elst underätta, betygande jag F L Dahl min tacksamhet för det förtroende Invarmed jag städse blifvit hedrad och
anhållande vi att samma förtroende måtte wälwilligt öferflyttas på den nya firman F L Dahl & Co.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Firma F L Dahl i Stockholm

Bytt firmanamn till F L Dahl &Co. No 42 Drottninggatan i Stockholm.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
031

Datum
1870-07-11

1870 Skeppsklarerare P Sellberg, i Skellefteå
1870 den 11 Juli.
 Herr J Marklund  i Bureå.
Härmed får förfråga om HH sakll aflasta Finska Briggen Rafide Capten E G Sundqvist som är befraktad att innom
Skellefteå distrikt ordre Sävenäs, der fartyget nu är liggande intaga Ca 15000 kub fot sparrar till Holtenau. Skulle HH
kunna använda en g-tusing för Östersjön, så var god derom underrätta. 
Med största högaktning  / P Sellberg /  / W A Dahlberg /

1870 den 23 september.
Herr J Marklund i Bureå.
Till svar å ärade af d. 21 då får meddela: att jag på flera håll sökt fartyg för ifrågavarande last men ännu ej lyckats
erhålla något ; hoppas dock det ej skall dröja länge, utan att jag sanrt skall kunna gifva HH ett fartygsanbud. Med
största högaktning / P Sellberg / / WA Dahlberg /.

1870 d. 10 october.
Herr J Marklund i Bureå.
Till svar å ärade af den 4 dennes, får meddela att all möda varit osparad för erhållande af önskade 10-16 tusing för
Kiel eller Holtenau men tyvärr har det icke lyckats. Till Kiel & Flensburg bjuds från detta tulldistrikt
för bräder Ruf 8,50 o. 5%, men till följe den sedna årstiden kunna de fraktsökande ej förmås antaga frakter norrom
Hernösand o. Sundsvall. Med största högaktning. / P Sellberg /  / E W Dahlberg /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
P Sellberg, skeppsklarerare i Skellefteå.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
032

Datum
1870-10-31

Otto Dahlström & Co .
Räkningar till J Marklund från Otto Dahlström & Co i Stockholm ,  den 31 Oct. 1870 och den 1 November 1870
samt en fatygssedel för Ångfartyge Haparanda.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Otto Dahlström & Co  i Stockholm,

2 räkningar och en fraktsedel för Ångfartyget Haparanda.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
033

Datum
1870-02-20

1870 brevväxlind mellan J Marklund och J Dahlqvist.
Tre brev mellan J Marklund och J Dahlqvist i Nybyn den 20 februari , den 13 mars och den 1 junii 1870.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
vännen J Dahlqvist i Nybyn.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
034

Datum
1870-05-24

Från Tyskland , Gehlsen i Lunden (Holstein )
Två brev från Herr J Gehlsen i Lunden i Holstein Tyskland , ett skrivet i Mai och det andra i augusti 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
J Gehlsen Lunden Holstein Tyskland

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
035

Datum
1870-06-11

5 st. brev till J Marklund från Ekewall i Skellefteå.
1870 den 11 Juni , den 8 aug, den 21 sept 1870.
en kort hälsning:  Min K Bror ! Målet emot Wikfors Bolag är fördeladt på den 30 sept och likaså målet emot Eva Cath.
Olofdotter i Burvik i Wiklund- Högaktningsfullt / Ekewall /
samt från den 1 October 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Werksägaren J Marklund

Bureå
Ekewall i Skellefteå

 Ang Wikfors såg och målet mor Eva Cath. Olofsdotter i Burvik

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
036

Datum
1870-10-13

J. Marklund från John J Engellau.
Två handlingar ett om inköp av kaffe från Herr Johan J Engellau i Stockholm skickat med Briggen Johan under
Captain Hällberg till Skellefteå i October 1870, samt ett erkännande om att ha erfått betalning för Caffet med
[riksdaler] 471.65 Riksmynt. Stockholm den 15 Nov.1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå / Skellefteå
John Engellau i Stockholm

2 handlingar.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
037

Datum
1870-08-29

Brev från G Nyman i Piteå.
Piteå den 29 Augusti 1870. Broder Marklund !
Härmed sänder jag bevis öfver Johanna Amalia Söderströms tillställning af Stämmningen utaf den 9 dennes
för hvars tillställning jag betalt [riksdaler] 2 .- och torde Du ersätta mig mina besvär, porto med mera 1.
Således tillhopa Riksmynt [riksdaler] 3. hvilka jag vid tillfälle får emotse.
Jag har just tittat efter om jag skulle hafva något portrait af {min värda person} att sända Dig, såsom en min
äldsta kamrat, men tyvärr har jag slut, således får Du vänta tills vidare, men får jag lefva, så skall Du hafva mitt
{granna Conterfeij} det lofvar Gamle vännen och slagkämpen  /G G Nyman/.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Anton Nyman i Piteå

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
038

Datum
1870-09-26

två brev från F Eneroth i Söderhamn.
Söderhamn 26 September 1870.
Herr Johan Marklund, Ånäset o. Bureå.
Jag lyckades att d 14 April få 15 [riksdaler] Rikmynt af Anton Nyman, med löfte att på sommaren få mera, men som
alla till dato misslyckats så får jag härför sända dessa 15 Rmt- jag kan söka att ytterligare förmå honom att betala.
Jag vore mycket tacksam om Du kunde Sända mej 1 Tunna Salt lax på hösten Som af mej kan sen Contant betalas.
Högaktningsfullt / Fr. Eneroth /

Emottagen 6 October jemte af 15 Rmt. Antecknat av J Marklund.
Besvarat J d cop fol 109. 

Söderhamn den 17 Oktober 1870.
Herr Johan Marklund. Ånäset och Bureå.
Till svar å ärade skrifvelsen af den 7 dennes får jag som svar afgifva, att Anton Nyman har inga tillgångar och bör, H
H vara tacksam för de inbetalningar han gör, för mannen har inga tillgångar och någon lagsök-
ning kan icke komma i fråga så vidt icke H H vill uppoffra penningar. Erik Nilsson finns icke här på orten och 
jag anser öfverflödigt att påkosta penningar för att söka honom, som lärer stå på torget dels i Sala och i Hedemora.
Disponenten vid Sundslastageplats är Herr S Hammarberg Adres Sundsvall ochSund. Jag är mycket tacksam om H H
kan skaffa mig en qvart tunna salt lax för 30 Rdr. Fritt pmbord från lastageplatsen .
Högaktningsfullt / Fr Ekeroth /.
Herr Hammarberg Sundsvall o Sunn.
Marklunds ant; besv: 25 October cop fo 137, Sd skrifvit till Hammarberg fol 138.
Den 15/ 11 skrifvit och underrättat att någon Lax ej kunde få köpas i Haparanda.
skrifvit 1/9 71 cop fol 519.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Ånäset och Bureå
Fredrik Eneroth i Söderhamn.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
039

Datum
1870-01-09

Contract utkast  och kontrakt med Sk-å södra Arbetareförening 1870.
Skellefteå d. 9 Jan. 1870.
H H Patron Johan Marklund.
Contrakt utkastet för styrelsen föredraget och Antaget, således när kontracten Blir Skrifna så tecknas de af Styrelsen. 
Wi höra efter hos H H Hälberg. Högaktningsfult teknar / J A Fahlgren /.

Skellefteå den 19 Mars 1870
H Herr Patron Marklund i Bureå
Härmed äran öfversända H H Hyreskontraktet enlikt aftal, Styrelsen ansåg dett wara motsägande eller tve-
tydiga menigar i afseende om upsägning i Händelse af lokalens försäljning och fattades dett Resultat att stryka De
meningar som befinnes wara stryckna efter H H öfverlämnande och nu lyder, att i händelse af Lokalens försäljning då
afträde sker sex månader efter upsägning.
Skulle H H anse att denna tillägning och utstrykning i Kontrakt är traslikt, så kan wi skrifva nya kontrakt för att få
klara papper, H H har godheten och lått oss weta sin mening i sistnämde afseende. 
Med sann Högacktning Teknar å Skellefteå södra Arbetareförenings wägnar i Hast  / J A Fahlgren /.

Brev och skrivelser
Typ

Patron J Marklund

Bureå
J A Fahlgren i Skellefteå

Contract utkast 9/1 1870.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
040

Datum
1870-02-25

brev från L J Fahlander.
Dalkarlså den 25 Feb. 1870.
Högtärade Broder !
Förbindligast tackar jag för wänskapsfulla skrifvelse med dagens post äfversom för det värdefulla förtroendet mig
erbjudes genom arr revidera 1868, 69 års räkenskaper vid Bureå Sågverk- Detta förtroende
vill jag med tacksamhet emottaga och är beredd att för detta ända-mål infinna mig vid Bureå någon dag i medelst af
Mars månad eller den dag du sjelf godhetsfullt vill bestämma ty jag är dertill ledig när som hälst
hvarföre jag nog gerna önska det må inträffa på en tid då du kan vara hemma. Låt mig derföre framdeles veta då du
finner tiden lämplig beder sanna vännen / L J Fahlander /.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
L J Fahlander i Dalkarlså

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
041

Datum
1869-12-05

De Ron- Fahlström i Paris.
8 stycken brev från den 5 Dec.1869 t. o. m. den 10 Dec. 1870.
Brevväxling mellan Herr J Marklund i Bureå och Herr De-Ron  Fahlström i Paris,- som  bl:a fordrar prima vara, d.v.s.
utan vankant och krökar-.

Övrigt
Typ

Herr J Marklund

Ånäset / Bureå
De Ron - Fahlström i Paris

 Brevväxling ang. virkets beskaffenhet .

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
042

Datum
1870-08-13

Priskurant å Sågblad från A W Frestadius i Stockholm.
5 st handlingar mellan J Marklund och Frestadius.
Priskurant å Sågblad, Nyby Bruks(med stämpeln)år 1870 Försäljning genom Frestadius i StockholmsJernvåg
Grofbladiga, Finbladiga, Rundsågar, Wattensågblad af Bessemers Stål,slipade. Oslipade, Handsågar, tvåmans ,
Slipade. Rundsågar.

Brev och skrivelser
Typ

 J Marklund

Bureå
Frestadius i Stockholm

5 st brevhandlingar.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
043

Datum
1870-04-01

Pris-Nota å Bromö Bruks Taffel-Glas
Pris-Nota å Bromö Bruks Taffel-Glas från Brukets Nederlag hos J E Friberg i Stockholm, tillsänt Herr Johan 
Marklund i Bureå.

P:\scannade\dokument\JMs priskurant-glas.htm

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå/ Bureå
J E Friberg  i Stockholm

Bromö Glasbruks Aktie Bolags priskurant 1870.

Till Från

Sida 1

Ulla-Maija
Rektangel
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
044

Datum
1870-01-12

Ansökning till biträde vid Bureå Sågverk 1870.
Patron H Herr J Marklund  Bureå.
Piteå den 12 Januari 1870.
Som jag af Herr C E Nordström i Ursviken hört att HH till wåren kommer att behöfva ett biträde, I anledning deraf
wågar jag härmed taga mig friheten förfråga om H H wille mig som nämde biträde antaga. Jag har 
någon tid tid praktiserat uti trävaru handel hvilket widlagde afskrifter intyga. Här är jag dock wäl ej utan plats, men
skulle finna sig i att bevilja denna min anhållan är jag derföre H H på det högsta tacksamt.
Inneslutande mig i H H åtanka utbedjande jag mig H H wärdera Svar tecknar 
Högaktningsfult / P A Forssén /
samt två afskrifter.
besv 19/1 70.

Brev och skrivelser
Typ

Patron Herr J Marklund

Bureå
P A Forssén i Piteå

Samt ett brev / afskrift från 1868 och 1869.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
045

Datum
1870-07-01

Gamlabro Aktie Bolag
Två brev från Gamlabro Aktie Bolag i Norrköping som handlar i Yllevaror .

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
Gamlabro Aktie Bolag , D Petersson

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
046

Datum
1870-10-26

Gefle Manufactur Aktie Bolag.
Skickat med Ångfartyget Chapman till Ursviken med tyger.
 Ångfartyget Thule till Ursviken den 30 Oktober 1870, även det med tyger.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
Gefle Manufactur Aktie Bolag

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
047

Datum
1870-01-12

Gyllengahms korrespondens med J Marklund
Brevväxling mellan F Gyllengahm i Cathrineberg och Herr J Marklund i Bureå innehållande, bl.a skrivelser angående
Bolagsstämmor extra eller ordinarie. 17 stycken.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
F Gyllengahm

17 st brev.

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
049

Datum
1870-03-09

Piteå , P Hammarberg.
brev från P Hammarberg i Piteå 5 stycken.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
P Hammarberg i Piteå

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
050

Datum
1870-05-14

Brinck, Hafström & Co. i Stockholm
Herr J Marklund beställde varor från denna Snus-Tobaks- och Cigarr-Fabrik på Horns-gatan 32 i Stockholm.
3 brev.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Brinck, Hafström & Co i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
051

Datum
1870-10-11

Hedberg & Co i Stockholm.
Briggen Johan med en förseglad låda med 1000 cigarrer El Designio a 100.50 Rmt. af Hedberg & Co på Repslagargränd
No 24 i Stockholm, den 14 october 1870.
Den 11October 1870 , med samma fartyg  Briggen Johan med Capt. Hällberg 1 Låda 500 Liberal, 500 La Fortuna, 500
Minerva, samt 200 Snus No 2 .

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Hedberg & Co Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
052

Datum
1870-07-29

Från Markgrén i Källbomark
Från Markgrén i Källbomark till Herr J Marklund i Juli 1870.

Marklunds anteck.
Brevet besvarat d. 30 Julii cop frl. 11.
Skrifvit 1 Aug cop fr.14.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Johan Marklund

Bureå
Markgrén i Källbomark

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
053

Datum
1870-07-05

Piteå 1870 den 5 Juli.
Till H Herr Patron J Marklund, Skellefteå, Bureå.
Brev från;- Din gamle Vän/ L P Grahnberg/  i Piteå.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
LP Grahnberg i Piteå

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
054

Datum
1870-10-22

Gefle Manufaktur Aktie Bolag
Till Herr J Marklund Bureå , Ånäset, Bureå.
Svar på telegrammet angående beställning;- på Blekt och Turkisktröttgarn skola vi gjöra oss nöjet med första lägenhet
till Ursviken experiera, men äfven beordrade Tjugo[oläsligt] oblekt garn äro vi, med ledsnad urstånd
att expeirera, emedan vi till nu kända sista Ångbåtslägenhet till Skellefteå icke hinna tillverka fullt för redan
inneliggande ordern dit.  Bedjande Eder tillgifva oss detta ofrivilliga mankemang, teckna,
Högaktningsfullt, Gefle Manufaktur Aktie Bolag / Lindfors /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
Gefle Manufaktur Aktie Bolag / Lindfors/

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
055

Datum
1870-10-11

Ericsbergs Ättiks-Fabrik.
Enligt adress afsändt för H H :s räkning och med Briggen Johan Capt. Hällberg.
pr Contant 
Märkt J M 1Ankare 15 Rnr Ättika No 1 á 50 mt  50.  / Hedberg /.
Samt Debet och Credit Herrar Hedberg & Co i Stockholm. Brev daterat den 16 Dec 1870.

P:\scannade\dokument\Lev.bekräftelse 1870.htm

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå / Bureå
Ericsbergs Ättiks-Fabrik / Hedberg /.

adress; Repslagaregatan No 24 i Stockholm

Till Från

Sida 1

Ulla-Maija
Rektangel
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Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
056

Datum
1870-10-13

Wm Hellgren & Co. i Stockholm.
Beställning från J Marklund på bl.a snus från Wm Hellgren& Co äfven innehafvare af firman E A Rosén & 
Strömberg. 3 brev och räkningar under oct- dec.1870.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå, Bureå
Wm Hellgren & Co i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
057

Datum
1870-08-29

Hellerström i Carlshamn
Beställning från den 29 Augusti 1870, med Clason förande ångaren Chapman, har under däcket af mitt fartyg
emottagit från Herr A Hellerström , A H , 14109/13. 5 leglar renadt Brännvin , 1126 kr.att efter ankom-
sten till Ursviken aflemna till Kommisionären Klockhoff eller Ordres för befordran till Ånäset & Bureå för räkning
Herr Joh. Marklund emot frakt af Rmt 78,80 & 5% Capl, vid ansvar enligt lag och författningar. 
Häraf undertecknat 3:ne för ett gällande exemplar.Carlshamn den 27 Aug. 1870.
samt 3 brev från / Hellerström /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh. Marklund

Ånäset, Bureå
Hellerström i Carlshamn

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
058

Datum
1870-04-21

C H v.d Heyde. Holzhandlung.
4 st. brev från Herr Heyde i Tyskland, med svensk översättning. Trävarubeställningar.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh. Marklund

Ånäset & Bureå
C H v.d Heyde Holzhandlung, Friedrichstadt,

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
059

Datum
1870-02-04

Holmberg Möller I Stockholm.
6 stycken brev Mellan Herr J Marklund och Holmberg Möller i Stockholm.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Ånäset & Bureå
Holmberg Möller i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
060

Datum
1870-01-17

N H T Hallgren i Burträsk.
Broder Marklund.17/1-70
Jag har nu fått skatteomförnigsutslagen för Nybrännliden, Lillåbacka och för en af åboerna å Småbacka och debiterat
dig för Synerna m.m.
Låt mig få Ol Wiklunds inteckning i J F Lindbergs i Innansjön hemman och debitera mig beloppet. Uppgif huru stor
din inteckning i J F Lindbergs i Bodbyn hemman var, den 25 näste September. Ursäkta slarvet!
God fortsättning, Din sanna vän N H F Hallgren.

Broder Marklund. 29/3-70
Om det står i mensklig förmåga så sänd mig något fisk gädda, börting eller sik omkring 1 eller ½ Rdt. Jag skall ha litet
främmande om thorsdag och är så godt som utan mat--
Det vore bra om du ville sända mig Diarii beurjen på Anders Eliason. Han har ännu ej betalt, men har lofvat att innan
påsklördag göra det. Jag har med anledning af din skrifelse lemnat honom anstånd till den tiden .
vännen / Hallgren /.
Faslig blökt för Noréns bröllop. Tänk på fisken !
emottagit 30/3

Broder Marklund. 22/5 70.
Tack för dina bref.
Härmed sänder jag dig protokollet öfver qvarstaden i Svensträsk jemte ett tillställningsbewis.
Som Gustaf Ulrik Åström erkände att han åverkat skog å Svensträsk skogsskifte, ansåg jag mig böra till-
ställa honom Resolutionen för förklarings afgifvande och aktens återställande och har den således icke qvar, men det
är sannolikt att Svartling förklarar sig äfven utan delgifning, ty han har löst en afskrift af protokollet. Din vän / F
Hallgren /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
N H T Hallgren  i Burträsk

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
061

Datum
1870-02-20

Holmström i Kallviken
Brevväxling mellan J Marklund och M Holmström i Kallviken från juli1869 och februari till october 1870.

Brev och skrivelser
Typ

H Herr Joh Marklund

Bure
Holmström i Kallviken

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
062

Datum
1870-03-24

Gust. Huss i Udden.
Högt Broder!
Genom Per Antin Persson i Fjellboda har jag hört att han ämnar försälja Lundmarks hemmansandel till f.d.
Fältjägaren O Brännare i Hökmark och som denne man äe en ordentlig och arbetsam person samt har att
erhålla i odlingsersättning från Hökmark närmare 300 Riksdaler Rmt, förutom ägare af gård dersamma städes och 2ne
Kor, förutom ungnöt och får m.m, anser jag det vore en fördel för Bror om berörde Brännare blefve ägare till berörde
hemmansdel. De hafva rådfrågat mig och jag har hänvisat dem till Bror och detta är anledningen till dessa i hast
sammanrafsade rader af Brors vän & tjenare / E Gust Huss/.
Udden den 24/3 70.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
G Huss i Udden

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
063

Datum
1870-10-15

Räkning till Bureå Sågverks Intressenter.
För räkning Herrar i Bureå Sågverks Intressenter har metaren Nils Petter Andersson Mätt (100) tunnor Korn, ( 50 )
tunnor Råg som är utlossat ifrån Briggen Johan .
Ursviken den 5 November 1870 /A Hällberg /.

100Tr Korn á 2öre 2-
50 Tr Råg á 2öre    1-
D. 19/11 70 Betalt 3 rda obs Cassa

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
A Hällberg

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
064

Datum
1870-10-15

S F Ahlgren i Stockholm
Stockholm den 15 October 1870.
Herr Capten A Hällberg Deb,t
till S F Ahlgren . An Sålt och levererat pr kontant 3 Tunn Sto Sill 76.50
½ Tunn [ oläsligt]  Gottlands fårkött 27.32 .Riksmynt 103.82.
Betalt Qvitteras / CO Öhman /.

Brev och skrivelser
Typ

S F Ahlgren / C O Öhman /

Stockholm
Herr Capten A Hällberg

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
065

Datum
1870-10-13

A J Zetterstedt i Stockholm.
Herr Capten Anton Hällberg skeppat socker åt J Marklund från Stockholm.

A.J Zetterstedt. Skeppsfournereri- och Speceri-handel i Stockholm. No4 Österlånggatan.
Försäljer Blockmakeri-arbeten, Tågvirke, Oljor och oljerifna Färger, samt Proviant-artoklar och Specerier till de mest
billiga priser.

Brev och skrivelser
Typ

 A.J. Zetterstedt

No 4 Österlånggatan  Stockholm.
Herr Capten Anton Hällberg

 Åt J Marklunds räkning inhandlat Socker.

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
066

Datum
1870-06-11

Tjulander & Comp. i Stockholm.
Räkning från Tjulander & Comp. i Stockholm till Herr J Marklund. Betalt qvitteras Tjulander & Co. / Wahlström/.

Brev och skrivelser
Typ

 Tjulander & Comp.

Drottninggatan  55 i Stockholm.
Herr J Marklund

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
067

Datum
1870-06-09

Nota från Warodell i Stockholm.
Nota. den 9/6 1870.

22 rullar Tapeter á 1.50   - 33.
70 alnar Bårder á  0.10        7.
13 rullar Tapeter á 1.00     13.
40 alnar Bårder á  0,06       2.40
13 rullar tapeter á 1.00      13.
40 alnar Bårder á 0,06        2.40
--------------------------------------------
  Riksmynt riksdaler           70.80
Betalt qvitteras, Stockholm som ofvan
 / L J Warodell /
.

Privata handlingar
Typ

J Marklund

Bureå
Warodell i Stockholm

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
A01
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
068

Datum
1870-12-31

Kassarapport 1870 och 1871.
 Patron Marklund från  A Hällberg ett från den 31 dec. 1870 och det andra från den 4 Januari 1871.

Övrigt
Typ

Patron J Marklund

Bureå
A Hällberg i Skellefteå

2 st, utdrag ur kassaböcker, 1870 och 1871.

Till Från

Sida 1
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Arkiv, signum och volym
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025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
069

Datum
1870-03-26

Brevväxling  mellan Patron Marklund och herr A O Hällgren I Kattisträsk
2 st. brev
Syno handling i Örnträsk Bäcken 1870.
Kattisträsk den 26 Mars 1870.
Till Härr patron Joh: Marklund i Bureå
Jag har aldeles för glömt, att upp lysa någott för patron, om med förjande Syno hanling, om stor skada på äng genom
Ränsning i Örnträsk Bäcken Jag an ser dett för högt wärderat, ty dett är störe del af Bäcken
som är als icke äng; och under Ränsningin War G, R; Lund med daglien och gjorde icke något påstående om och der
dett war någon änges fläck, på minte Jag flera gånger att Sten och gyttja skulle lägas ihop wäll på kanten. Hela Bäcken
Ligger giort, så att timmer kommer ick på ängette Ej häller Bark men nog trampas dett alti den skada som Der med
kan wara sked för detta år anser jag nog med 5 Eller 5 Red: om ick obellig
het skulle alti wareLingren är alti Brad till att wärderas och Biträdes namn känner Ingen af oss. 
Jag ahr upp lyst för Johan Petter Lindqwist datto när saken mot lundbergs i Myckle före kom, äfven så witt som
möjligt om Häd, Innansiön: hälsar wänskapligt  / Anders Olofson Hällgren /.

Bref från Inspektor Sandström i Wikfors.
Kattisträsk 6 Juni 1870.
Till Härr patron Marklund i Bureå!!
Som jag idag har Erhållit Bref från Härr Inspektor Sanström i Wikfors, Der han säger att han har fått under Rättelse af
patron Marklund att jag har giort ni förföng under nuwarande flåttning.samt upp dragett Edert tjimmer på ängar. Dett
är En satans löng. Jag har wist icke skälmmesserat på Dett minste som hör Eder till Jag har wist wellat wara Er mer
Behjelplig än on, som de wäll skola wetta Bode E G Norberg och J O Fredrikson med flere, patron måtte fåtrod hwad
han well om mig Jag är wist kjänd för Dett Jag är ! Inspektor Sanström har wist aldrig upp manat mig att wara Eller
göra något Wärk förfång mycket mer till öfwerens
kommelse och Dett har Jag wellat ; och giort Der Dett Står till.
Innan patron har haft sin nyia föreståndare så länge som jag har waritt, nog hoppas Jag att Denna Saken är upplyst
fast han är Långt Bättre än Jag tillatt tala och skrifwa.Jag är icke Rädd om min ära Eller Rygte i Dett Fallet.
Wänskapligt / A O Hällgren /

Brev och skrivelser
Typ

Herr patron J Marklund

Bureå
Anders Olofson Hällgren i Kattisträsk

2 stycken brev. Ett ang. rensning i Örnträsk bäcken, det andra ang insp. Sandström i Wikfors.

Till Från

Sida 1
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Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
070

Datum
1870-02-03

Brevväxling mellan Carl O Hällberg och J Marklund.
ett tjugotal brev.

Skellefteå d. 3/3 70.kl. 9 på qvälln.
Ehuru jag ej vet om medföljande telegram har bråttom med sig eller ej, så sänder jag madam Utterström med den på
det du må få den före din afresa till Burträsk, jag har dröjt med denna tills i qväll, för att om någon mera skulle ingå, få
sända den med samma, men detta lyckades ej; Dina Couponger för Bottnisk Ångbåts Bolaget har jag emottagit, men
för sent att uppbära leqvid för dem i dag, men på Lördag förmiddag skall jag presentera dem för vederbörande och
får då uppbära 55 Rdr p actie. Någon tryckning i Prins Oscar Tror jag ej kommer ifråga, men i stället en ny lika i
Lästelal, och kostar högst 150,000 Krigare med tillbehör, och kommer det till teckning så håller vi oss till den nya.
Kapten Ankarkrona anlände till Haparanda i går och inträffar här i Skellefteå vid återresan troligen samtidigt med
Redovisningen för Briggarne, förlåt slarfvet.
Hälsningar vännen / Carl O Hällberg /.

Från d, 13/4 1870.
Broder Marklund
Som dina söta vänner från Grån och hans Söner, synnerligast äldsta Sönen Hans, nekade dina farbröder att hämta de
50 sex fotingar Korn som du hade betingat annars emot extra Contant, så måtte jag gå öfver till dem för att höra om
det verkligen så var att du ej hade en dags kredit,men fick likaledes till svar af Hanse, att David som hade uppgjordt
affairn var bortrest och att ingen Spannmål lemnades annars än emot extra 
kontant, hvarpå jag erbjöd mig att betala den då den skulle vara utmätt, hvilket af Hanse accepterades. Och har jag
mot qvitterat räkning till dem betalt för 300 Fot Korn Rdr 000 Rmt, som jag dig påfört i Journalen, jag kunde ej låta
dina farbröder köra förgäves Synnerligast som jag vet du är i behof af Kornet.
Nog har det hörts och synts förrut som nemde Herrar, skulle hafva lemnat skammen men nu måtte dem väl ändå
hafva skickat den långt åppom Lupprått, om inte än längre. Vännen / Carl O Hällberg /
P.S 3 st. toma säckar äro på lån lemnade till Drängen Anton DS.

Besv.14/4 och återsändt Säckarna. 

Skellefteå den 26 April 1870.
Broder Marklund!
Som du vet af Jannes bref så hade vi telegraferat till Jeansson i Kalmar me dförfrågan om spannmålspris-
erna; men fått till svar deri från att han ingen Spannmål har att offertera, hvarpå vi telegraferade till Flensburgs Söner i
Malmö med förfrågan hvad de begärde för 1:a för 1000 Tr 2 radigt Korn här fritt levererade, hvarpå de svarade att
med fast bud kunde de möjligen leverera 1000 Tr Korn 13 [oläsligt] till 1Rdr pundet der bordfritt, men vi tyckte att
detta pris var för högt, och telegraferade till G W P i Stockholm
till hvad pris der kunde köpas korn helst tvåradigt och har nu fått svar derifrån att 2 radigt finns ej för närvarande,
men en post 600 Tr Upplandskorn 12 [oläsligt] fans till 95 öre pundet, hvilket parti vi bestämdt oss för att antaga för
vår del; Skeppet Concordia ligger nu i Stockholm så att man kan få det med henne ifall hon kan vara segelfärdig
derifrån första öppet vatten och skulle hon ej vara detta, så tror sig G W P s kunna skaffa annat fartyg; kanske vi har
gjort oklokt i att taga kornet från Stockholm, men hvad som synes af Petersons Telegram och likaså från Flensburgs
söner, så synes det som kornet skulle vara i Stigande och liten tillgång.
Vill härmed endast underrätta dig huru vi har beslutat och handlat, så att du må sjelf kunna rangera huru du vill ha
det.Hälsningar Vännen / Carl O Hällberg /.

den 28/5 70.
Broder Marklund!
Härmed återsändes Qvarstade resolution med Swartlings Gubbens på skrift. Idag har vi haft telegram från G W
Pettersson i Stockholmm med underrättelse att Anton med Johan i går afton inkommen i Furusund.
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Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Vännen / Carl O Hällberg /
P S Ahlström med Försöket gick från Stockholm Tisdagsmorgon DS.

den 9/6 70.
Broder Marklund
Kapten Ahlström med Skonerten Försöket anlände i går afton och har i dag börjat lossa, men Kornet är betydligt
varmt, så att vi fåssera allt hvad vi kan för att få spannmåln hitopp.
Kapten Ahlström säger att ditt parti ligger i botten och han tror att kornet skal vara mindre varmt der än öfverst i
Lasten, men han har äfven varor åt en del andra Stadsbor så att det dröjer nog några dagar innan han blir färdig att
segla till Bureå, och då kan det nog vara faran värt att värmen börjar gå öfver det hela .
Hälsningar Vännen / Carl O Hällberg/.

den 30/6 70.
Broder Marklund !
Captén på ångaren Lovisa har mycket rigtigt framfört det knyte som lilla Anna skulle hafva och hon fick det
om händer i förrgår.
Färggodset från Gelin har Sophie sändt med Stor Målarn som i går afreste till Bureå.
Med en Kaptin som igår var hit in, jag tror han hette Bull, sände jag en telegram till dig hvilket jag hoppas han
framlämnat. Kära Far har sedan i måndags varit sängliggande men var i går någott bättre, hvilket äfven i dag synes
fortfara, han har Doctorns löfte att i dag få stiga opp men ej gå ut;- Doctorn tror att det är ingen fara bara Gubben nu
är försigtig och ej far ut för tidigt. vännen / Carl O Hällberg /.

den 19 / 7 1870.
Broder Marklund !
Någon underrättelse från G W P har ännu icke anländt och hvad krigsoroligheterna beträffar, har jag mig icke lukant
något vidare än när vi sist war tillsammans. Pappa har rest till Hedensbyn så att jag ej kan samspråka med honom
huru vida ni skola låta Junior afsegla eller icke; "Färdinand" ligger ännu qvar för afbidan af widare underrättelse,
Fanny skall afgå till Jöpenhamn. Herrar Trädhandlare här i Staden satte ner priset i går 3 Rds pr tolft, tvenne
telegramm har jag i dag med en Skeppare afsändt till Dig som upplysa om
lastemottagarens begäran huru wida de beordrade lasterna skola afsändas. 
Wännen /J Hällberg /.
PS. Janne har näst före emottagandet af din skrifvelse af dagen, gått ner på Hedensbyn. Din telegram till Pederson har
jag inlämnat på byrån; Pappa är nu här oppe och nog är han för om det han lyckas att få sända "Juniors " last på
Köpenhamn, men om detta ej kan bli, så är han villrådig och kan ej bestämma sig för huru man ska göra.
Som du ser af Jannes påskrift utan på brefvet så har Herrar Markstedt & Söner bestämt sig för att låta 
"Ferdinand" afsegla till Holtenau.
Dina Skårptunnor sändes i går till Klerkhoff i Ursviken. 90 öre Rmt blef du skylldig på telegrafen hvilka jag har betalt,
vännen / Carl O Hällberg /.

Ett odaterat brev.
Broder Marklund !
Härhos följer en afskrift af telegramen till Högström, jag vet ej huru annars man skal telegrafera till honom
då ej något svar ingått på din telegram till Gehlsen i Lunden , besynnerligt att ej Gehlsen  svarar på en sådan telegram,
men kanhända hangett order hvilket man nästan kan antaga efter hvad som Högström telegraferat. Från Herr O H
Svartling följer räkning, jemte Rd 257.27. Rmt hvilken Summa jag qvitterat, Äfven följa tvänne telegramer från kriget
hvaraf synes som fränsmännena skulle få smörj, Men man skal väl tro att de repar sig och klår opp Preuserna.
Så snart någott mera nytt kommer från kriget så skall du få telegram derom sp fort som möjligt.
vännen / Carl O Hällberg /.

den 14/10 70.
Broder Marklund !
Af Herr G W Peterson i Stockholm har vi hafvit telegram deruti han ber oss underrätta dig att assurance premine är 3
procent om Briggen Johan utklarerar denne vecka från Stockholm; Och i så fall att du önskar assurera dina varor, så
vill han att du derom telegraferar; Jag vet ej ännu om vi kommer att assurera våra varor, vi tycker premierna äro höga,
men som det nu synes börja blifva vinter och kallt, så är det nästan för mycket riskerat att låta varorna gå oassuserade.
vännen /Carl O Hällberg /.
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den 29/10 70.
Broder Marklund !
Med Nils Nilsson sändes den begärde ½ ankars 7½ ka rött vin, utgörande 14 Rd 25 öre Rmt, den Medsände Kaggen
var för mycke glis för att kunna lägga vinet i , jag ahr tillsatt en annan hvilken du får återställa vid
tillfälle. Af svensk rom har vi nu ett fat på 100ka med Briggen Johan, af hvilken vi kan aflåta någott, för din del till ca 2
Rdr 20 öre p. kanna, ej däröfver.
Af arbetare föreningen har jag ännu ej fått några penningar men har säkert löfte att få dem idag, då dem skullle
uttagas från Banken, men ännu har jag ofått dem ehuru klockan nu är ½5 på afton, få se, kanhända dem kommer i
{qväll}.
Anton har blifvit sjuk dock ej så mycke, han är på Hedensbyn och Janne i Ursviken och förestår Lossningen, ursäkta
Slarfvet. Vännen / Carl O Hällberg /.

den 22/12 70.
Broder Marklund !
Din skrifvelse af dato har jag emottagit jemte dermed följande låda, och skall ombesörja att densamma kommer till sin
egare i behörig tid.
Ehuru du ej nemdt i dit bref hvilken den deri omnemnde Julklappen skulle vara till, så förmodar jag du har tänkt den
till Kapten Högström och skall i qvell när jag gårner till byn fundera med Gubben far derom och höra hans tanke; du
får väl veta någonting om saken endera med posten som utgår i morgon eller med något annat bud. Kära-far fortfar
att blifva bättre ehuru det går sakta, han har ej lof af Doctorn att gå ut förr
-än 8 á 9 gadar härefter.
En {silfverhårig} Mickel har sistledne natt gått fast i Jannes slagjern, troligen har han kommit från Bure.
Tillönskande dig och din familj en treflig och fröjdefull Jul .
Vännen / Carl O Hällberg /.

den 23 /12 70.
Broder Marklund !
Jag har samtalat med Kära -far om julklappen till kapt: Högström och han ingår gerna derpå samt anser det passande
att Högström får en sådan du föreslagit.
På Kära fars vägnar beder jag dig jemte fru ,samt Bokhållarna vara välkomna på Hedensbyn till Nyårshelgen
Var god framför hälsning till Kapten Högström om det samma. Vännen / Carl O Hällberg /.

J Marklund

Bureå
Carl O Hällberg i Skellefteå

Ett tjugotal brev.

Till Från
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1870-01-13

Ett antal brev från J Hällberg.
 Skellefteå den 13 Jan 1870.
Broder Marklund !
Wår wän Grosshandlar Petersson har idag hit anländt och ämnar i morgon jämte Kära far göra en påhelsning hos Dig,
de resa härifrån kl 2 eftm: Fru Petersson jemte döttrar komma med Wolontaire till Ursviken nu till Söndagen der
Petersson möter dem för att afresa med nemde ångbåt. Sträck nu upp Dig i galadrägt i morgon afton 5 tiden så att Du
kan mottaga Gubbarne som en riktig Bure gubbe.
Sanne Wännen / J Hällberg/.
besv. 14/1

den 8/3 70.
Broder Marklund !
Enligt Din begäran i Dagens skrifelse sänder jah härjemte 1000 Rdr: Rmt, hela det begärda beloppet skulle Du gerna
fått men i går afton insatte vi på Banken de penningar vi ansågo oss icke lagsöka och 2ne utbetal-
ningar som vi lofvat wäntar vi en af dagar skola utfordras. Wi må alla inom famillien godt , utom Gubben Far han har
haft och har håll i ryggen, men är i dag litet bättre. Wännen / J Hällberg/.

Skellefteå den 4/4 70.
Broder Marklund !
Jag har i dag försåld den mig tillsände vexel i berf af den 2/4 å 5000 Rmt och har derför erhållit Rdr : Rmt- 4980:13 och
har jag emottagit utdelning för dina actier i Banken med------1125. Rdr Rmt 6105:13.
hvilket belopp jag härjemte sänder med Din Fru Louis.
Hälsningar från den resande slägten de har lika ståtligt utseende och samma wackra röst som fordom.
Wännen / J Hällberg /.

Skellefteå den 19de April 1870.
Broder Marklund !
Wi hafva i dag telegraferat till Jeansson i Klamar och begärt få veta priset och vigten af godt 2 rad: korn fritt
i Ursvikshamn. Skulle Du med samma wara villig hemtaga Ditt behof af nemnde wara om priset och vilkor-
erna blifva antagliga, har jag härmed velat underrätta Dig derom, och torde Du med det första låta oss veta hvad Du
dermed vill göra. "Junior" förmodar jag äfven i vår behöfver någon litet eftersigt såsom tvärlaskar 
m.m: dock bör repareningen göras så lindrig som möjligt, Du har troligen icke kommit att tänka derpå så att Du har
derom gjort någon beställning ännu är det mycket watten ikring fartygena så att ingenting kan göras.
Sanne wännen / J Hällberg /.
besv 23/4.

30/4 1870.
Broder Marklund !
Jag har funderat med gubben far om hvad pris som bör gifvas för barkning och ihopläggning af Skipps-
virket på Tällholmen, han anser det af Dig uppgifne, eller 6n pr stycke icke  obilligt. Anton flyttar om bord på 
"Johan " förstkommande Onsdag eller den 4 Maij; när anser Du telegram till Högström bör afsändas?
Inga penningar för Din räkning woro insatta på Banken 1000 Rdr: Riksmynt får Du låna af Pappa hwilka jag nu sänder
med Aug Hedman. Louis far ej hem för än till måndag och derföre sänder jag penningarne med 
förenemnde man . Sanne wännen / J Hällberg / P.S. Inga sjöfåglar finnas byn D.S.
besv 1/5.

Den 2/5 70. 
Broder Marklund !
Wänskapsfulla af den 30/4 har emottagits.
Jag telegraferade till Hernod i Hernösand i går afton och bad honom anmana Högström att så sart ske kan resa hit.
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besättningen har jag tänkt beordra att fara ombord Onsdag eller Thorsdag i denna wecka, ty fortsätter nu warande
wäderlek är snart segelleden öppen.
Wi firade 1:a Maij i går afton hos Hofkammerskan Clausen der jag af Häggbom fick veta att 5000 Rmt war insatta på
Banken för Din räkning, hwilka penningar jag nu utttagit och med afdrag af de lånte 1000Rdr: sänder jag härjemte
återstoden 4000Rdr: med Din Fru Louis.
Efter hvad Holmberg yttrade i Lördags hade han rangerat om ihopläggningen af Skeppsverket, någon täckning
detsamma anses öfverflödig. Wännen / J Hällberg /.
P.S. Nycklarna till "Junior " torde DU wara god och sända till Styrman Holmström ifall icke Högström anländer innan
besättningen skall gå ombord. D.S.
besv 4 Maj.

den 19/5 70.
Broder Marklund!
Jägmästar Grahl war inne hos oss i slutet af förra weckan och bad mig om Du skulle träffas här i Stan , skulle jag
underrätta Dig att jag minnes rätt, skulle nu till måndagen acctioneras ett mindre parti Sågtimmer som Du skulle wara
speckulant till ; då Du ej har synas till här i Staden vill jag härmed underrätta Dig derom.
bäste Wännen / J Hällberg /.
P.S. Nils Nilsson i Ostvik har lemnat 40 Rdr Rmt såsom afbetalning på en skuld som Du har att incassera; resten vill
ham så snart som möjligt infria. DS.

den (oläsligt ) 1870.
Broder Marklund !
Jag war förra weckan om bord på "Försöket" och utlassade Pappas spanmål och , som kornet hade tagit betydligt
wärme så blir det troligen mycket öfvermål, Din och Pappas spanmål ligga enskild i Storluckan war derföre god och
låt afhämta allt hvad som finnes af korn i nemnde lår,så att delning kan göras sedemera.För
-söket blir troligen färdig till omsegling medium af kommande wecka. G W Petersson kommer i morgon afton
 kl -7 till Ursviken med Wolontaire gubben far reser ned för att träffa honom. Hast Wännen / J Hällberg /.

J Marklund

Bureå
J Hällberg

Brevväxling innehåller 5 st brev.  "Wolontair"ångbåt,    "Junior", "Försöket ",

Till Från
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Syn och besigtning  i Örnträskbäcken i Perhsliden 1869.
1869 den 20 September.
För att upplysa förhållandet med den Skada Som KronoNybyggaren Gustaf Reinholt Lund i Pehrsliden tror Sig hafva
Lidit å Sitt äng Örnträskbäcken har han kalladt undertecknade att detsamma Syna och besigta Som hafva befunnit att
nämnde bäck är för Timmerflottning Ränsad hvari både stor och Små sten Jemte gyttja blifvit Kastat på stränderna å
båda Sidor om bäcken, hvilket Så länge det qvarligger der, förorsakar årligen en skada och förlust af minst en skrinda
hö, Som antages till 7 Riksdalers wärde------ att bortvälta eller bortföra af stränderna den uppskattade stenen blifver
Kostnad, hvilket Säkrast kan bestämmas Sedan det blifvet verkställd. Sålunda befunnit intygas- Norsjö och Pehrsliden
den 20 September 1869.
/ Fredr. Lindgren / i Lidsträsk, Burträsk.  Wittna / A Arnell /.

Brev och skrivelser
Typ

Patron Marklund

Bureå
Fredrik Lindgren i Lidsträsk, Burträsk

Syn af ängsmark , som tagit skada vid flottningrensning, 1869 i  Örnträskbäcken i Pehrsliden.

Till Från
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Från Herr C J Hällgren i Qvafvisträsk i Norsjön.
Norsjön och Qvafvisträsk Den 16 April 1870.
Här med får jag i kort hett skrifva och fråga om Härrn J. Marklund, är, ärnatt att försälja. Den så kall lande frautjen för
en lämpelig summa: Så skule jag önska att jag finge tjöpa detta, hemanätt Om jag finge ett års kreditt upp Så hälften af
tjöpesumman Jag Bjuder, fört ått minstone;3000Rdr. Men för öfrigt beder jag om svar och om ett Bestämd pris med
dätt första. Jag har varitt i åhöre med A Markstätt att jag skule få tjöpa Listräsk eller den så kallade fagertien och jag
blef be dragen Listräsk är bort Byt för skogen ått Märliden och nu är Anders Larsson egare af Listräsk. / C J Hällgren
/ i Qvafvisträsk.
besvarat 2/5 70.

Brev och skrivelser
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Herr J Marklund

Bureå
CJ Hällgren i Qvafvisträsk

Till Från
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1870-05-27

Till Anders O Hällgren från James Sandström i Wikfors.
Wikfors, 27 Maij 1870.
And. On Hällgren !     Kattisträsk.
Å gårdagen hade jag bref från Patron Marklund i Bureå, deri han är högeligen förgrymmad, och Säger att han haft
från Burträsk underrättelse derom , att du under flottningen af Wikfors´timmer uppdragit Bureå Sågverks timmer på
ängarne, och eljest gjort dem förfång; eger detta grund, har du gjordt detta helt och hållet utan order dertill och får du
sjelf svara derför, men hvad som värre är, är att du derigenom skapat mig
mycket obehag, emedan min mening har alldrig varit att göra någon af de andra werken efter vattendraget något
förfång i slikt afseende, och Synnerligen jag gifvit Patron Marklund mitt hedersord på, att ej något andeligt skall från
vår sida komma ifråga och skulle du nu gjordt Som han säger mig, har du ju ställt mig i en mycket obehaglig
mellanhand.
Låt mig med första[oläslig] hur allt detta förhåller sig och Skrifva på Samma gång till Patron Marklund och förklara
dig, insänd äfven till honom detta mitt bref, Så må han då Se att jag vill spoa rent för min dörr.
Wänligen  / James Sandström /.

Brev och skrivelser
Typ

Anders Oson Hällgren

Kattisträsk
James Sandström i Wikfors

   Högst Angeläget 27 Maij 1870

Till Från
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1870-01-14

5 brev från O Häggbom.
den 14 / 1 1870.
Broder Marklund !
Härmed får underrätta det jag af vännen Sundbaum i Vuono fått Ordres att till Dig aflämna 4 [oläsligt] Torsk
från ett litet parti jag hitfått och torde Du vara god att vid passande tillfäle densamma låta afhämta-Han har hitsändt 1
Matta Tobak till försäljning. Kan Du använda den?Låt mig vid tillfälle få veta om Johan G Nilssons i Burvik Konkurs
är slut och om jag har där att få något. Under förhoppning att Du hemfått Din Fru & Barn friska, tillönskar jag Dig
hälsa och välgång under nyingångna året samt tecknar vännen / O Häggbom /.
Ryktet förmäler att N åter gjort åverkan på Bure Är det sanning så är han för obändig-
besv. 17/1-70.

den 28/1-70
Broder Marklund !
Till svar å Din skrifvelse af den 17 ds får nämna det jag den 13 på qväln mottog Torsken, hvilken antagligen är en
present till Dig från Gubben Sundbaum i Voune. Tobaken som utbjöds är bladtobak, troligen vuxen i Finnland.
Stor svågern på Böle är ju att hänföra till åverkare, efter hvad Du upgifvit- vännen / O Häggbom /.
Wet Du om Sundbaum hit kommer, i så fall när väntar Du honom.
besv 29/1

23/4-70.
Broder Marklund .
Ännu har ej någon underRättelse från Pettersson ankommit om någon infällning, men så snart det sker blifva medlen
enl. föreskrift avsända-. Så angenämt det skulle vara att få bevista Byastämman den 2, är jag dertill
förhindrad af mina göromål på Banken- Anhållande om min hälsning till de fruntimer som omgifva Dig tecknar
vännen / O Häggbom /.

27/5 -70.
Broder Marklund !
I Bäckfors skall finnas Ca 250 6/7ds Sparrar men de äro ej af synnerliga längder, utan tvärtom korta- Kan Du omändra
dem så må Du taga dem till 20 öre Cubikfoten där debestå. De äro justerade Engl Mått. Nästa flottning till [oläsligt]
kan jag ej åtaga mig . Hasteligen vännen / O Häggbom /.
besvarat 29 Maj 

Skellefteå 22 Julij 1870.
Broder Marklund.
Din skrifvelse af den 21/7 har jag bekommit och får med anledning däeaf underrätta Dej att det faller sig olägligt för
mig att i Bäckfors lämna de omskrefne Sparrarna, synnerligen när Du ej uppger huru mycket Du behöfver. Jag har där
nu en mindre last, men lämnar jag bort något, så är det sannoliky ej lätt att få ett fartyg om Ca 10 á 11,000 som dit går,
och då får lasten qvarligga. Det qvanterna jag har där utgör af gran & furu Ca 12,000 Cubikfot. Kanske Du köper hela
lasten jemte c100 T thum Bräder ? [oläsligt] finnes i Bäckfors
Att nu börja utgallra de af Dej upgifvna dimensionerna från det öfriga fallensej allt dyrt Låt mig höra huru mycket Du
behöfver, samt hvad Du vill betala för 6/7 , 7 tms 8 ts i Bäckfors v / O Häggbom /. 
besv 23/7.

Den 23/ 7- 70.
Broder Marklund.
Med anledning af Din dagskrifvelse får nämna att de 6/7dels tums som finnas i Bäckfors stå Dig gärna till tjenst med
rättighet för mig att eftersom det passar antingen för desamma få contant liqvid efter det af Dig erbjudna, ehuru låga
priset 19f pr Cubikfot eller också furu sparrar af 4&5 tums i motsvarande Kubiktal. Som det antagligen flere gånger i
veckan går bud hit kan Du ju låta mig veta när fartyget ditt kommer,och när Du ungefär behöfver sparrarna, så är det
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troligt att jag gör mig en tur dit ner för att utlämna de 6/7 ts Du behöfver, då jag i alla fall skall göra en tur ditåt inom
kort-    vännen / O Häggbom /.
besv: sd att fartyget är i dag färdigt att avsegla.

Herr Patron J Marklund

Bureå
O Häggbom

6 st brev

Till Från
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Dokument
076

Datum
1870-06-29

från Eric Häggström  i Dalkarlså.
Ånäset och Dalkarlså den 29 Juni 1870.
Herr J Marklund , Bureå
H Bror !
Då jag i dessa dagar hemwäntar en last Terra-vecchin salt, tager jag mig friheten erbjuda H Bror större eller mindre
Part deraf fr.D. b. i fartyg i Rathans hamn till 50 öre Kubfoten. Här finnes några mindre Skutor som kunna befraktas
till hamn som H Bror önskar och till Bureå för 7á 8 öre kub. foten kanske billigare.
Utbedjande mig H Brors w/ swar teckna med sann högaktlighet och Vänskap / Eric Häggström /.
besv: 1 Julii cop: fol 933.

 Herr J Marklund , Ånäset och Bureå.
Dalkarlså, 9 Julii 1870.
Erkunnande ingången af H Brors w/ skrifvelse den 1 dennes får jag wördsamt underrätta, att Briggen Nordstjernan
nu hemkommit med Salt-lasten och anhåller få weta huru stort parti jag får till H Bror försälja. Någon expedition till
Skellefteå torde ej för mig ifrågakomma. Med sann högaktning och Vänskap / Eric Hägg-
ström /.
besv 16/7.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

  Bureå
Eric Häggström  , Ånäset  och Dalkarlså.

2 stycken brev 29/6 och ett  den 9 /7 1870.

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
077

Datum
1870-02-25

från J Högström i Hernösand.
Hernösand den 25 Februari 1870
Skellefteå
 Herr Patron.
Jag får tacka Patron för det bref som jag fick den 24 och efven present Som jag fick af rederiet är jag mycket tacksam
för och, det frågan om vad jag har tagitt pengar af Patron det är nog et tingsrät men jag är väl Skyldig något på
brefven Som är Sänd till Hernösand flera om gången dem är vist bårt glömt och skulde det vara något Som är o
oårning heller bort glömt Så hoppas jag att Patron är af den godheten och stel det till besta. Det frågan om debet Sedlar
kan då aldrig Betalas mer en på Stellet om året jag ber Patron om den godhetten att han vil göra mig den Tjnsten och
klaga af dessa Sedlar och der för Sän der jag Sedlar till bevis
att jag har betalt här jag är Skrefven patron är god och har Sedlarna i för var så att om se Skal en gån till komma
ifrågan att dem fins qvar jag hopas att jag får komma till Bure med samma väne skap Som vi skildes här är kalt men
elges vaket väder med Högvördnad tecnad / J Högström /.
besv: 28 Feb: 

Haltenar den 17 juni 1870.
Högädle Herr Joh. Marklund, Bureå
Härad har jag nu den äran att under rätta her patron om att Briggen junior är [oläsligt] och har tage in bar last och skal
segla med den fösta lägenhet som kan vara här me följer Prima Wecksel och Secunda följer
med Briggen hem för Svenska pängar fins inte här att kunna få jag segla hem med briggen jag vet inga andra årder
frakterna fal här nu som Pattron nog vet bettre en jag alting gåt och väl ombord jag håppas att vi får snellare Resa hem
en hit hitresan har det varit så Stillt oh mycket vaket väder ingen tin att under rätta Pattron om, med högaktning
tecnar af er kienera / J Högström /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Patron Marklund

Bureå
J Högström i Hernösand

2 st. brev, briggen Junior.

Till Från
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Dokument
078

Datum
1870-05-23

Firma F J Kahn i Stockholm
Stockholm den 23 maj 1870.
Herr John Marklund, Ånäset , Bureå
I öfverensstämmande med gunstbenäget ingifna ordres har jag med Ångf: Haparanda afsändt hvad bifogade räkning
upptager, och anhåller jag att för beloppet deraf blifva crediterad med Rd 14, 40 öre Rmt samt om varornas framkomst
delgifven. Med största Högaktning / F J Kahn /.
besv. 31 Maj.
samt Debetsedel på; An 1 Låda innehl; 40 tt Blyhvitt, 8 tt Zinkhvitt.

Stockholm den 13 Juni 1870.
HerrJohan Marklund Ånäset , Bureå.
I öfverensstämmelse med gunstbenäget ingifna ordres har jag med Ångf: Haparanda afsändt hvad bifogade räkning
upptager och anhåller jag att för beloppet deraf blofva crediterad med Rmt rd 22, 10 ö samt om varornas framkomst
delgifven. Med största Högaktning / J F Kahn /.
besv 28 Junii.
Debetsedel : Juni 7 An 1 Låda innehl: 72ld Zinkhvitt.

Stockholm den 7 Juli 1870.
Herr Joh: Marklund , Bureå.
Ärade brefvet af den 18 Juni emottagit och har af Herr G W Pettersson emottagitTrettiosex Rdr 50Ö, hvilket belopp är
HH conto med tacksamhet godgjordt. Högaktningsfullt / F J Kahn /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr John Marklund

Ånäset , Bureå
F J Kahn i Stockholm

Till Från
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Dokument
079

Datum
1870-06-09

brev från L Jones i Stockholm.
Stockholm den 9 Juni 1870.
herr Joh. Marklund, Bureå.
Ärade skrifvelsen den 31 Postn bekommit, samt dess innehåll till alla delar noga [oläsligt].
Det förhåller sig riktigt att jag eij haft det nöjet träffa H H sedan den 20 September 1864, den tiden hade jag försäljning
af Qvarn & Slipsten för Herr J F Puosette i Gefle, jag har nu mera inga affairer med omnände Person- att efter så
många år kunna påminna sig detaljer och förhållanden vid uptagandet af Ordern är rakt omöijeligt.  Jag har
genomletat gamla Ordres Böcker, utan att finna det ringaste som rör omnämnde Sten affair deremot innehafver jag
Herr J F Pousetts qvitta och erkännande att han af mig emottagit en [oläsligt] á
Rd 1056 Rmt utgifven af HH: som liqvid för erhållna stenar detta qvitta är af den 17 October 1864.
Om tidigare afsändning skett är det Herr pousetts fel äfvensom om han hade nogot updrag af HH: att uppgöra frakten
förmodar jag att hans vidsträkta affair varit orsaken att ahn intet vidgjort saken, vag mig beträffar har jag varit
stendigt på Resande fot och derigenom eij befattat mig dermed. 
Högaktningsfult / L Jones /.
besv. 27 Augusti.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
L Jones i Stockholm

Till Från
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Dokument
080

Datum
1870-11-18

11 Austin Friars, E.C. London.
London den 18 November 1870.
H Herr John Marklund, Bureå.
Härmed har jag att meddela, att Capt. N P Jönsson af Briggen Ide har qvitterat sina fraktningar utan att komma vidare
tillbaka på sin ingifna protest eller att göra något anspråk på ersättning för liggedagar och hoppas jag , att denna saken
således måtte vara i ordning.
Till följe af det långvariga kriget på Continenten hafva många laster, hvilka varit bestämda för Frankrike kommit hit
och är vår marknad här på platsen genom denna stora tillförsel betydligt i vikandet. 
Då emellertid tiden nu redan har nalkats så långt, att man törs tänka på nästa års affärer, så skall det fägna mig, om  H
H ville i tid gå mig till handa med billiga offerter och tecknar under bästa helsning.
Högaktningsfullast / oläsligt/

Brev och skrivelser
Typ

Herr John Marklund

Bureå
11, Austin Friars, E.C, London

briggen Ide

Till Från
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Dokument
081

Datum
1870-11-23

 L O Kinberg i Stockholm.
Ett års brevväxling mellan Herr L O Kinberg i Stockholm och herr J Marklund.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Ånäset, Bureå
 L O Kinberg i Stockholm

40-tal brevhandlingar från 1870.

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
082

Datum
1870-03-30

F.& J. Jacob i Frankrike.
Brev på franska från firma F & J Jacobs.

Brev och skrivelser
Typ

John Marklund

Skellefteå
Firma F. & J. Jacobs . Molenbeek-Saint-Jean,

brev på franska

Till Från
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Dokument
083

Datum
1870-04-30

Johan Kullenberg i Skellefteå.
Skellefteå den 30 April 1870. 
Broder Marklund !
Som formannen har så opassande "körkar" kan han icke taga något jern. De begärda dimensionerna finnas emellertid
När du vill afhämta dem. Helsningar från din hustru & Maria. Imorgon skal de på kalas till Hof-
Kamrerskan. Tänk hvad fröjd på gamla dár.----------Vänskapsfullt / J Kullenberg /.

 den 20/5 70.
Broder Marklund !
Hjertligt tack för sist !
Penningarne med Ortman äro emottagna och aflemnade till Oskar Hällberg för verkställande af inbetalningarne till
Häggbom i morgon. Jag bad Oskar att lägga ut de 300 Rd son nu hitsändes och att [oläsligt] på bästa sätt. Många
helsningar ! Vänskapsfullt / Kullenberg /.

den 13/12 70.
Broder Marklund !
Wid närmare påseende befinnes din Wexel ej vara stäld till W.B.Bank direkt eller genom endossiment hvadan jag igår
frågade mig före hos Häggbom.Svaret lydde: Wexeln måste ovillkorligen endosseras för
att kunna blifva antagen och derföre får du nu "Fågeln " till dig i och för erhållande af Nödig påskrift.
Anmälnings sedel sändes äfven som bör vara ifyld och qvitterad.- Många helsningar.
Wänskapsfullt / Johan Kullenberg /.
Penningar från G W P. kommo redan igår.
besv: 15 återsändt wexln och anmälnings beviset samt ytterligare en wexel a 1500 Rd förfaller 21/1 1871.

Skellefteå den 15 December 1870.
Broder Marklund !
Härmed upplysning om Rangodnande af din Kreditif räkning i W B Bank å Rmt Rd 12,000.-
Uppställning av uträkningar.
Mitt Saldo till dig öfversändas härjemte med Rmtsedl 1,401, 82 . räntan få vi Sedemera uppgöra om,
2ne depositions bevis bifogas äfven. Många helsningar ! Wänskapsfullt / Johan Kullenberg /.

Brev och skrivelser
Typ

Patron J Marklund

Bureå
J Kullenberg i Skellefteå

Till Från
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Dokument
084

Datum
1870-02-17

Herr Köster i Heide i Tyskland.
Heide den 17 Februari 1870.
Herr Joh Marklund, Ånäset , Bureå.
Besvarande Eder ärade skrifvelse den 21 f mån. meddelar Eder härigenom, att jag, i likhet med flere förgå-
ende År, äfven för innevarande har behof af en last trädvaror af ungefärligen "Juniors " storlek. Emedan 
jag ännu är rikligen försedd med 5&6 tums Sparrar, behöver jag isynnerhet Bjälkar såväl som stuageBräder.
ag tillåter mig att omstående öfverlemna min uppgift för detta år, under förhoppning, att vid så tidig beställning, mitt
uppdrag skall till alla delar blifva tillfredställande utfört, nemligen:vackra, rena hvita toppade varor och bräderna
möjligast rena och furu.
Ännu ytterligare tillåter jag mig att anmäla, att Certepartiet måste upptagas 10 lossningsdagar, såväl som att
facturabeloppet såsom vanligt kan trasseras på Herr H.L. Lührs i Hamburg.
Slutligen anmodar jag Eder att benäget draga försorg om möjligast billig befraktning. Emotseende ingången af Edert
ärade svar häröfver, tecknar jag Med all Högaktning / P D Köster /.

Heide den 30 mars 1870.
Herr Joh. Marklund. Ånäset , Bureå.
Edert ärade af den 9ds har jag emottagit och deraf erfarit, att Ni kan , vid första öppet vatten, expediera min uppgift å
en last trädvaror endast med någon förminskning i Bjälkar. Jag anmodar Eder nu att benäget låta mig få bekomma till
första resan en last i öfverensstämmelse med första uppgiften och som omstående är närmare specificerat. Då Ni
säkerligen kommer att expdiera någon last träd till Holtenau eller Kiel på 2a resan, så låter det sig väl göra, att för mig
medlasta de resterande Bjälkar eller några flere. Frakten bör väl kunna betingas till 6 Rd med 5%.-
Ni skall benäget draga försorg derom att vackra, hvita, rena, toppade varor erhållas, äfvensom Bräder&Plankor
möjligast hvita och furu. Med all Högaktning / P D Köster/

Heide den 11 Juni 1870.
Herrn Joh Marklund, Ånäset, Bureå.
Eder ärade d 27 mån. såvälsom Telegram har jag emottagit och tagit behörig kännedom af deras innehåll. 
Med detta vill jag höfligast anhålla, det Ni ville med "Junior" 2a resan, för min räkning medsända såsom bilastning till
Holtenau, ett parti Bjälkar såsom ; 40 st, 9 tums Bjälkar, 30 st.10 tums Bjälkar, 20 st 11 tums Bjälkar och 10 st 12 tums
Bjälkar, allt i möjligast långa längder och raka och om mera finnes: 200 st 5 tums Sparrar och några Tilfter 1/9 tums
furu Bräder No 1&2. För vackra, hvita, toppade varor, beder Eder be-
näget draga försorg. Med all Högaktning / P D Köster /.

Heide den 5 Juli 1870.
Herr Joh. Marklund, Ånäset , Bureå.
Åberopande min skrifvelse den 11 f. mån, är jag emellertid i besittning af den anlända lasten och vill jag icke underlåta
att förklara min tillfredställelse med afseende å varornas qvalitet. På samma gång som trädvarorna emottog en
Rehnhud, hvarför jag Eder härigenom för Eder uppmärksamhet aflägger min förbind
-ligaste tacksägelse. Dessutom tillåter mig äfven anmärka, att i beräkning af kubikfot för 5 & 6 tums Sparrar, på grund
af Specification synes hafva uppstått ett fel i facturan till Eder skada och beder Eder derföre sådant noga efterse samt
påföra mig i räkning derigenom uppkommande tillökning.
 Högaktningsfullt / P D Köster /.

Heide den 8 Juli 1870.
Herr Joh. Marklund, Ånäset , Bureå.
Sedan mitt aktningsfulla af den 5 dennes har i dag emottagit Edert mycket ärade af 28 förra mån och tillåter mig att
depå svara, att det är för mig likgiltigt om jag erhåller de beställde Bjälkarne med Junior eller med ett annat fartyg, till
2a resan eller något sednare, endast det måste jag bedja eder om, att desamma ännu under loppet af denna sommar
måtte hitkomma. Högaktningsfullt / P D Köster /.
besv 5 aug. 1870.

Brev och skrivelser
Typ

Sida 1
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Inkomna brev

Heide den 1October 1870.
Herr Joh. Marklund.
Såsom svar å Eder skrifvelse den 5 Aug. d.år, får härigenom meddela Eder, att Skeppsfarten numera är att
anse såsom öppnad, hvarom äfven underrättat Eder p. Telegraf sålunda: "Skeppefarten Fri". Från vakt-
skepp vid Bülk  erhålla fartyg " för Torpedos skull, Bogserångare till Holtenau." Då alla inlöpande fartyg, för att
undvika Torpedos, måste vid Bülk förses med Bogserångare och Lots, så är för detta ändamål vid Bülk utlagt en
kanonbåt, hvarest fartyg hafva att anmäla sig och varpå Ni torde fästa Kaptenens noggranna uppmärksamhet. För de i
facturan den 25 maj d. år för litet beräknade Sparrar, har crediterat Eder värda Conto med Rd 181, 51 Rmt. Det skulle
vara mig angenämt om ett parti 1/9 0ch 11/4 / 9 tums furu Bräder kunde medsändas. I förhoppning att mitt uppdrag
af den 11 Juli detta år. trots den framskridna årstiden, ännu kan blifva effectuerat i vackra varor, tecknar Med all
Hödaktning / P D Köster /.
besv 15 Nov: cop fol 175.

  Herr J Marklund

Bureå
P D Köster i Heide i Tyskland.

brev på tyska med översättning.

Till Från
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Dokument
085

Datum
1869-11-25

E Knop & Co i Bremen , Tyskland.
Bremen den 25 November 1869.
Herr Joh. Marklund, Skellefteå, Bureå.
För Eder ärade adress hafva vi att tacka herr Carl W Boman i Stockholm och i det vi åberopa oss på vårt Circulär den
15 Sept. tillåta vi oss att aktningsfullt erbjuda Eder våra tjenst såsom Agenter för Bremen, Hannover, Oldenburg etc. 
Sedan 20 år agenter för första klassens utländska hus i Trädaffärer, äro vi noggrannt bekanta med dylika affärer och
kunna på grund deraf i hvarje fall ser oss i stånd att billigt och reelt betjena Eder samt uppnå för Eder tillfredställande
resultater.
Skulle Ni som vi hoppas, vara villige ingå på vårt anbud så behagade Ni snarast möjeligt insända Edra priskuranter
öfver Bräder, Plankor, Bjälkar etc. Af Bräder och Plankor gå här hufvudsakligen dimmemsion-
erna 3/4, 1, 1½, 2 , 2½, & 3 tum af större och mindre bredd om möjligast långa längder, såväl vankantiga som
skarpkantiga. Bjälkar tagas i alla dimensioner och längder. Wid Bräder se våra köpare hufvudsakligen på en riktig och
jemn sågning.
De villkor vi hafva med de hus för hvilka vi arbeta, äro godtgörelse af 3% provision å facturabeloppet för inom det oss
uppdragna distriktet plasserade laster, hvaremot vi sjelfva bestrida kostnaderna för porto, resor, Telegramer etc.
För att öfvertyga våra vänner om qvaliteten af Edra trädvaror derigenom skyndsammare erhålla ordres, skulle det
vara oss särdeles angenämt om Ni ville konsignera oss en last Bräder jemte profver å bjälkar, hvaremot vanligt
förskott af 2/3 del af facturabeloppet gjerna skal stå till tjenst emot insändande af Aflastningsdokumenterna, genom
vår accept af 3 mån dato.
Öfver våra förhållanden, kan härvarande Bankerhuset E C Weyhausen, uppå Eder förfrågan lemna närmare
upplysningar, Äfven öfver Edra öfriga exportartiklar, Tjära, Beck etc skulle det vara angenämt er-
hålla Edra uppgifter och noteringar, äfvensom öfver ungefärliga frakten hit.
Wi emotse Edra ärade meddelanden och teckna Högaktningsfullt / E Knop & Co./
P. S. Wi hafva alltid tillgång till passande fartyg, sjöfärdiga, hvilka hafva något länge varit i bruk och derföre numera
icke erhålla så fördelaktig klass, hvarföre de äfven kunna köpas riktigt billigt. För räkning Svenska, Norska och Finska
hus äro sådana fartyg här ofta mycket eftersökta, då sådana äro, om äfven icke till transatlantisk så dock till fart på
våra farvatten mycket goda. Skulle äfven Ni derför interssera Eder, så skola vi hvad tid som hälst gjerna uppvakta
med detaljuppgifter. D.S.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå, Bureå.
 E Knop & Co i Bremen

brev på tyska och översättning.

Till Från
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Dokument
086

Datum
1870-01-25

Klockhoff i Ytterstfors.
ett av fem brev maj 1870.

Broder Marklund !
Urswikarna beder att du är god och bestämmer en dag när du kan wara hemma och ha´ tid till uppgörelse om den
gamla surdegen- om nu till Söndag wore lämpligt för dej så war snäll och unerrätta derom med budet. jag torde
knappast få tid att komma med, men hoppas derest alla andra göra klart för sig att du tar mig god för hvad som
belöper sig på min adertondedels tills wi träffas. Haparanda wäntas i afton ! Sanne Wännen / H C Klockhoff /.
Herr Berglund är här och beder mig helsa att omskrifna målet är till följd af Norl. Hupot.förenings bewakande fordran
hänskjutet till rättens pröfning, alla de öfrige fordringsegarne har medgifvit ditt förslag. D.S.

besv 16/5 att jag tror mig blifva hemma hela denna vecka och att jag på inga villkor åtager mig någon uppgörelse
Rederiet emellan, jm.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
H C Klockhoff i Ytterstfors.

6 st brev, fartyget " Haparanda"

Till Från
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Dokument
087

Datum
1870-03-16

V Kraak i Ånäset .
Ånäset den 16 Mars 1870.
Broder Marklund !
Jag får härmed öfversända 30 Rdr till betalning af Johan Anderssons och 15 Rdr till Per Petterssons i Ånäset skuld till
Dig då karlarna ej om det var 28 eller 30 Rdr tunnan de skulle gifva så får jag bedja Dig sända mig uppgift på om det
räcker till eller om det fattas och i sednare fallet huru mycket
Med sann vänskap / V Kraak /.

samt ett från den 30/10 1870.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
V Kraak i Ånäset.

Till Från
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Dokument
088

Datum
1870-03-07

J W Langballe i Piteå.
5 stycken brev skrivna på norska, frimärken bortklippta ur breven , text saknas.

Brev och skrivelser
Typ

Joh. Marklund

Skellefteå och Bureå
J W Langballe i Piteå

5 st brev på norska.
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Dokument
089

Datum
1870-03-23

C M Holm i Köpenhamn
Köpebrev till C M Holm i Köpenhamn från J Marklund av trävaror att skeppas till Danmark , den 23 Mars 1870

Övriga juridiska handlingar
Typ

köpare C M Holm

Köpenhamn
J Marklund i Bureå

Köpebrev vid försäljning av trävaror
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Dokument
090

Datum
1870-07-02

C M Holm  i Köpenhamn
brevväxling  efter köpeavtal av trävaror . [3 st.]
Köpehavn d 2 Juli 1870.
HHr J A Marklund, Skellefteå , Bureå
Referende til min Telegram af 29 April sålydende: " De på Contractet senere påökede 100 Stÿkker 7/8 fiirhugne
Sparrera 25 Öre accepteres herve" har jag endvidere at bekrafte min Telegrm af Daga Dato sålýdende: " Köpte
trädvaror aflastes med Appollonia Captain Andersson til Odense.-
Imödeseende vakker Afskibning fra H H : tegner med Höiagtelse af / C M Holm /   /  J W Langballe /.

Brev och skrivelser
Typ

J A Marklund

Skellefteå , Bureå
C M Holm / J W Langballe.

Till Från
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Dokument
091

Datum
1870-09-19

J L Lalin i Stockholm
Följande varor för H H :s räkning risk afsänd med Ång Volontair att betalas med accept på sex månader.
 den 19 Sept. år 1870.

Stockholm 10 October 1870.
Herr Joh Marklund, Ånäset , Bureå.
Till svar å ärade af 4 d får nämna, att det debiterade priset är i enlighet med hvad Herr wester uppgifvit o hvartill han
försålt sockret alltsedan sista prisförändringen i Augusti. För contans liqvid godtgöres, utom vanlig ränta, dessutom
1% extra cassarabatt. Konvenerar icke detta, utbedes att varan tillvidare får ligga för ny räkning.-
I afvaktan å HH benägna meddelanden tecknar Högaktningsfullt / J L Lalin /.
besv 28 Oct. cop fol 148.

Stockholm 4 Nov. 1870.
Herr J Marklund, Ånäset, Bureå.
Härmed får erinra om Socker accepten å Rdr 260, 87/ rmt af 19 Sept d.å. Högaktningsfullt / J l Lalin /
bev 29 Nov. cop fol 180.

det sista är från Stockholm den 8 Dec 1870.
Herr J Marklund, Ånäset , Bureå.
Jemte ärade af 29 pass. hade förmån emottaga Rms 7.- hvarför tacksamt crediteras Högaktningsfullt / J L Lalin /
P:S: Utaf godheten rekommendera äfven så små remissersom ofvannämde, enär det torde vara tur om dylika komma
fram riktigt eljest.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bure
J L Lalin i Stockholm

Rosendahls Fabrikers Aktiebolag Kommisionslager hos J L Lalin i Stockholm

Till Från
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Dokument
092

Datum
1870-01-30

Carl Lancén Nybyn , Ånäset
Ånäset & Nybyn den 30 januari 1870.
Herr J Marklund !  Bureå.
Högtärade Broder !
Med detta har för afsigt, erbjuda M B att på första öppet vatten vid sida af Fartyg i Gumbodaholmen, få köpa
cca 80 á 100 Stdt 3x 9 och 100 á 120 dn 2½ x 7, de förra med 15á 16 fot de sednare 18 á 19 fot medellängd, samt högst 20
% Gran, Mixed mycket öfvervägande tertian, Virket i allo vackert och väl apterat-  Som meningen för Träd i år synes
få efterfrågan, torde wi komma i affair, helst mina fordringar äro mycket moderata-
Ehuru något sent, får till önska M B lycka och välgång under nu ingångna år; samt utbeder att med omgåen- de få
motse några ord till svar- Sanne Vännen / Carl Lancén /.
besvarat 1 Feb. cop: fol 714.

Ånäset , Nybyn den 23 / 3 1870.

Herr J Marklund ! Bureå
Högtärade Broder ! Till svar å din sednaste för kunna att Herr Isac Dahlqvist uppgifter, jag erhållet valuta för det nu
förfallna beloppet till dig, i så måtto afviker från sanningen, jag endast bekommit 30 kubikfot Korn, och
räcker detta icke till betäckande af åfvannämnde förfallna belopp jag får emellertid fråga dig, om du kan använda
detta korn, så torde du vara snäll taga det i afbetalning till pris 3 Rdr Rmt pr Kubfot- för resten skall vi försälja Hö,
men som priset derå, tills dato varit så ringa, har det ej lyckats, hvadnu beder att du prolonger
-ar tiden för liqviden till i instundande Maij månad, så hoppas vi att fodret är realiserat- Emotseende ditt benägna svar
ska angående tecknar Sanne Wännen  / Carl Lancén /.
P.S. Att kornet är fullt pålitligt till utsäde vill jag nämna, hvadan anser priset billigt D.S.
besvarat 22 Mars cop: fol 789.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
Carl Lancén , Ånäset , Nybyn

Till Från
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Dokument
093

Datum
1870-01-17

Westerbottens Enskilda Bank i Skellefteå
Räkning från den 26 October 1869.
för herr Patron J Marklund, Bureå . Debet
An Lösen för 1:a uppbudet för Matts Renström i Bureå---- 3.25
Chc Sig till köpet 19:95. Arfvode 75/ ------------ 11, 70 d----------------    14.95  
Lösen för 1A uppbudet för C J Forssman i Fahlmark-------  5.50 obs: 197
Chc Sigl till 2 köp 7.45ö, arfvode 75/ --------------8. 20 d.----------------   13.70
Lösen för 2ne Inteckningar uti C J Forssmans hemman----   6.50 d
Chc Sigl.-----------------------------------------------2,35 d--------------------  8.85
                                                                           Qvitteras             Rdr    37.50.

     L U Larsson.
1868 Nov. 9 . Brist vid oms. af Olof Wiklunds i Innansjöns lån 1.

Banken d. 17 /1 70
Broder Marklund!
Tack för brefvet- Erikssons ränta tar jag inbetalt med 60 Rdr och får du qvitto då vi få dem fråm Umeå-
1500Rdr åro insatta, den jag utqvitterat och insatt 10, 000 Rdr på upp& af vid 5 följa kontant till Hällbergs-
Din upp och afskrifvnings ränta får jag utqvittera och utgör densamma 48 Rdr 94ö deraf 48 Rdr följa och krediterat
94ö till Lösen  för telegrammer om insättningarna- vännen / Larsson /.
besvarat 18/170.

Skellefteå 28/1 70.
Broder Marklund !
Tack för brefvet jemte inneslutne 60 Rdr till ränta i Banken för Anders Svensson Burman i Bureå hvilka jag i morgon
skall öfwelemna till Häggbom och får du qvitto derå, så snart han får det från Umeå -
Sparbanksböckerna och Tingshandlingarne följa härhos Vännen /Larsson /.
30/1 70 sändt Rdr 37.50 Rmt i liqvid för äfven sänd räkning med Olle Åberg.

Skellefteå den 13 /2 70.
Broder Marklund!
Skall du begagna ditt bifallna Kreditiv för året, så insänd räntan emedan vi önska få klart om Kreditiverna-
Om jag minns rätt var det av Joh Olofssons son i Hjåggböhle som sade att du skulle betala hans ränta å
GrundfondsHypotek i Banken; om så är ? sänd den med första, emedan vi skola insända de hittills gjorda
ränteinbetalningarna, så få verderbörande lagsöka resten- tack vännen / Larsson /.
besv. 14/2 70
skrifvit och sändt Creditiv vexel å Rdr 3000Rmt jemte fullmakt att underteckna mitt namn å Creditivet och af Creditiv
penningarna betala Creditiv Räntan samt ränta å Joh Olofsson Lindström i Hjoggböhle i Banken
hypotiverade Inteckningen.

Banken d 17 / 2 /0.
Broder Marklund !
Tack för brefvet af gårdagen; ditt förra fick jag så sent på Tisdags afton att jag ej hann besvara det-
Kreditiv ränta--------------------------------------  120.-
ränta för J Olofsson Lindström i Hjoggböhle---  78.-
                                                                          198.
resten följer med 2,802 Rdr.
Dina kontracter m.m. flja och erfordas inga vidare namn- 2 reverser följa ock -hast: vännen / Larsson /.

ett blad utan datering;
Broder Marklund ! Qvittenser hafva nu anländt från Umeå på inbetalte räntor å grundfondshyoptek; uppgif

inget
Typ
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mig namnen på dem du betalt för skall jag uttaga och tillsända dig qvitterna- Vännen / Larsson /.

Den 10/5 70
Broder Marklund !
Till Söndagen är {Kyrkostämma} för att välja en uppbördsman af Pretsernas löner; Och derst du ej har något enmot om
Ruth kommer att söka detsamma, så sänd en fullmakt att föra din och verkets talan, ställd till innehafvaren .
hälsningar - hast vännen / Larsson /.

Skellefteå den 24 Maij 1870.
Broder John !
I går anlände med posten en å dig , af Eben Parker & Co i Birmingham dragen vexel å £6:19.4 pp d #e Junii efter en
kurs af 18:05f;- Låt mig med omgående veta om du accepterar vexlantill betalning å förfallotiden derest du deremot
protesterar densammas betalande, skall jag öfversända densamma till din påskrift-
hast Vännen / Larsson /.
besv 25 /5 70.

den 15 / 11 70.
Broder Marklund !
Du måste vara god ursäkta att jag afglömde, jemte pengarna, sända ett Kassa Kreditivkontract, men hviklet nu
emellertid följer.- Efter hvad jag hört lärer Eriksson i Burvik skola vara sessionsmessig; Skulle Konkurs bli ville jag
härmed göra förfrågan hod dig om du har något emot om jag skulle bli utredningsman i [oläsligt]?- Medgifver du det,
så sänd en fullmakt att föra din talan vid blifvande förhör till Godman inför Rätten.- Banken och Sparbanken hafva
äfven  fordringar, men jag antager du är den största fordringsägaren-
hälsningar vnen / Larsson /.

den 19 / 11 70
Broder Marklund !
Tack för brefvet- KreditiKontractet återgår med anhållan att du inför det belopp du vill hafva, samt datera detsamma.
vännen / Larsson /.

den 20/12 70.
Broder Marklund !
Tack för brevet af den 17 ds. Häraf följer en ränteuträkning å KassaKreditivet, hvaraf duser att räntan blir mindre än
din calcul, men det kommer sig deraf att Oscar H innehade länger tid en anvisning å Kredetivet innan det uttogs i
Banken. Räntan skall inbetalas innan Årets Slut; och Kreditivafgiften sadnast vid det tillfälle då första uttaget sker å
nya Kreditivet, hvilket är bevilljat till 15000 Rdr á 1%, hvadan afgiften blir
 150 Rdr- En glad och treflig Jul tillönskas dig och de dina af Vännen / Larsson /.
Upp och af skrifnings räntan utbetalas straxt på nya året eller så snart den efter den 31 Dec. hinner uträknas och blir
troligen den 4 Januarii.

Herr Patron Johan Marklund

Bureå
L U Larsson i Skellefteå

Larsson arbetade på Westerbottens Enskilda Banks Afdelnings Contor i Skellefteå.

Till Från
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Dokument
094

Datum
1870-11-08

Gust. Liedgren i Bergsbyn.
Bergsbyn den 8 November 1870.
Broder Marklund .
[Oläsligt ] får öfversända räkningar å frakt och bogsering som Ångslupen Lovisa för din räkning under den förflutna
sommaren utgjort och torde du vara god till Hällberg inlemna liqviden för de samma så får jag där-
 -städes den samma Afhemta. Framförande min Wördnadsfulla hälsning till din Fru, har äran teckna Med vänskap /
Gust. Liedgren /.
besv; 14 Nov: och inneslutit Rdr 15.70 Rmt.

Brev och skrivelser
Typ

Broder Marklund

Bureå
Gust. Liedgren , Bergsbyn

Till Från
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Dokument
095

Datum
1877-11-26

Thure Lindqvist i Pjesörn
Pjesörn den 26 November 1877.
Tjera Pattron H Herr J: Marklund.
Jag får Med vördna omtala att den som bär brevet är Per Johan Sjöstedt som för ett år sedan köfte hemanet
Grahnlund af mig, för tretusenkronor och är nu angelägen om att köpa andra hälften. Som han saknar medel att betala
Så gör han nu em resa för att höra om när hugat att köpa skogen eller låna honom tretusenkorn och han får lämna er
sågtimmer årligen till suman blir betalt, om möjerligt för billig ränta, om ni våga Låna honom pengar så få ni första
inteckning i hela hemanet och jag skal försöka Efter på min fodra Som tjener både Hemanet och mannen. Om ni
godhetesfullt efterkoma hans begära så skule nämde tretusen lämnas att HH Os Helberg Skellefteå stad på halva
Grahnlund har Sjöstedt ovilkorlig fasta och så snart han får , Sig en säker förskadsman att betalar så får han köp på
ditt andra Sjöstedt är en ordentlig man.
Många Högaktningsfulla hälsningar från / Thure Lindqvist /.

Brev och skrivelser
Typ

Patron J Marklund

Bureå
Thure Lindqvist  i Pjesörn.

brevet bland brev från 1870

Till Från
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Dokument
096

Datum
1870-01-15

Jonas Lindberg i Skellefteå
Skellefteå den 15 Jan. 1870.
Broder Marklund !
And. Forsell fr. Krångforss har idag varir här. Han önskar att med snaraste få sig räkning tillsänd öfver förledet års
affärer, för att deraf kunna se huru desamma aflupit, om med förtjenst eller förlust. Förrän han erhåller nämnde
räkning vill han ej underskrifva kontraktet, medan han anser det vara för strängt i vissa
delar. Efter Forsells uppgift, lära de andra köparena, vara för litet noga med vankant och taga virket nära nog såsom
det kommer äfven med mycket stor vankant, hvilket föranledt Forsell att låta mycket virke gå sig
förbi. Hittills är det hufvudsakliga endast smått virke, men när gröfre sådant börjar komma, önskar Forsell att Du sjelf
ville resa opp för att bese inköpet och då bestämma om Forsell skall fortsätta eller sluta. Äfven önskar han veta om 5
tums Sparrar få tagas till 3 öre pr aln. Sådana köras der nu mycket och köpas af alla hvarföre Forsell äfven tagit något
men ej mycket. Forsell har nu uttagit inalles 1550 Rdr hvarjemte han till Tisdagen eller Onsdagen begärt att få 3 á 400
Rdr och tror att om ej snö nu kommer, skall mera behöfvas vid veckans slut. Med anledning häraf får jag anhålla att
Du ville sända mig några hundra Rdr med första möjliga. Kamrer Larsson har underrättat mig, att till följe af
Revisorernas förskrifter, icke vidare får i Banken
 begagnas såsom hypothek,reverser utgifne af låntagaren,äfven om dessa äro med god borgen försedde
och att om jag ville omsätta mitt lån hvarför jag användt såsom hypothek den förbindelse å 500 Rdr hvarför Bror och
vännerna Schönfeldt & Grahnberg haft godheten teckna borgen, borde jag anskaffa en revers utgifven af en bland
Herrarne med borgen af de öfrige. När sådane omvägar blifva nödige, skulle jag hälst önska inlösa hela skulden på en
gång, men det går krångligt och långsamt att indrifva penningar och jag har dessutom en hel del andra utbetalningar
hvilka jag lofvat i denna månad och så långt möjligt vill jag söka att fullgöra dem. Jag tager mig derför härmed
friheten fråga, om Du skulle kunna hafva lägligt och vilja hafva den godheten att låna mig 3000 Rdr till frampå våren
eller sommaren, emot endera borgen af min moder eller och emot de hypotheker jag till henne upplåtit för den borgen
hon iklädt sig till Dig, Schönfeldt och Grahnberg och hvilken borgen nu skulle inlösas. Skulle Du ej kunna undvara
Kontanter, tror jag att om Du ville tjena mig
med att utsätta en vexel, hvilken jag accepterar att betala om 3 mån, skulle jag äfven på sådant sätt blifva hjelpt och
skall äfven i sådant fall ställa större säkerhet för beloppet. Du torde hafva godheten ursäkta att jag återigen vill anlita
Din hjelp, men jag hafver så få personer till hvilka jag kan och vill dylika fall vända mig, att detta torde få bidraga litet
till min ursäkt och blifver jag förbunden för ett svar hurudant det än kan blifva. Jag hade ämnat taga penningar till
inlösen af Banklånet , i Stockholm och kan äfven erhålla dem der, men på 3 mån emot min accept och emot 6% ränta
pro anno och 1% diskonteringsarfvodre, hvilket tillsammans gör 10% pr år och detta är något dyrt. Kan Du hjelpa mig
denna gång blifver jag derföre högst förbunden och skulle behöfva penningarne omkring den 21 dennes.Jag hoppades
att erhålla penningarne billigare i Stockholm än här och derföre talte jag icke med Dig härom när vi träffades, men den
räntan Du fordrar skall jag betala om Du kan undvara penningarne, äfvensom jag vill betala courtage å vexeln i fall
sådan ifråga-
kommer. Om möjligt är, utbeder jag mig ett benäget svar med morgondagens post, eller om vi kanske träffas å
begrafningen hos Grahnberg om Tisdag så kunna vi då få samspråka.
 Sanne vännen / Jons. Lindberg/.

besv 20 Januarii.
skref 22 d och sändt RDr 1000 Rmt med Lovis M.

Den 22/1 70.
Broder Marklund !
Med dagens skrifvelse bekommit för Träduppköpet i Krångforss Rdr 1000 Rmt hvarför tacksamt crediterat.
Skrifvelsen den 20 dens erkännes äfven tacksamligen. Sanne vännen / Jons. Lindberg /.

Den 28 / 1 70
Ärade Broder Marklund!
Enär jag icke på drägliga villkor kunnat skaffa penningar till inlösen i Banken, hvarför Du, vännerna Grahn-

Brev och skrivelser
Typ
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berg och Schönfeldt stå i borgen och ehuruväl jag har en vexel som jag ämnar använda härtill, men hvilken jag ej kan
erhålla besked förrän Måndagen om den antages eller icke och jag nödvändigt vill på Måndagen omsätta lånet, så har
jag fått Grahnbergs underskrift å en revers som herjemte bifogas, ämnad att be-
-gagnas till omsättning af förenämnde lån, och med anhållan att Du äfven ville godhetsfullt tjena mig med 
Ditt namn och återsända den med budet. Wännen Schönfeldt har lofvat att skrifva på sist och emot att jag på samma
gång, till honom aflemnar, i utbyte mot det hypothek han förrut å Herrarnas vägnar innehar, min till Herrarnas
gemensamt ställda revers med borgen af min moder. Antages den vexel jag erbjuder Banken, kommer denna revers ej
att begagnas, utan skall jag då genast återställa alla namn, men vill hafva den den såsom reserv. Du kan i förwarande
fall förlita Dig på min heder , att jag ej använder reversen utan Schönfeldts namn och först sedan jag lemnat honom
nöjaktig säkerhet. Bjälktillförseln till Krångforss lärer nu vara betydlig och om Måndag skall Forsell uttaga återstoden
af de penningar Du tillsändt mig. Huruvida han då reder sig för nästa vecka, kunde ej hans svåger Sjöstedt i Tjern,
som för penningar och varor till Forsell,
upplysa, men trodde att det ej skulle förslå. Sanne vännen / J Lindberg /.

återsändt reversen påtecknad, med budet.

Skellefteå den 4 Feb. 1870.
Broder Marklund !
Sedan jag till vännen Schönfeldt aflemnat den förbindelse med borgen som jag förbundit mig till och erhållit hans
påskrift å 3000 Rdr reversen, har jag omsatt lånet i Banken och efter att hafva till vännerna Scönfeldt och Grahnberg
återställt deras namn för förra förbindelsen å 5000 Rdr, får jag nu härjemte bifoga Brors namn och vill på samma gång
betyga min förbindligaste tacksägelse för den godhetsfulla hjelp Du lemnat mig och hoppas alltid hafva mina affärer
så stämda att Herrarna slippa något obehag af den ingågna borgen. I Krångforss är stark åtgång på penningar och har
Forsell i går uttagit 350 Rdr, samt kommer troligen sjelf å morgondagen ner för att få ytterl. några hundra Rdr; med
anledning hvaraf anhåller om möjligt vore Du 
 kunde sända mig något mynt endera dagen. 400 Rdr togos Måndagen för F. Bjälke - och Sparrpriserna höras i
Krångforss vara temmeligen ostadiga och lära ibland betalas för 5 & 6 öre för 6 tums, 8 á 10 öre för 7tms, till 18 öre för
8 tms och möjligen derutöfver, 50 öre för 11 tms o.s.v. Forsell önskar derföre veta huru långt han får gå, men bäst vore
om Du sjelf kunde få tillfälle att göra en resa till Krångforss för att bese virket och lemna närmare ordres. Jag hörde i
går att någon öfverenskommelse skulle vara i görningen om prisnedsättning i norra hamnarne, der 7ts Sparrar betalas
med t.o med 12öre; 8 ts 24 öre o.s.v., men lärer detta ej beröra Krångforss, Sanne vännen / Jons. Lindberg /

Skellefteå den 8 Mars 1870.
Broder Marklund !
Härjemte återgår Kösters bref.
Tillförseln till Krångforss lärer nu vara betydlig och har Forsell i dag skickat bud att med sina körare å mor-
gondagen få 450 Rdr; och då desamma trodde att han till Lördagen eller Måndagen skulle komma att behöfva än
utterligare något, torde Du hafva godheten sända mig några hundra omkring helgen.
Vännen / Jons Lindberg /.

Skellefteå den 23 Mars 1870.
Broder Marklund !
Från Herr Hellberg i Sundsvall har jag i dag emottagit en telegram, deruti han frågar on jag kan anskaffa 100 Standert
eller derutöfver handsågade Gran- Battens och priset derför. Jag har ej denna vara men förmod-
ande att Du har lager deraf, anhåller att Du ville med budet underräyya mig härom, äfvensom Dina priser.
De uppgifter som Hellberg kan behöfva för affärens afslutande känner Du väl till. Har Du ej ensamt gran,
torde Du uppgifva huru mycket gran och huru mycket furu. Sanne vännen / J Lindberg /.

besv. 23/3 cop:fol 794
skrifvit 26/3 cop:fol 802.

Skellefteå den 1 April 1870.
Broder Markund !
I går afton emottog Telegram från Herr Hellberg i Sundsvall, deruti han säger med afseende å de parti plankor och
battens som jag för Din räkning erbjöd honom: " Kan ej nu reflektera å Bureå offerten ", hvarom jag velat underrätta.
Huruvida någon affär med Svartling om Granbattens kan komma till stånd, är ännu osäkert, men Telegraferas
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dagligen för att sammanjemka kontrakterna. vännen / J Lindberg /.
Sedan förestående är skrifet och brefvet förseglat, kommer bud från Forsell att i förgår tagne 400 Rdr recka mer än för
morgondagen och skall en svåger till honom komma ner i afton för att taga 5 á 600 Rdr.
Det uppgifves ock att tillförseln nu blifver störst och torde således mera penningar blifva behöfliga i början eller medjo
af kommande vecka. Faller det sig lägligt blefve jag därför tacksam om Du kunde sända mig något efter helgen. D.S.

besv.6/4 och sändt Rdr 1000 Rmt.

Skellefteå 6/4 70.
Broder Marklund !
Förbindligast tacksam för skrifvelsen jemte dermed sände Rdr 1000 Rmt hvarför crediterat och återgår härjemte det
tyska brefvet.
I någon förlägenhet för penningar har jag ej varit emedan Forsell ej haft något bud hit sedan den 1 dens då han erhöll
600 Rdr men väntar jag i afton eller morgon; dock torde det starka tövädret äfven der hafva verkat menligt. Om mera
penningar erfordras kan jag ej uppgifva förrän Forsell träffas eller något bud går så att jag får meddela mig med
honom, men om det skulle blifva något hundra för någon dag så blifver väl någon råda dermed.
Sundsvallsaffären är afgjord med Svartling på följande sätt: 100 Stand. handsågade granbattens deraf minst 50%
mixed, till 62½ shilling för mixed, 52½sh. för tertia och 42½ sh för qvarta fr.o.b. första öppet vatten. Liqvid med á vista
vexel på Sundsvall eller Stockholm. Köpare George Millne & Co i Aberdeen. Kurs 17,80p £.  När jag till fredagen
öfversänder kontraktet tänker jag visserligen erbjuda dem mina egna trädvaror äfven, men af de vexlade
tellegramerna synes som de endast skulle önska få en sorts varor i hvarje last och synes ej heller vara hugade att köpa
9 tums. wännen / J Lindberg /.

Den sista April 1870.
Broder Marklund !
Härjemte återgår det Tyska brefvet med öfversättning.
Brefvet till Forsell hoppas jag få afsända i dag. Till Forsell har jag skrifvit om inköp af så mycket som möjligt 6/7 ts
platta sparrar, men vet ej resultatet. Af denna sort kan här ingenting erhållas på hjuldon, emedan de hvilka kunna
hafva skog dertill, nu äro Sågegare och köra endast produkter derifrån men intet fyrhugget virke. Öfver mitt stora
Bjälkuppköp, bifogar omstående Sammandrag och är något vidare icke att påräkna af hugget virke om Du ej behöfver
4 och 5 tums.
Jag ahr bedt min far att försöka erhålla någre hundra 6, 6/7 & 7 ts sparrar åt Dig, men han kan ingenting lofva emedan
han ej ännu har fullt till sitt behof. Till Ostvik och Frostkåge kommer likväl sannolikt att framforslas mycket sparrar på
sommaren. De begärda Brandförsäkringarne skall jag utskrifva och tillsända Dig. vännen / J Lindberg /.
på baksidan Sammandrag öfver inköpte Bjälkar 1870.

Skellefteå den 10 Maij 1870.
Jemte skrifvelsen den 8 dens emottog en afskrift af O W Fahlgrens revers, hvilken härjemte återgår. Enligt Din önskan,
föredrog jag saken vid gårdagens sammanträde med Sven Pehrssons fordringsegare, men erhöll endast det svar, att då
Fahlgren vore gäldenären och icke visadt vore det han saknade tillgång, men Sven Pehrsson såsom endast borgesman,
icke vid öfverlemnandet af den realiserade egendomen, uppgifvit Din fordran, kunde något afseende icke fästas på
Din framställning. Hedqvist hade äfven en fordran på något öfver 100 Rdr som icke heller han fick någon utdelning
för. 
Nils Nilsson i Ostvik tror jag kan betala den omskrifna reversen och vill antaga att han gör det genast när han får veta
hvarest reversen är och skall jag försöka att så skyndsamt som möjligt få brefvet till honom.
Nyss har jag talt med Öhman om flottningen och han säger det Markstedts skola flotta enskildt, troligen med 
mening att få sitt flottadt men andras folk, äfvensom att de förflyttat sina intag till " Stackgrönnan " för att låta andra
trädvaruegare äfven fastaga deras virke, hvarigenom Markstedts skulle få billiga flottnings -kostnader; men fråga är
nu, att förflytta äfven det gemensamma bjälkintagningen nedanför Markstedts med beräkning, att då någon gallring i
elfven före inrodden är omöjlig, M& S skola blifva tvugna intaga alltsammans hvarigenom deras magasin snart blifver
öfverfullt och derigenom tvingas att gå andra så mycket till mötes att åtmindstone någon der får ske gemensamt; få se
huru beslutet blifver. Brefvet till Forsell afsändes genast. Wännen / Jons Lindberg /.

Skellefteå den 21 Maij 1870.
Broder Marklund !
Såsom Du af inneliggande biljett kan se , äro vi så djerfva att ämna anteckna Dig och Din Fru såsom Fadder
för vår nyfödda Dotter, hvarföre benäget öfverseende utbedjes. Kärt skulle det vara att få se Herrskapet hos oss, men
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jag inser äfven det dåliga vädret och väglaget och jag har derföre ansett mig böra meddela, att vi icke ovillkorligen
fordra personlig inställelse om hinder derföre äro, men är Herrskapet hjertligt välkomna. 
Bjälkgallringen på Hedensbyn är börjad. vännen / Jons Lindberg /.

Skellefteå den 31 Maij 1870.
Broder Marklund !
Genom skrifvelse till Kronofogden Sparrman , har Landshöfdingen, jemte föreskrift om åtskilligt annat som är att
vidtaga, äfven uttryckt sin önskan, att en festtillställning måtte här arrangeras den 3 juli för H.K.H. Her-
tigen af Östergötland hvilken då skall göra besök härstädes och med anledning häraf, hafva ortens Herrar blifvit
kallade till sammanträde å Stadshuset härstädes Fredagen den 3 Juni kl. 4 e.m. för att öfverlägga om och hur den
ifrågasatta tillställningen skall arrangeras, hvarom jag enligt uppdrag härigenom skolat underrätta, derest Du finnes
villig deruti deltaga. Om någon tillställning kommer till stånd, blifver den grundad på subskribsion och hoppas att Du
deltager. Vännen / Jonas Lindberg /.

Skellefteå d.17 Juni 1870.
Brand-och Lifförsäkrings- Aktie-Bolaget SVEA i Göteborg.
H Herr Joh: Marklund, Bureå !
Härmed tillkännagifves att Brandförsäkringspolisen N:o 141. förfaller till förnyelse den 24 dennes.
/ Jons Lindberg /.
Försäkringssumman Rdr Rmt 4000,- Premien : 50 Rdr pr år-.

besv 20/6 begärdt ny assurance under 4 m. å Rdr4000Rmt.

Skellefteå d 21 Juni 1870.
Broder Marklund !
Emedan " Sveas " Brandförsäkringstariffer och instruktioner föreskrifva, att försäkring af allt som hänföres till
fabriksrisker, ej får antagas på kortare tid än helt år, fruktar jag att Din begäran on 4 månaders försäkring å Kantverket
ej kan bifallas och har derföre först velat inhämta Din närmare bestämmelse innan jag Telegraferar till
Hufvudkontoret, derifrån jag för fabriks och bruks- risker måste hafva Auktorisation, innan
polis kan utfärdas Enda möjligheten att få försäkringen på 4 månader är , att uppgifva, det verket för den öfriga tiden
af året icke begagnad, men om  försäkringen antagas, räknar jag på att  De föreskrifva någon förhöjning i premierna
emedan det blifver den tid då dermed största risken. Har Du ej bestämt Dig fär att taga
försäkring å Kantverket i någon annat Bolag såsom Länets eller Allmänna försäkringsverket, så skulle jag tillråda att
Du nu tar den ifrågasatta försäkringen på 5000Rdr för helt år. Underrätta mig skyndsammast 
möjligt huru Du vill hinna Telegrafera innan den förra förfaller. Vännen / Jons Lindberg /.

besv 22/6 

den 22/6 70.
Broder Marklund !
Härjemte återgår Kösters bref.
Om Brandförsäkringen å Kantverket med tillbehör, Telegraferar jag i qväll och så snart svar anländer skall du
meddelas . hast Vännen / J Lindberg /.

Den 25/6 70.
Broder Marklund !
Till svar å skrifvelsen den 23 dens får meddela, att om det handsågade furu plankor Du behöfver, så kan jag ej hjelpa
Dig något, emedan jag lofvat dem till Vagt, men är det fråga om Vattensågade, så kan Du erhålla hvad Du behöfver
och torde Du i så fall meddela mig underrättelse snarast möjligt så skall jag genast låta justera en pråmlast endera i
Ursviken eller här. Men är det för Dig brådskande, så måste det tagas i Ursviken, emedan med det otillräckliga
vattenståndet i elfven man är tvungen att gå med halfva laster till Strömsöhr och detta är tidsödande. Priset torde Du
äfven uppgifva och hoppas att det är antagligt.
Sedan Sveas Styrelse antagit Din begärda försäkring p 4 mån. följer härjemte polisen. vännen /J Lindberg /.
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den 6 Juli 1870.
Broder Marklund !
Härjemte återgår Vretmanns bref, hvarjemte räkning å plankorna följer. Med anledning af skrifvelsen den 4 dens har
jag efterhört huru och hvarest Du hade att betala det på Söndagsafton särskildt reqvirerade och dervid inhämtadt, att
det är af Forssbergs lager, så att Du hos honom får sjelf uppgöra. Hvad reparations-
kostnaderna kan gå till, är ännu ej bestämdt kändt, emedan vi ej fått alla räkningar klara, men blifver den ej något
ovanligt hög. Wi kalkerlerade i går till 20 Rr pr man, men jag tror ej detta håller streck, dock skall Du derom nog blifva
underrättad. Vännen / Jons Lindberg /.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget SVEA i Göteborg.
Herr Joh: Marklund !
Härmed tillkännagifves att Brandförsäkringspolisen N:o 204. förfaller till förnyelse den 24 dennes.
Skellefteå den 20 October 1870. / Jons Lindberg /.
Försäkringssumman Rdr Rmt 5000.-
Premien Rd 31,25 pr 4 mån. eller Rd 62,50 p.år.

Skellefteå den 11 November 1870.
För räkning HerrJoh. Marklund i Bureå, har jag under årets loppp bekommit för trädvarors uppköpande {Rdr
Sjutusen Femhundra / 7 500 / Riksmynt, } erkännes / Anders Forsell /.

[på en odaterd lapp]
Linfrö- försäljes i Kommission hos Jonas Lindberg.
------------------------------------------------------------
Linfrö -försäljes i Kommission hos Joh. Hällberg Sr.
[baksidan]
An Annonskostnad för antecknade 2ne annonser 2ggr belöper sig till Rd 1:-Rmt.
Betaltqvitteras / P V Ellverson /.

Skellefteå den 25 November 1870.
Debetsedel för varor för 1869 och 1870. Undertecknat av / J Lindberg /.
samt en debetsedel ; För H H räkning inköpt och aflevererat till Briggen Junior, följande bjälkar. / J Lindberg /.

Skellefteå d 23 Dec 1870.
B Broder Marklund !
Till A Forsell har jag nu utlemnat ungefär vad jag blef skyldig vid sista uppgörelsen och sade budet som igår tog
penningarna att mera mynt skulle sannolikt komma att behöfvas under helgen emedan tillförseln i dagarne varit
någorlunda stor. Om det derföre faller sig lägligt torde någon hundra Rd sändas mig , i annat fall skall jag anskaffa
dem om jag ej sjelf har dem inne . vännen / Jons Lindberg /.
En glad och fröjdefull Jul tillönskas ! D.S.

J Marklund

Bureå
J Lindberg i Skellefteå

20-tal brev.31/5 -70 Sammanträde inför H.K. H Hertigen af Östergötlands besök i Skellefteå.

Till Från
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Dokument
097

Datum
1870-03-02

E G Lindholm i Norrtelje o Knutby.
Norrtelje och Knutby den 2/3 1870.
brevhandlingar där Marklund erbjudes bli tiondelsredare i  ANNA.

Norrtelje o. Knutby den 8 April 1870.
Högtädl. H Joh. Marklund Bureå !
Skrifvelsen af den 14 mars har ingodt ock till svar får jag meddela, för det första,har jag varit borta så all
försummlighet förorsakat derigenom att detta blifvit liggande här, å inte besvarat.- jag har varit ute ikring ock sökt för
att själf få fartyg, men hittills misslyckats. Om ditt fartyg varit större så hade den i år varit Utsåld, emedan det är så
många som söker fartyg, dessa pärsoner som spikulerade på Anna var hugade för mindre fartyg men ansåg, denna
vara för liten, hade den varit här så skulle jag försökt att gjort mitt bästa,
jag har försökt utbjuda den åt flera, men får till svar att hon är för liten. Wännström med Inga hördes vara inkildt, så
jag till hälften trodde honom om att skrifva till Dig eller göra något ombud enligt brefvets innehåll hör jag att han
uraktlåtit detta af händelse jag skulle få höra någon köpman på näfver så vill jag meddela under-
rättelse i år eller annat år om fallet skulle inträffa. Högaktningsfullt / E G Lindholm /.
jag ber äfven om min hälsning till Åberg .

Kollektivavtal
Typ

 Joh Marklund

Bureå
E G Lindholm Norrtelje o. Knutby.

Erbjudan till J Marklund att bli tiondelsredare i Anna.

Till Från
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M.U. Lind & Comp. i Stockholm
Stockholm den 31 May 1870.
Herr Joh. Marklund Skelefteå, Bureå. 
Tillfölje af det upprag, hvarmed wi genom bref den 10 May då blifvit hedrade, hade wi nöjet med Ångf Thule afsända
de benäget reqvirerade Varorna- Maskinolja á 49, 28 Rdr Rmt Contant . / M U Lind & C. /

Stockholm den 18 Juni 1870
Herr Joh. Marklund , Ånäset, Bureå.
Med anledning af H Hs ärade fr.10 uppbar wi af Herr G W Pettersson Rdr 40, 28 s/ Rmt, som blefvo i conto
godtgjorde. Wi torde få fästa H H uppmärksamhet å att räkningens belopp är 49,28 således en rest af 9 Rdr  Rmt der
wi wid tillfälle torde få emota. Den uttalade önskan, att få begagna tid vid följande recqvisitioner medgifves gerna,
men beträffande priset, så är det ännu oförändrat, och synes allt blifva så för närmaste framtiden. Högaktningsfullt /
M U Lind & C. /

Stockholm den 2 July 1870.
Jag Nordblom Skeppare, hemma i Stockholm förande Ångf, Volontär nu liggande i Stockholm färdig att afgå till
Skelfteå hvarest min last skall lossas, erkänner härmed, att under däcket af miff förande fartyg hafva emottagit af
Herrar M.U. Limd & Comp. -1 Ankare Maskinolja- allt väl conditionerat och försedt med jemte stående märke; och
förbinder jag mig att vid lycklig framkomst i samma beskaffenhet aflemna ofvannämnde gods till Herr J Marklund i
Bureå.

Fraktsedlar från den 22 July 1870 med Ångf. Volontär , samt ett från den 3 Aug. 1870. Maskinolja att fraktas med
samma ångfartyg, skeppare Nordblom.

Från den 8 October 1870 ; med Skonerten " Niord" - Krut uti en säck, skeppare Lindgren.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Ånäset , Bureå
M. U. Lind & Comp i Stockholm

Kruthandel Magasin för Jagt- och Fisk redskaper, skonerten " Niord", ångf. "Volontair","Thule".

Till Från
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Datum
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Lithografiska Aktie Bolaget  i Norrköping

P:\scannade\dokument\Räkning 27.9-1870.htm

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
Lithografiska Aktie Bolaget i Norrköping

Till Från
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Skeppsklarerare August Leffler & Co i Göteborg.
Göteborg den 28 Maj 1870.
Herr J Marklund, Skellefteå, Bureå
Wi hafva för herrar Renard Pecqnet & Thiery i Calais befraktat följande 3ne fartyg, nemligen;
"Haabet", Larsen ,120 stand,"Juliana", Andersson, 68 do." Spes", Pettersson , 62 do. samt taga oss friheten härmed
öfversända copior af certepartiena. "Haabet" kan snart förväntas-
Högaktningsfullt / August Leffler /.

besv:9 Junii cop fol:898.

Göteborg den 22 Juni 1870.
Herr Joh Marklund, Ånäset o Bureå.
I besittning af ärade af 9 dens. äro vi mycket tacksamma för H H s anbud , att för vår räkning inkassera
befraktningsprovision af derstädes lastande fartyg, samt skola framledea hafva nöjet insända våra räkningar härför-
För " Haabet " hafva vi samtidigt ned vårt föregående bref gifvit inkasseringsuppdrag till Herr P Sellberg i Skellefteå-
Af de svenska fartyg m med hvilkas Rederier vi stå i närmare beröring, hafva vi ej för vana, att derstädes låta
inkassera vår provission. Högaktningsfullt / August Leffler /.

Göteborg den 13 Aug 1870.
Herr Joh Marklund, Ånäset o Bureå.
Härmed intyga vi oss friheten öfversända certepartie-copia för " Balder " Kapten Löfqvist, befraktad af Herrar Renadr
Peequet & Thiery i Calais- Då vi hafva löpande räkning med Rederiet, uppgöras befraktiningsprovisionen här-
Högaktningsfullt / August Leffler/.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå, Bureå
Skeppsklarerare  August Leffler & Co. i Göteborg

3 st brev.Fartygen" Haabet", " Juliana", "Spes"och" Balder".

Till Från
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Datum
1870-01-18

Friedr. Loeck i Kiel.
Kiel d, 18 Jan 1870.
Herr J Marklund Skellefteå, Bureå.
Härmed tillåter förfrågan om H H kan erbjuda mig, något parti 1x9 tums bräder.
Ca 200 tolfter 1a fullkantig, Ca 400 tolfter 2a ( 8 tums inom vank )
Ca 600 tolfter 3a ( 6½ mindst)
blanka, ej flottade, 10, 22 fot ,medellängd 14 / 15 fot-möjligen furu.-
Samma skulle lastas med Ca 16000kubf 4,5,6,7,o8 tums sparrar till kiel, vid första öppen vatten. Och Augusti /
September månad. Ytterligare skulle jag requirera, om vi kan öfvenskomma om priser Ca 16000 kubf 4,5,6,7,8tums
sparrar 4/5, 5/6, 6/7 tums do. en del längre 9 tums balkar, danskt mått.
3 månaders rembours emot connossement på Herr M P Schmidt. Hamburg . I förväntan på H Hs svar ,jemte billigaste
prisuppgift, tecknar högaktningsfullt / Friedr. Loeck /

besv: 28 Feb. cop fol 752.

Kiel den 29 Marts 1870 .
Herr Joh Marklund , Ånäset & Bureå, Sverige
Jag hade äran emottaga H Hs brefv af den 28de passato, men hade emmertid allaredan billig köpt de i mitt bref af den
18 Januari omtalte sparrar & brädlaster i Piteå.-
I svar på H H s emellertid ingången offert, kan jag möjligen använda en last utan8 tum för Danske hamn på Lolland -
hvar jag har en vän, jag köpar alla laster med förr.- Denne last får vara sorteradt som följer :
största del 5 tums, lit 6 tums och vidare resten 4/4 , 4/5, 6/7, 5/6 o 7/7 tums Ca 12 000 kubikfot, med sparrar
och brädstuage; dansk mått i längder till hvilken billagaste pris vil H H lefvera denna last pr Kubikfot af dansk längd,
engelsk tjockleksmått fritt om bord? -inklusive 3% provision till mig- naturligen får sparrarne vara nya, blanka af reell
qvalité, om H H åtager sig lefveransen och önska försätta affärer med mig i framtiden. 3 månaders dato
konnosfementet remlouare på Herr M Schmidt Hamburg. H Hs svar förväntar med omgåendet eller ochså med
telegram via Malmö post som H H kan adressera bara Loeck, Kiel med posten ifrån Malmö. På sådan väg sparas
betydliga telegrafomkostnader ! -
Ytterligare kan jag använda två laster bestående af;
uppräknar kubiklast  upp till 20 000 Kubikfot.
med 57 600 tolftera 1x9 tums brädes men troligen , kan H H enligt brefvet af den 28 feb, ej skaffa dessa laster, anners
anhåller om H Hs benägna offerter? Jag emotser nu först och främst lägre prisuppgift öfver omstående sparrlast och
tecknas högaktningsfullt / Friedr. Loeck /

Kiel den 16 April 1870.
Herr Joh Marklund Ånäset & Bureå.
Till svar å Eder ärade telegram d 9 dennes får meddela, att priserna för de offerterade Sparrarna äro för höga och vill
jag , med afseende på de fulla lagren, låta anstå med vidare inköp.
För den omfrågade last Bjälkar med Sparrar, emotser jag ingången af Edra närmare uppgifter och torde Ni uti Edra
priser äfven inräkna 3% privision för mig. Wid evetuellt mindre lager af Bjälkar beder om motoffert och skall försöka
att bringa till afslutning någon affär. Högaktningsfullt / Friedr Loeck /.

Kiel d 31 Maij 1870.
Herr Joh Marklund , Ånäset & Bureå, Sverige.
Jag har just nu bekommit Edert ärade den 12 dennes och dess innehåll bemärkt. På Bjälklaster reflekterar jag icke
numera. I fall ni vill lefverara mig en last af 10 á 11 00 kubikfot 4, 4/5, 5, 5/6, o 6 tums sparrar, 29 fots medellängd, i
goda nya , oflottade, hvita varor till 18 öre pr kubikfot Danskt Längdmått, inklusive 2% provision för mig, fritt om
bord, beder om offert p Telegram post Malmö och skall på samma väg svara om jag accepterar. Högaktningsfullt /
Friedr. Loeck /.

Brev och skrivelser
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 J L Lundberg & Co.  Lager af Viner och Spirituosa i Stockholm
Stockholm den 20 Juni 1870.
Herr Joh. Marklund , Ånäset o Bureå till J L Lundberg & Cni.
Debet: An Sändt pr ångft " Norrland "  Punsch och Jamaika Romm  för Rdr Rmt 66.80.

Stockholm den 13 Okt 1870.
Herr Joh. Marklund Ånäset o Bureå.
till J.L. Lundberg & Cni. Debet 
Sänder pr briggen " Johan " kapten  Hällberg;
Portvin, Körsbärsvin, Fr Cognac, fin Jam. Romm, fin Punsch, Hvitt Fr vin, Rödvin och Sherry Rdr Rmt 276,30.

Stockholm den 4 Nov 1870.
Herr Joh. Marklund, Ånäset o. Bureå.
Med estimerade skrifvelsen af 25 passato fingo förmån emottaga uppgift det Hr G W Peterson härstg till-
handahöll oss Rdr 319 Rmt, i anledning hvaraf wi mot särskildt qvitto, af honom uppburit detta belopp 0ch derför
krediterat Edert konto som full liqvid för våra faktura den ena af den 20 Juni och den andra å den 13 sistl. Oktober å
tillsammans Rdr 339,10 Rmt sedan vi godgjort Eder rabatt för det hela med 20,10 Rmt.
I det vi anhålla om Edert fortfarande wärda förtroende vid behof af våra varor hafva vi äran teckna.
Högaktningsfullt /J L Lundberg & Co /

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh Marklund

Ånäset o Bureå
J.L. Lundbergs & Cni i Stockholm

Lager af Winer och Spirituosa m. m. under  Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs torg.

Till Från
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Lundholm - i Fredrikeberg.
Fredrikeberg den 26/8 1870.
Käre Broder Janne !
Tack för alltid ! Med grämelse och förargelse- vänta nu Broder - hvad skall nu blifva utaf - har jag sett, huru den, som
åtagit sig bergningen af ditt hemman i Moran , fullgör sitt uppdrag-
Jo det , som ligger i säten ( någon del i en hässja dock till en del nerfallet på marken ) liknar till färgen 1869 års skörd af
sämsta sorten och mycket är ännu oslaget-
Det må nu vara Isak Lindberg eller hvem det vara må, så bör Du ej betala några bergningskostnader- Ej behöfver du
presist namngifva mig- Den uslingen bör hunsas- Widare får du höra , då vi träffas- Hans häst svälter ej. Det oslagna
höet är hvitt till färgen och innehåller troligen ej mycket must-
Det oslagna höet har troligen legat ute i regnet den tilländagångna wåta, kyliga långa tiden-skämdt.
Hvadtycks om Kriget.
Jag har på Bostället fått 180 skrindor hö- Ej en regndroppe derpå- Sådde 8 tunnor Korn i löst mäl och har fått 10 snesar
mindre än 9 rökar, med 16 band i snesen. Gudslof för denna wackra skörd. Måtte vi få god torka. Helsa din K Gumma
verkligt godt och upprigtigt. Hon har alltid varit så snäll mot mig- Må godt önskar din förbundne vän: / [oläsligt ]
Lundholm /.

Brev och skrivelser
Typ

 Käre broder Janne / J Marklund

Bureå
Förbundne vän : Lundholm i Fredrikeberg.

Till Från
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N Lundström i Åbyn
Åbyn den 22 Julii 1870.
Herr J: Marklund Bure
Broder !
För skrifwelsen af den 20 ds tackar och skal blifva fägne samt få mottaga bestemmelsen ( afgivandet ) om de deri
omtalte 100 Standards deremot Kan jag icke sälja de i påskreften omtallade hufvudsakligast åtta tums Sparrarne jag
anser mig derigenom skada öfriga partiet. Sanne vännen  / N Lundström /.

Åbyn den 15 Julii 1870.
Herr Joh Marklund, Bure
M K Broder
Tack för gårdagens skrifvelse, Jag will gärna sälja 40 000Kft 6 tums, 10 000 i 7 och 5000 åttatums samt 
25 000 femtums här fritt till 18 öre för 5, 6,och 7 tums och 26 för 8 tums pr Engl Kub. fot årets tillverkning,- dessutom
finnes ock tillgång på fyra tums åtmindstone en last.
Till stuage kan lemna antingen Bräder eller Plankor och Battens.
Du nemner 1a qvalite, jag må derpå erinra till förekommande af möjligen blifvande missförstånd att mina Sparrar äro
af wanlig qvalite icke bättre och icke sämre, de skeppas både inom och utom Östersjön och mottages nu ett större parti
af Hr Franike utan anmärkning.
Skulle Du wara villig arrangera ett parti af mig så måste jag bedja Dig wara god innom kort uppgifva mig sådant.
Hela uppgifna tillgången är när som hälst disponibel. Med sann Wänskap teckna / N Lundström/ .

besv 20 Julii cop fol 966.
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Herr J Marklund

Bure
N Lundström i Åbyn

Till Från
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Fahle Marklund i Renbergsvattnet.
Qvarnron den 2/1 70.
Bror Johan
Efter som att Ågren nu resser till Bureå och jag skulle fått frisjuss men som jag tror att du skall vara borta så är jag
hemma, jag har två stora begär till dig och dett är först att jelpa mig med utbetalande af min skuld till Banken för Pehr
Löfgrens massa som gör 464 Rdr och några örren wilket Larsson wille hafva före nyåret
wilket ej lät görs sig warom jag beder dig hjälpa mig, snart beder jag dig om mögligt är 5 eller 6 hundra Rdr till
Lycksellet om jag kommer att fara dit och der använda dem men annars skall jag gennast åtter ställa dem, men jelpmig
med dett förra först och dett andra om du så hafver och vill är dett så att jag blir jelpt så beder jag få wetta dett med
Ågren, 
samt beder jag dig vara god och sända mig med Ågren eller drängen 2 kanner puns och 2 eller 3 bitteljen gått win
medan jag väntar några fruar från Gammelbyn om tisdag och mögligen Härrar några om det blir af. Lycka till ett nytt
gått år samt alt mögligt gott på dett nysingångna årret från oss alla till dig och Lovis samt hella din omgifning din Bror
/ Fahle Marklund /.

Renbergsvattnet den 22/3 70.
Bror Johan 
Tack sednast du får ursäckta att du ej har fått i gån klocj´kan och dett wåller ej jag , ty jag for bort om måndagen och
var borta tils dett började snöga och de minna skicka de ej klocka med drängarna uttan kommo helt simpelt ej i håg
det, uttan när jag kom hem och frågade wäm dem skickat dermed war hon qvar och sedan har ej tiört om någon ,jag
kunnat sända denmäd. här hos sändes kommunalsedlarna som ej äro för små, kommer du till Lappvattnet sjäkf på
Aution den 28 eller skall Ågren vara der, många hälsningar från oss alla din Bror  / Fahle /
Ps Min kommunal sedel för gamla hensmannet går till 338.21. 
förklapp hemmanet 15/128m till                                      40.30
besv 23/3

Renbergswattnet den 31 / 3 70.
Bror Johan
Tack för brefvatt samt låfven att du skulle wara god och halla pänger för den, har du några afärer me Wal
-mark i Bodbyn eller skall du inbetalla Contanter och om så är torde du ej wilja vara god och skicka pängarna till mig
så skall jag utgöra för dem ty jag har en litten fordran själf och da hafva Ragvalsträskarna skickat till mig plog
kontragtet på 300 Rdr och Norets äfven, så att om jag fin ge pängarna så finge Walmark ej mer än seden.
Ewa Cristina Wikström an tagger ej tjänsten medan dett blir för långt från Boström, men i mitt inträsse hade
dett varit och ej hade dem varit uttan som fått den häller många hälsningar från oss alla
Ludvig har huggit sig ganska illa på högra foten om Lördag han har skaddat pulssen. din Bror / Fahle/.

Renbergsvattnet den 7/4 70.
Bror Johan 
Wår brorson Johan är i stort bekymmer om hemmanet som han har, ty Norlund Lär ska sälja det med första, om dem
wilja behålla det så skolla dem derom uppgöra med dett första annars lär han skall sälja dett. Jag beder dig wara god
och om du kan så ställa dett, jelpa dem jag är riktigt rålös meddem ty mig töras dem bättre jämras för war god och
tiöp det och låt dem få wara der som Lanbor ett torpare eller som Anton på dett andra, och Anton kanfå af stå
afräntan så pass som Utlagorna, wargod och låt hånnom ej gå tröstlös från dig. många hälsningar från oss alla till dig
och Lovis samt alla de dina din bror / Fahle Marklund /.
tack för berfvät samt pängarna och Pehrlan till Lördagen skall jag till Walmark, din Bror Fahle.

Qvarnrorn de 13/4 70.
Bror Johan.
Tack för brefvet nu sänder jag sedlarna samt räckningen på dem jag beder dig om möjligt är till hälgen om penningar
för att Liqvidera Ragvaldsträskarna deras plogpängar, dett war omöjligt att ajg fick af drag på annat än folket, hansa

Brev och skrivelser
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

de dett aldrig skulle gälla att slippa från Matlag och om Berglun eller Kyrkwaktar löse hörde jag ej om men
handlingarna eller utslagen swarte han ej på annat än ad han hade ingen ting fått af dem och kunde ej få. jag will
äfven hafva en matta rågmjöl om jag kan få af dett bästa om dett är någon skelnad samt en wäf Bomulls Lärf om dett
fåss efter 25 öre aln 28 tums bred, du kommer fäll till Burträsk sjölf till Hälgen så var walkommen in till mig. många
hälsningar din Bror / Fahle Marklund /.
P.S. jag ser att Wallmark ej har särskildt utförd för Gammelbys hemmannet No 12 och Lappvas hemmannet No 1
warföre jag hafver qvarsedeln och skall till Lördagen hafva hånom att sjelfå dett om du så önskar sam
de efter frågade sedlarna hadde han ej me skulle till Lördagen efter se om han ej hade dem i Gammelbyn. /Fahle/.

Renbergsvattnet den 17/4 70.
Bror Johan 
Den för gångs ni är på Mor hemmannet, Olof Boström Enka har bett mig att jag skulle skrifva till dig och bedja dig
wara god och jelpa hänne till littet mat samt om någon kunde jelpa hänne med några lass wed om dett wore rätt i wår
hon beder om hon kunde få låf på någon spanmål eller miöl att du wille skrifwa till Ågren han finge hiälpa häne dett,
jag betalte till Wallmark för två sedlar, men han kunde ej skilja dett på sdelarna förn han skulle komma hem för No 1
och No 12 wilket jag skall sända sedeln med första tillfälle som gifvas, kunde jag få pengar med budet wore dett bra,
wad kostar snus kaggen, och Lärftett will jag hafva för dett bästa prisset, wadtagger du för Caffe om baltages, Många
hälsningar från oss alla din Bror/ Fahle/.
P.S. Sedlarna funnos ej utan Walmark lämnade qvitto som följer F: M:

Qvarnron den 10/6 70
Bror Johan 
tack sednast war god och gif mig något råd, om jag skall för söcka att inropa Pehr Larssons Hemman till Lördagen om
dett kommer att gå som dett säckert gör, medan dett är lågt wärderat, hemmannet är gått och då kunde man wäl will
jag tro gärna sätta ihop nya såg bolaget dett lär wara Anders Olofssons menning att inropa dett och sedan skall man
säckert krussa för war stock som skall far förbi Såggen, har du tillgångar på pängar så wore dett bra många hälsningar
från oss alla din Bror / Fahle /
P.S. Låt mig wetta wilka daggar Ångbåten wara in i Ursviken före Missommaret jag är tänkt dit, din Bror F M

Renbergsvattnet den 5 Julii 1870.
Bror Johan 
Jag får under rätta dig om wår stora forlust att J: Ludvig lemna de detta jordiska i går kl 6 på förmedagen, 15 år 2
daggar gammal, jag beder dig skrifva till Löfånger här om annars får dem knapt wetta det jag tjänner mig ej hafva för
måga dertill, har Lovissa tid så hälssa hänne att hon fore hit om ej förr så till Fredagen eller då tillfälle dertill gåfväs,
jag hoppas att du kommer härom när du reser till Burträsk din Bror/ Fahle Marklund/.
skrifvit till AGG 6/7

Renbergsvattnet den 15/10 70.
Bror Johan 
Fromhåld Lundholm Sänder dett med följande papper som han säger är mycket bråttom så jag sänder änkom bud
dermed, 
jag anhåller om du ville sända mig 80 Rdr Rigsm som jag skall hafva åt Tjger Hjälm för utstämplingen med samma
wore dett bra många hälsningar från oss alla till dig och Lovis samt Barnen ! din Bror / Fahle /.
P.S. har du bestäldt kapp fodret ått mig af ekårskin är dett mycket bra, i går E.m emottog jag handlingen i
Gammelbyn.

Qvanron den 3/8 1871.
Tack sednast och för miöl säckarna jag beder dig wara god och lämna mig mera om dett kan wara mögligt, nu beder
jag om 1½ eller 2 tunnor salt med drängarna, samt will jag hafva Pengar om dett wore mögligt medan jag skall först
och främst skicka och tjöppa mig en häst och en tunna sill och dessutom annat som behöfves pengar till, och jag är
aldelles uttan och har tummat timmer för öfver hundra Rdr såm dertill åtgår och mera får jag dagligen medan alla
hoppas och skolla hafva till Regemens leqviden wilka jag låfvatt Contant, war god och sänd mig minst 500 Rdr och får
jag mera så skulle jag gärna se så finge jag jelpa Carl Carllander littet, som skall fara opp och slagta eller forsla wad
som jag får slagta om Lappgubben träffas, eller skicka något på Lyxelletsmarknas plas, war god och Efterkom min
begaran wore jag tacksam, jag önskar dig och de dina Lycka till ett nytt år och alt godt på dett nys började årret och
synnerligast god hälsa,
många hälsningar från oss alla till Eder alla din Bror / Fahle Marklund /.
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P.S. Just nu när jag hade sluttat sktifva dessa rader så fick jag bud från Lappen att han ligger 3 mil opp om Låsmen så
att jag kommer att fara dit själf och slagta, August Ågren talt om att han skulle hafva nå pengar från dig wil du sända
dem så skall jag sända dem till hånnom genast, men wargod och jelp mig äfven
din Bror .
Till Fahle Marklund 500 Rdr, Till Aug Ågren  1 000

Johan Marklund

Bureå
Fahle Marklund i Renbergsvattnet.

10 brev fr.brodern Fahle till J Marklund.Sonen J Ludvig avlider 15 år gammal i juli 1870.

Till Från
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P Markgren i Furuögrund, Källbomark och Åbyn.
Aflastadt f Skonerten " Apollonia " Capten J Andersson på Odense för Ordres. den 27 Juli 1870.
Danskt längdmått 6 tums Sparrar, 6x7x do, 7 tms do, 8 tms do,
 1x9x1na Furu mfj ***, 1x9 2da Furu mfj **, 1x9 3a Furu mfj *. 
/ P Markgren /.
Factura å 635 st. Bräder aflastade från Furuögrund per Skonerten Apolonia Kapten Andersson för räkning Herr P
Markgren. Ytterstfors den 29 Julii 1870 Ytterstfors Bruk och Sågverks Intressenter.
/ N Lundström /  / O Klockhoff /.

Aflastadt f Skonerten " Föreningen " Capt: L O Andersson  den 29 Juli 1870.
Lastad med Sparrar och Furu.
/ P Markgren /.
Factura á 636 st. Sparar aflastade från Furuögrund fr Skonerten Föreningen Capt L.O. Andersson för räkning Herr Joh.
Marklund i Bureå.
Källbomark den 1 Aug 1870 / P Markgrén /.
Ofvanstående belopp betalt m Wexel på Herr G W Peterson i Stockholm
Qvitteras den 3 Aug 1870 P Markgrén.

Källbomark den 2 Augusti 1870.
Herr J Marklund! Bureå.
Härhos sänder jag räkning å den bräder, som äro tagna från Ytterstforss, till " Apolonia " och " Föreningen " samt
Facturor på Sparrar och bräder Uppgåede till " Föreningen " Rdr 1 857:08 Rmt.Uppgående  till "Apolonia" Rdr 1275:45
Rmt.
Wännen Klockhoff har debiterat 6% för danska målet, jag begärde få detta nedsatt, men kunde detta ej ske, dett visade
mig att de ha samma procent för alla de bräder, som de såld till Herr Hagenran. Den öfverenskommelse 2 % proierar
torde utjemnas på vidare för afgöra, emellertid ber jag dig sända mig vexel på ofvanstående belopp, men önska jag få
den fördelat så att jag får lämna en till Ytterstforss Disponent för bräder som jag , den köpt för egen räkning och för
det som köpts för Brors räkning. Jag önskar få Wexlande fördelade som följer och på så kort tid du kan .
 En på  1120:59. andra på 2011:94. Summa Rdr 3 132: 53 Rmt.
Under afvaktande af ditt värda meddelande teckna Wännen / P Markgrén /.
P.S. Skrifvelsen af den 1 dennes bekommit och [oläsligt] jag till Staden Torsdagsmidagen då jag önskar träffa dig, för
att affärernas förklaring å Brors ofvannämnde bref m.m.  D.S.

Källbomark den 21 Juli 1870
Herr J Marklund ! Bureå.
Broder !
Skrifvelsen af den 23 des bekommit och innehållet bemärkt. Och har mitt ombud i Furuögrund äfven bekommit
förteckning öfver en tagen last i Bureå och skola Conoessementerna enligt begäran blifva utförda.
" Appollonia " blir färdig i afton eller imorgon och öfversänder Conoessmenterna med fredagsposten.
När " Föreningen " blir klar kan jag nu ej bestämma, men har jag tillsagt att han sänder express till bror när han
kommer till Skellefteå för , att enligt brors önskan samanträffa för bestämmande af Consigneplats.
Conoessementerna sänder jag med kapten Andersson Till Herr Clausen har jag skrifvit och bedt honom lämna dett
fraktföreskott som dem behöfver och uppgifvet att du då till honom betalar dett utlagda beloppet, hvilket jag antager
du gör och anser jag detta ditt minst besvärade både för mig och bror, hälst jag ej har pengar inne, utan måste jag taga
dem från Banken och är dett ej utan kostnad och bråk, helst jag bor aflägset. De i ditt begärda Sparrarna kan jag ej
lämna, priset är aldeles för lågt och kan jag ej sälja alla mina gröfre Sparrar och behålla de små, som då blifva osälbara.
de nu under lastning äro långt ifrån de fört uppgifne orderna, i stället för 1000kf 6 tms som fört uppgifvit blir dett i
samma order blott 110 kf hade jag detta trodt hade säkert ingen affair blifvit af, dett var egentligen för att få lämna
dessa 6 tms, som jag antog
offerten äfen uppgafs att blott ena lasten skulle vara Danskt mål. Nu skal dena dock hvad möjligt är exbidie-
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ras efter din önskan, dock tror jag ej att begärda 6/7 kan åstadkommas, jag har gifvit order att söka få från Ytterstforss
om de der finnas.  förlåt brådskan  Wännen / P Markgrén /.
besv. 28 Julii cop flo. 4,5.

Källbomark den 22 Juli 1870
Herr J Marklund !   Bureå.
Broder !
Skrifvelsen af gårdagen bekommit, jemte Conoessementblanketter 10 kl, men för att få, intaga på samma Co-
noessement äfven dett de inlastadt i Bureå måste uppgift derå hit insändas, om ej derå särskildt Conoesse-
ment är tecknad.
6/7 tums plata sparrar har jag icke, och var dett ej heller några frågor derom när vi träffade aftal härom, men har ajg
nu tillskrifvit mitt ombud på lasteplatssen att söka anskaffa så mycket som möjligt deraf föröfrigt
hoppas jag nog kunna fullgöra lastningen enligt order. Wännen / P Markgrén /.
besv 23Julii cop fol 972. 

Åbyn den 16 September 1870.
Broder Marklund !
Din skrifvelse af den 14 dens bekommit, och skal jag lämna den begärda lastfylnad till Skonerten "Thulo" Kapten
Jansson. Detta fartyg skal du beordra till Furugrund på samma plats som de  förra fick sin last. Skulle dett
ifrågavarande 100 Stadards fartyget blifva befraktat, beordras det till Åbyn. De begarda 9 tms bjilkarna kan jag lämna,
men de 3t långa 10x10/11 tums tror jag ej finnas, men fins de skal jag äfven lämna
dessa. Underrätta mig när fartyget blir segelklart från Bure. Hast Wännen / P Markgrén /.
besv 17 Sept cop: fol 90
Skref 21d cop: fol 88.

J Marklund

Bureå
P Markgren i Furuögrund, Källbomark och Åbyn,

laster från Skonerten Apollonia, och Skonerten Föreningen

Till Från
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E.G.Mannberg & Co. i Skellefteå.
Skellefteå den 31 Augusti 1870.
Härmed får vörsammast meddela, att jag associertat mig med min flerårige vän Herr James Sandström, för
att från den 1 October för gemensam räkning under firma E.G. Mannberg & Co. fortsätta såväl den handelsrörelse, jag
nu innehar, som och den hvilken dessa herrar genom öfverenskommelse på oss öfverlåtit. Alla mina aktiva och
passiva öfvertagas af firman. Recommenderande oss uti Eder benägna välvilja, försäkra vi det vårt sträfvande skall
vara att framgent få röna samma förtroende som vi hittills hvar för sig erfarit och hvilket vi genom vårt handlingssätt
städse skola söka motsvara. Wi bedja Eder slutligen taga kännedom om våra underskrifter och emottaga försäkran om
vår aktningsfulla tillgifvenhet.
E.G. Mannberg hvilken kommer att teckna / EG Mannberg & Co. /.
James Sandström, hvilken kommer att teckna / EG Mannberg & Co / .
Skellefteå den 31 Augusti 1870.
Jemte det vi i alla afseenden bekräfta ofvanstående Cirkulär, bifoga vi till detsamma att vi, med undantag af
ordnandet af såväl våra passiva som aktiva, upphöra med vår affärsverksamhet härstädes, såväl för gem-
ensam, som för enskild räkning, sedan vi genom vämlig öfverenskommelse densamma, åtföljd af lokal, öfverlåtit till
Herrar E.G. Mannberg & Co. Wi tillåta oss på det varmaste recommendera dessa Herrar och bedja Eder hedra dem
med samma förtroende, hvarmed vi blifvit hedrade af alla våra affärsvänner, öfvertygade att deras gemensamma
affärsfond skall tillåta dem uppfylla de förbindelser, de komma att ingå.
Med utmärkt Högaktning. / Sidenmark & Co /.

Brev och skrivelser
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A Markstedt & Söner
Skellefteå den 13 Maj 1870.
Herr J. Marklund , Bureå
Erkännande den 11 dennes som bemärkt och få till svar derå meddela att ni kuna icke leverera de långa
bjelkar deremot erbjuda wi 200 á 300 st 6/7 tums Sparrar nu disponibla á 22 öre pr Engl. Kubikfot i Ursviken
livererat.- i Frostkåge, hafva wi ca 500 st 6/7 tums som wi erbjuda á 21 öre f Engl Kubikfot ni kunna dock aptera den i
danskt längdmått om så önskas men icke på jemna alnar utan måste hvarje fat beräknas. Betalning contant efter skedd
leverering och emotar wi svar p omgående om dessa Sparrar accepteras till 
uppgifne priser. Wänskapsfullt / A Marskstedt & Söner /
besv 17/6 löp f 853.

Skellefteå den 26 Juli 1870.
HerrJ Marklund , Bureå.
Capten Jensen f Skeppet " Camilla" underrättar oss i bref af  12 dennes att han inbetalt till Eder 180Lp Rdr
befragtningsprovision f nämnde Skepp för Hrr Olson & Wright och anhåller vi att få emotar detta belopp.
Wänskapsfullt / A Markstedt & Söner /.

Skellefteå den 4 Augusti 1870.
Herr J Marklund, Bureå.
Härmed nödgas vi ytterligare påminna Eder att per omgående sända oss de medel Ni emottagit för att till oss aflemna
och hoppas att vi slippa vidare skrifva härom. Med vänskap teckna / A Markstedt & Söner /.
Skrifvit 20 October cop fol 129.

Skellefteå den 21 October 1870.
Herr J Marklund, Bureå.
Till svar å Edert af gårdagens få meddela att billigaste priset å vårt salt i Ursviken är 80 öre p Kubikfot om minst 50
Tunnor tagas och hemtas så fort vädret det tillåter samt betalas här contant efter det saltet är lever
-erat. Emtseende svar f omgående om vårt pris antagas samt uppgift å det parti som önskas så skola wi beordra C A
Carlsson i Ursviken att utlemna saltet.
Med " Njord " Lindgren är anländt 1 Centner Krut, med Edert märke adresserat till oss som wi idag låta komma upp
med samma som vårt Krut, escorterat af vederbörande Krono Länsman, denna fjerding kan när som helst afhemtas.
Wänskapsfullt / A Markstedt & Söner /.
P.S. Som det till den 31 dennes är utlyst kommunalstämma om att Sågverksegare skola barka timret innan det läggas i
flottled skulle vara angenämt vid tillfälle få samspråka om denna sak; Wi förmoda att Sågverksegarna äro af en tanka
derom . D.S.M
Ps Just nu passerade krutfartygslasset genom Staden med en röd sidenflagg Stortoppet detta blir allt dyrt.DS.
besv: 27 October cop fol 146.
Skrifv 7/11 cop fol. 166.

Skellefteå den 7 November 1870.
Herr J Marklund , Bureå.
Wi tacka för Eder vänskapsfulla skrifvelse af dato och få till svar meddela angående mjölsäcken att hit endast kommit
en grynsäak som ej hörde oss till och märkt C.E.
Med sann Wänskap teckna / A Markstedt & Söner /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Bureå
A Markstedt & Söner

5 st brev.
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Lars Montén i Stockholm / Stearinljus-och Såpfabrik.
Herr Joh. Marklund. Skellefteå.
Stockholm 19 Sepy 1870.
Genom Herr Wester benäget ordinerade 4/1, 4/4 fjerd. Såpa,  100 Stearinljus  har jag afsändt för hhr räkning med ångf
Berzelius enligt hosslutne [oläsligt] och factura, för hvilken sednares belopp Rdr 127,25 Rmt jag anhåller att blifva
godtgjord, då vid liqvid per 30 dagar afgör 3 Rdr 75 öre rabatt å Såpan , 5 Rdr å ljusen . Högaktningsfullt / Lars
Montén /

Jag ,Skeppare Sundberg , förande Ångf Berzelius som nu ligger under lastning i Stockholm för att snart afgå till
Skellefteå hvarest utlossning skall ske, erkänner mig härmed hafva under däcket af sagde fartyg emottagit från Lars
Montén ; 4/1, 4/4 tjera Såpa , 1 Låda 100st Stearinljus,     märkt;   J M  Skellefteå.
Räkning på dessa varor.

Herr Joh. Marklund Ånäset & Bureå.
Stockholm , 25 Oct 1870.
I öfverenstämmelse med estimerade skrifvelsen den 13 dennes har jag uppburit mot qvitto för HHs räkning af Herr G
W Pettersson -Etthundraaderton RDr 50 öre Rmt hvilket belopp tacksamt noterats  som full liqvid för facturan af 17
Sept. Högaktningsfullt / Lars Montén /.

Brev och skrivelser
Typ

 Herr J Marklund

Bureå / Skellefteå
Lars Montén i Stockholm

Lars Montén, Stearinljus- och Såpfabrik, kontor, Stora Nygatan 19  Stockholm ." Berzelius"

Till Från
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A T Möller i Köpenhamn
Köpenhamn , 29 April 1870.
Brukspatronen H Herr Joh. Marklund, Ånäset & Bureå.
På sin tid hedrade med estimerade skrifvelsen af 12 October a.p. hafva vi dess innehåll till alla delar anmärkt. Hvad de
omskrifne 1/5 tms och 1/6 tms Bräder beträffar, då äro sådana för smala för dett härvarande behof och kunna ej här
påräkna någon afsättning till förmånliga priser. I allmänhet begagnas ej här smalare Bräder än 7 tms , hvilka, som
äfven 8, 9 tums och deröfver, alltid kunna här försäljas.- Hvad vi här anfört om 5tms och 6tms Bräder, är äfven
förhållandet med de omförmälde 2½. 5 tms och 2½. 6tms Battens , som öfverhufvudet är en här ocourant vara.
Deremot äro 1 tms 7 och 9 tms vackra fyrskurna Bräder såvälsom 2 och 3 tms 9 tms do Plankor alltid afsättliga och
skulle dett fägna oss om H H häraf måtte finna anledning att nu vid första öppet vatten sända oss en last till
försäljning, då vi skulle vara angelägna om att förskaffa HH ett så förmånligt resultat som möjligt.-Om än de
consignationsförsök, HH förut gjordt på andra håll, ej utfallit till belåtenhet, så hoppas vi dock, att detta ej bör afhålla
HH från att sända oss en last till
försäljning, enär vi smickra oss med att förskaffa HH i likhet med våra många andra vänner inom Sverige, hvilka
årligen hedra oss deras Consignationer, ganska tillfredställande resultater.
Af alla sorts Trädvaror äro behållningarne nu merendels upprymda, så att nya sändningar, om snar skeppning ägar
rum, bör komma till en god marknad, så att vi kunna tillstyrka att begagna den nuvarande gynnande konjunctur till
hitsändning af en Consignationslast.
De gångbare prisorne äro: för  huggna furu Sparrar & Bjälka
4 tums för 7á 7½ s, 5 tums för 9 á 9½s, 6 tums för 12 á 12½ s, 7 tums för 18 s, 8 tums för 26 s, 9 tums för
37 á 38 s, p löpande dansk aln.
för fyrskurna furu Bräder: 
1x7 tums 1:sort Rdr 3½, 2:sort Rdr 3, 3:sortRdr 2½ D Rmt. p tolft 14 fots beräkning.
1x9 tums 1:sort Rdr 5, 2: sort Rdr 4 ½ och 3:sort Rdr 4 D Rmt. p tolft 14 fots beräkning.
Samt 3 x 9 tums vackra fyrsågade furu Plankor, D Rmt 12á12½ p tolft, 14 fots beräkning, Allt förtulladt.
Af Tjära hade vi förl år Suport af ca 11 800 Tunnor och betaltes under Maj, Juni månad med D Rdr 8á 7½ p Tunna,
otullad, utan vräkning fri från ford och vatten. Under Sommaren såldes flera Lasta dels från Norrland och Stockholm
till 7½ och på Senhösten en last från Torneå till / 1/4 Rdr D Rmt p tunna, fin Tjära, efter vräkning, Allt utan Tull, som
betalts af köparen. Fordringarne i momenten , för hvad som ännu finnas i behåll , äro
D Rmt 7 3/4 á 8 f otullad Tunna fin Tjära, efter vräkning
D Rmt  7½ f          -"-         do  medel  do, efter vräkning.
D Rmt 7á 7 1/4 f   -"-         do  tjock    do,  efter vräkning.
Vi innesluta vår spannmåls berättelse, hvilken vi recommendera till HHs uppmärksamhet, och hoppandes, att snart
blifva sysselsatta för HH, teckna, emotseende HHs benägna meddelanden,
med sann högaktning / A T Möller /.

Brev och skrivelser
Typ

Brukspatron H Herr Joh. Marklund

Ånäset & Bureå
A T Möller i Köpenhamn
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Mölnlycke Manufaktur Aktie Bolag i Göteborg.
Göteborg den 10 Maj 1870.
Herr J Marklund , Ånäset , Bureå. till Mölnlycke Manufaktur Aktie Bolag Deb:t I packe  Wäfnader.

 Fraktade på fartyget Volontair med skeppare A Nordblom Stockholm den 25 Juni.

Brev  från den 28 Juni 1870.

Brev och skrivelser
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J Marklund

Bureå
Mölnlycke Manufaktur AB

"Volontair" skeppare A Nordblom
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 P W Södergren i Wikfors.
Wikfors den 6 Mars 1870.
 Broder Marklund !
Du skall hafwa hjertligt tack för din sednaste mer än storartade gästvänlighet, etc:-
Jag besökte dig i fredags, men fann dig då redan wara rest till Burträsk, men så framt du har tid och ej hinder möter
skulle jag gerna i morgon måndag önska få ett samtal med dig, då jag kommer middagstiden !
Sanne Vännen / P W Södergren /

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
P W Södergren I Wikfors
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Nils Jacob Nilsson i Bodbyn.
Bodbyn den 24 april 1870
Herr Patron Marklund.
efter som skräddaren P G Åström i Lappvattnet för mig berättar att Här Patron har kläde till salu för billiga priser, så
anhåller jag ödmjukast att med nu varande ombud få bekomma njo alnar svart kläde Som är väl tofvat och rent ull tyg.
Sådan kläd sort som kostar Cirka tre, 50 öre eller a 4 Rdr. Räkningen Sändes med ombudet så skall jag strax jnsända
till här Patron betalningen eller kan någon af Herrarna titta jn hos mig vid första resan som sker till Burträsk för att
emottaga betalningen. 
Högacktningsfult Teknar bonden Nils Jacob Nolsson i Bodbyn.

exp 5/5 med Joh Johansson Lundström i Hjoggböle som äfven tagit räkning derå 9 alnar å 4,75=42Rdr75 öre

Brev och skrivelser
Typ

Herr Patron Marklund

Bureå
bonden Nils Jacob Nilsson i Bodbyn.
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Eric Gustaf Norberg i Tjärnliden.
Tjärnliden den 29 November 1869.
Herr Patron !
Enligt skrifvelsen den 13 November, så skall jag förestå timmer tumning denna vinter i Lidsträskena och skall dervid
bruka den försigtighet som är begärt. Hvad det anropande timmret vidkomma så skall jag fullkomligt
framforsla som är 90sty 23 fots 18 stgr 17a 18 fots, och på andra stället Ca 40 a 50 sty men de 220 sty 24 a 25 fots var på
Norra sidan af kronoallmänningen och är gått i flottning hvarenda stock.
Jag saknar och väntar dagligen den flottnings syn som skulle hollas här i Små Strömdragena Som vi taltes vid för att
veta Lämpligaste ställen att emottga timret för att få flottningen fortare än hitils har gått och anser jag der Lämpligt att
häldre höja Priset på timret om hvar och en flottar sit timmer på tjenliga ställen så kan flottningen derigenom kan gå
en eller flera veckor fortare och detta bör bestämmas vid nämde syn och då få vi se öfver på vissa ställen om
nödvendig ränsning och särskilt vid Bjurselqvarn om en flottningsränna om 30 alnars Längd som nödvändigt bör
vara.
Jag har lust att veta om Patron vill ha timret i samma Längd som förr eller skulle som jag tror de två Längsta sorter
vara svårast flotta härifrån och så bli det sällan mer än en stock från hvart träd, Jag hoppas på svar tillbaka samt
Prisnota på timret- och den omtalta märkhammaren som skall begagnas vid tumnin, en Bokpapper, ett stycke Röd
krita och anholles om flottnings Penningar Enligt Längden som följer.
Högaktningsfult från /Eric Gustaf Norberg /.
Jag har sett att Andersfors har börjat köpa timmer i Södra Lidsträsket.

besv 4/12 och sändt med Er Nilson Rdr 100 Rmt.

Tjärnliden den 31 Januari 1870.
Goda Patron !
Skrifvelsen af den 25 bekom jag den 28 denna månad i hvilket jag bekom Femhundrade Rdr Rmt hvilka jag trodde
vara Rätt välkomna, men två dagar förut voro Svartlings Herrar i Bjurselet och Pjäsörn, och lämna Litet Pengar och
fingo Löfte På 2 300 i Bjurselet, 1 000 i Pjesörn, Anders Persson i Rönnfällan 300, Carl Anton Berglund och Olof
Nilsson i Stensliden hvardera 300, Ture Lindqvist 200, desutom så vitt jag har farit har dom Låfvat litet hvar så när
som Burlin och i Frautjäln, och anser jag att dem har Låft så mycket till Wikfors att de komma knapt skaffa mer för
denna vinter- och tycker jag att de har förglömd Bureå som så månge gånger har hjälpt både med Pengar och
Spanmål. En del af timmerhuggare tro sig fritt och utan fara hvar det är, sälja till Wikfors och vilja intet Låta mig
anmärka hvad jag finner vara osäkert och säga om ej Patron Sänder en tummare som tar alt för lagligt timmer, så skall
antalet blifva Litet, ty de tro att det skall vara min illvilja att jag anmärker hvad som är taget utaf krono eller skatte.
Enligt skrifvelsen så skulle jag gärna emottagit några matter mjöl, men så vida Bönder har Låft så mycket timmer till
Wikfors så vet jag icke för närvarande hvem som kan vara berättigat att få emottaga sådana eller icke utan jag vill
träffa Patron i Skellefteå På 1 Marknadsdagen för att få vidare Råd fråga om altsammans. 
Högaktningsfult från / E G Norberg /.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Patron Marklund.

Bureå
Eric Gustaf Norberg i Tjärnliden
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C D Nordström i Stockholm
Stockholm den 15 Aug: 1870
Herr Joh: Marklund , Skellefteå , Bureå.
Hedrad med ärade skrifvelsen af den 29 dato, hvars innehåll tacksamt bemärkt, földe i samma bref till skf Norberg,
som han emottagit-
Jag skall söka uppbjuda min förmåga för att kunna få Anna såld; men det möter allt svårigheter derigenom att fartyget
är för litet- det enda hvartill det kunde användas voro för Gotläningar till Kalkdragare; men i så fall vore det skäl till
låta det ligga här i Stockholm för wintern. 
Med största Högaktning / C D Nordström /.

besv. 6 December cop fol 201.

Stockholm den 29 December 1870.
Herr Joh Marklund. Bureå, Ånäset.
Mycket ärade skrifvelsen af 6 ds har ingått. Angående försäljningen af " Anna" till R 2 500 :- så skall jag bemöda mig
derom, men fruktar att det blir svårt då fartyget ej är här.
Af Herr G W Pettersson uppbar jag för HHs räkning R 20:71 till Herrar Sartori & Bergers i Kiel Credit; sagde vänner
till skrefvo mig den 12 ds att HH för deras räkning hade att till mig betala R 41.45.-
Om det lyckas mig få anbud för " Anna " så till tillskrifver jag genast HH. Tillönskad HH allt möjligt godt i anledning
af förestående årsskifte , tecknar Högaktningsfullt / C D Nordström /.

besv 30 Januari 1871 cop fol 247 .

Brev och skrivelser
Typ

Herr J Marklund

Skellefteå , Bureå
C D Nordström i Stockholm
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C.E. Noring i Löfbacka  / Lövånger.16 maj 1870 ang flytta posten fr.Ånäser till Sehlet / Löfånger.
Löfbacka den 6 Jan. 1870.
Heders Broder!
Tack för dina sista bägge sista bref af den 27 och 28 December och för hela fjolåret !
Det är möjligt, att jag kan hjelpa dig någon del af din fordran hos Per Boström i Bursiljum om jag snart får dina
papper, men af Anders Boström i Hösjöwallen och Anders Skog i Storsandsjön är det icke minsta hopp att få något.
Du gör wäl om du hjelper Johan Boström derstädes så att man nu slipper sälja egendomen, då det blifver en känbar
förlust på ömse sidor. Får Du possesioneten Rönblom i borgen, så kan du vara säker. Likaledes wore det wäl om du
återkallade werkställigheten mot And. Röngren och Nils Röngren. Den sist- nämnde stoppar godt och jag har nu
belifvat med dem så, att du får minst 50 Rdr i slut af febr. och sedan skall den förre begära Hyp. lån åt Sommaren och
deraf betala dig frakt. N Röngren är benägen köra bräder.
Holmer och And Gust Wallgren kan ingen pressa en styver af . Den förra förlorar jag 2000 Rdr på och den 
andre 420 Rdr, utan utsigt att nånsin få något deraf igen. Inteckningen i Gammelby hemmanet väntar jag få
om fahlmarkaren Ulfhjelm köper hemmanet- i annat fall är den föga wärd. Bättre tider kunna snart upphjelpa saken.
Från Stockholm hade jag bref i början af December, att Wikforsmålet war utageradt och under afgörande, så att jag
hvarje post väntar slut derpå. Med sista post från Skellefteå ingick underrättelse, att Svartling köpt Wikforss för 40 000
Rdr, Monne den större Tj-fven är bättre än många små ?
Allt godt på nya året tillönskas dig, din fru och hela raden, af vännerna på Löfbacka, som helsa mycket genom Din
gamle vän och Broder / C E Noring /.
besv. 10 jan 1870 och sändt P Boström 2ne förbindelser jemte Utslag.

Löfbacka den 13 Jan. 1870.
Wärdaste broder Marklund !
Heder och tack för ditt intressanta bref af den 10 dennes, hvarmed inginge Utslaget på Berg och P Boström revers-
lagom goda Wärde-papper att riskera postillon, hvilket för öfrigt icke medför särdeles risk hit till post-
gård- Värre är det der brefven vidare skola befordras med bud. Du får ej undra på att jag wille hafva hand-
lingarne om hand,  ty med 2 tomma händer kommer jag ej långt, ofta nog möter ändå motsägelser. Så är det äfven nu,
emedan Boström säger sig hafva afbetalt Ca 27 Rdr genom 3ne lass plankor lemnade 1867 till Holmström i Kallviken,
hvarom du emottagit sedel på marknaden i Burträsk, Att karlen säger sanning har jag allt skäl att antaga, emedan
hans upgift om forslingen är här besannad af 2ne Vittnen. Således måste denna omständighet hafwa fallit dig ur
minnet eller Åberg, som af dig emotog for-sedlarne, hvarföre jag ber Dig tage reda på förhållandet, så att saken
kommer på det klara; På reversen är antecknat " Amn 27/168 " gifver detta någon ledning wore wäl. Har Du
tilläfventyrs haft räkning med Boström och plankorna finnes der, så sänd mig en utskrift deraf. Jag är dig mycket
förbunden för löftet om delation med Joh. Boströms och And. Röngrens skuld. Jag skall allt söka ställa det bästa för
dig i detta fall. Äfven är jag dig tack skyldig för den trefliga belysningen af Wikfors handeln och för löftet om
telegram, deräst HW.M förlofvar sig. Det skall blifva rätt intressant att se utwecklingen på allt detta-
 Men nog är det väl mera timmer i fråga än " 23 á 2 400 timmer " som stå i brefvet af det som står emellan raderna har
jag trott mig bora tillägga en nolla och wäntade nästan en nolla till, emedan Bolaget otvivelsaktigt har godt om nollor.
Alla dina papper vid Tinget har jag läst, men sänder dem icke för att nedskröflas ( god svenska ), ty  mig synes intet
brådska. Fördömt att de ännu icke äro rätt klara hvad Karlforss angår, just derföre att du icke tog reda på fastan här-
Om jag blott erhållit ett nys i saken , så hade allt blifvit fullständigt.
Jan Persson har hitlemnat ett paqvet lack, som af misstag kommit hit. Som paqvetet war sönder, så har min hustru
profvat på morgonen en utlikande bit, emedan hon trodde att paqvetet var mitt. Nu går det under ny Kapprock med
posten. Tag warar derpå inan det kommer i annat misshugg.
Tusen hjertliga helsningar Vännen / C E Noring /.
besv. sd

Löfbacka den 25 Febr. 1870.
Hedersvän och Bror !
Du har wisst undrat på min långa tystnad, hvartill hufvud orsaken är, att jag warit klen till helsan. Jag har nu

Brev och skrivelser
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en weckas tid legat till sängs för mitt sjuka ben, som besvärats af en ryslig ros-wärk och det är mycket o-
säkert när jag kan nyttja det fullkommligt. Likväl sitter jag nu uppe någon stund i Sängrummet med bädd under
benet.
Efter denna redogörelse får jag hembära dig och Lovis min hjertliga tacksägelse för senaste gästvänskapen samt dig
för brefvet af den 15 dennes, hvilket måtte wara en miss skrifvelse emedan brefvet kom först igår, med deruti
inneslutne handl. hvarom jag nu har att yttra några ord. Det war ej meningen sända afskrift af Inventarie Kontot utan
blott ett transsumt, som visar summan af tillgångarne. Men detta får jag lätt af utskrif-
ten. Dina Lagfarts handlingar skall jag omsköta, men möjligen behöfver jag ett Utdrag af bolagstämmo-
protokollet då  fördelning af lotterna i Karlforss upgjordes. Det skall förekomma 1857 eller något år på sidan derom.
Sista bolagstämmo prot. är alldeles riktigt hvad frågan om rättegångerne angår. jag har om mera ingen gällande
fullmakt, emedan wi hafva helt nya intressenter, som aldrig lemnat fullmakt, hvaribland du den förnämsta samt flere
förr omyndige. Emedlertid gäller din fullmakt i alla händelser. 
Jag betviflar högligen att jag kan komma på Burträsk Ting den 8de Mars och osäkert är äfven om jag blifver återställd
till den 29 i Skellefteå, men det är wäl bäst att söka få målet till nämnde dag. Att tänka få målet i Burträsk på första
dagen är ej tänkbart, emedan dagen naturligtvis är redan bestämd i upskofs protokollet, hvilket troligen skolat
delgifvas parter eller wittnen, hvarför det är illa att prot. ej blifvit uttaget förut.
Af anläggnings Utslagen 795 och 1811, 16 finnes lätt hvad som bör utskrifvas om flottnings rätten och utskrifvna
transsanter af Syn om qvarnby Sågen och Utslaget deröfver (det vigtigaste dokumentet) har du.
Naturligtvis bör man i afskrift eller transsumt hafva alla vid Synerne domfästa kontrakter om flottnings rätt. Gerna
skall jag lemna anvisning om utskrifterna ehuru jag eftersatt en hop göromål och är grufligt öfver-
hopad. Nog anser jag onödigt, att stämma Hrr Markstedt i Lundberska målet, men vill dock icke afråda derifrån, men
anser att du derom kan rådföra med Domaren och säga dina skäl emot samt inhemta hans tanka. En
öfverenskommelse i målet anser jag böra grundas på inköpssumman, räntan och kostnaderna. Att höra personer, som
sålt timret anser jag onödigt och ändamålslöst, ty dessa kunna ej vittna på sig sjelfva i hvilket senare fall de kunde mer
skada än gagna. Däremot och om uplysning kan vinnas att M sålt mera timmer än du egt och Lundberg tagit från
Bureå, anser jag att vittnen derom bör instämmas. Men hvilkens timmer skulle sådant hafva warit ? Måhända just det
M tror sig hafva förlorat från sitt hemman. Jag har up-
burit 50 Rd på ditt Utslag å Anders Röngren. Får nu det öfriga bero ?
Tusende hjertliga helsningar ! Din gamle tillgifne Vän / C E Noring / gräsenkling och invalid.
P.S. Måhända att jag behöfver fullmakt i fråga om bolagsreglorna af innehåll. 
" Fullmakt för innehafvaren att hos Konl. Majt. i underdånighet fullfölja ansökan om Nådig fastställelse på Bolags
reglor för Bureå Sågverks Aktiebolag smat att besörja om det härföre Nödiga tillägg i förslaget, som blifvit antydt i
Kongl. Majt:s Nådiga Resolution den 18 sistl Juni samt öfversensstämmer med Kongl. Förordningen om Aktie-bolag af
den 6 October 1848 &6; Hållande giltigt hvad Ombudet gör och låter. 
Bureå den      Febr 1870.
På Bureå Sågverksaktiebolags vägnar 
J.M , Disponent  + sigill.
sänd mig sådan med första. Din nye bokhållare har en präktig stil, men behöfver vana och mera erfarenhet i stafning
etc. Säg honom att " transsumt " icke får skrifvas tran.sumt eller tras-umt. Dse.
besv: 20/2 med Rönnberg. skrifvit 1/3 med post och sändt Protokollet öfver Wikforsmålet i Burträsk jemte handlinga
rörande flottningsrätt.

Löfbacka den 8 Mars 1870.
K Broder Marklund !
Mången tack för dina bref af den 1 och 7 dennes ! Jag har med säkerhet väntat dig hit i dag för att få samspråka och
derföre dröjt med att svara å förra brefwet samt blef således grufligt ledsen då den fula Norlins jäntan kom i ditt ställe.
Nu har jag fulla kontoret med folk och en vidlyftig post så att jag litet hinner yttra mig i sakerna. Icke ser jag att
Härads Rätten fordrat in original handlingarne, men det skadar icke att hafva den till hands. Hvad som ovilkorligen
erfordras är räkning och upgift på Kostnaderna och skadan-
Ännu vet jag icke om jag orkar fara på Tinget. Jag har der sjelf ett mål som jag begärt till den 4 dagen eller fredag- Men
har sändt fullmakt för att begagnas om jag ej kan komma. Jag hade mycket att uppgöra med dig om konkursen etc och
beklagar att du ej kom samt att du ej är kry. Din Debetsedel för Bäckfors följer, emedan jag antager att du ville se den
och sjelf upgöra med Sparrman. Har du annars någon utbetalning här Indelningsräster etc har jag betalt -
Jag återsänder handl. för ledning vid räknings upgörande. Tag lite rikligt. Bättre vittnen behöfvas efter stäm-
ningen. Tusende helsningar- flickan pinar Din gamle tillgifne vän / C E Noring /.
skrifvit 13 /3 sändt Debetsedeln och 23,20 mt utav behof, äfvensom Kongl.Hofrättens Utslag å Nybladenas besvär.

Sida 2



Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Löfbacka den 15 Mars 1870.
Broder Marklund !
Tack för ditt i dag ingångna bref af den 13 dennes med det Kärkomna Hof Rätts Utslaget i det 18 ton åriga Nyblaska
målet, hvilket  omöjligen kan vara fullföljdt, emedan tiden var ute den 9 December- och det wille till att få Utslaget hit
samt handlingarne klara och till Stockholm på 30 dagar- Nej slut måste det wara och är.
Och underleden har jag fått en i alla afseenden lycklig Dom af Hofrätten i Wikforss saken. Det är nu slut med att
dämma i Ån och jag har nu tagit flere afskrifter för att hafva till hands i de anhängiga målen. Men är grufligt willrådig
om jag skall fortsätta hos konungens Befhde, då det kan hända att dess och Domstolens beslut komma att korsa
hvarandra och jag hade af nöden att få språka härom. Jag  tror neml. att Härads Rättens Dom blir hvassare. Ännu wet
man likväl icke om nya Wikforss bolaget går till Kungs-, hvilket jag tror ej går för sig. Skrifwit till Stokholm för att få
weta derom straxt tiden är ute.
En sak är glömd, som måhända varit, neml. att stämma in Svartling i Upskofs målet, men det går väl an att begära
urtima ting i nödfall, om man eljest ej får stämma under tinget-.
Om nu Hofrättens Dom winner laga kraft och den ändras visst icke i Högsta Domstolen, hvad är då Wikfors
wärdt ? hälst om rensning äfven sker i Ån och nödigt är wäl att se till det allt af dammen noga tages bort. Men då
blifwer väl fråga om flyttning af Sågen, så att man bör ega stränder vid Forssen och inom Bureå by.
Det war ju ingen skada att Annell fick sin slut-liqvid af G W Pettersson. Annell har haft mycket besvär med målet och
jag lofte honom hederligt Arfvode om han gjorde allt möjligt för att vinna. Han har haft flere mundtliga förhör. Nog
bör du hafva transsumter och handlingar i allt som rör strand och flottnings rätt, samt räkning å kostnader för
dammar etc. wid målet i Skellefteå-. Skada att kontot öfver dessa saker är så ofullständigt, men jag anser att man kan
kalkulations vis uptaga en tilräklig summa. Nu till frågan om Utskylder för Bäckforss. Jag har alldeles icke glömt mitt
löfte att hjelpa dig dermed och äfven nu ombesörjt betalning af indelning, Preställdigheter och kommunal utskylder,
men debetsedlarna har jag ej altid fått och synes mig för öfrigt nödigt att du får dem sjelf, deräst något misstag i
debeteringen skulle förkomma och för öfrigt har Sparrman altid uteslutit från restlängden dina krono utskylder, så
äfven nu, hvarföre debetsedeln återgår med sitt innehåll. Angående fattigkornet, så hade jag ej sjelf utan måste köpa
och glömde nämna åt dig der-
om, men har tänkt att jag skulle få tag i sådant korn af någon Bonde för att få byta och detta har jag ej eller glömt. A
propos om korn, så var god och håll mig tillhanda några tunnor af ditt Haparanda korn.
Hofrättens Utslag i Nyblaskasmålet återgår. Sänd mig åter Diarie beviset på Anders Röngrens Utslag med påteckning
att du till vidare återtagit detsamma. Afbetalningen på dito 50 Rdr har jag användt till utlagor, så långt det räckt.
Hjertliga helsningar ! Din tillgifne vän / C E Noring /.
Afslutat den 16 mars sedan jag sett att något bref med gårdags posten ej kom.
besv; 19 Mars.

Löfbacka den 26 Mars 1870.
Broder Marklund !
Tack hjerteligen för brefwet af den 19 Mars (denne) Jag är i högsta måtto bekymrad för mitt ben, som plåg-
ar mig illa och wet icke huru jag skall kunna komma till Tings. Att {stå} för rätten är mig platt omöjligt och huru
-vida Ekewall tillåter mig{sitta} inför rätta wet jag icke. förrän på måndags afton kan jag ej eller komma ut,
emedan jag har kommunalstämma sa dag bland annat för afkortnings Längdernes granskning. I alla händel-
ser sänder jag afskrift af Hof Rättens Dom i Dämnings frågan och i nödfall instruerar jag Löf, att upträda för mig. I
förrgår war jag i Svarttjern, men fick ej träffa Knekt Kropparne, emedan alla äro skogstjufvar och ligga på  "Sjöbotten ".
Tusen hjerteliga helsningar -hastet  Din gamle tillgifne vän / C E Noring /.
besv; sd

Löfbacka den 28 Mars 1870.
Heders Bror !
Hjertligen tacksägelse för ditt kärkomna bref af den 26te dennes och deri meddelade uplysningar. Jag är nu aldeles
oförmögen att anträda en Tingsresa och blef ej litet glad öfver underrättelsen, att något hufvudsak-
ligt nu ej kan åtgöras Wikforssmålet, i anseende till Södergrens bortresa, Nog torde denna bära till Helsing
-land och måhända länge, ty nu med dagens post ingår från Annell underrättelse att Wikforss Aktiebolag enligt
Revisions skilling i Dammålet, hvadan Annell begärdt fullmakt, som nu följer till din underskrift med namn och sigill,
hvarefter jag torde få den tillbaka. Således gissar jag att Södergren rest för att Vigilera sig till Ombud och troligen
prosterande af falska handlingar ( bevis ).
Emedlertid anser jag dig böra vid Tinget inlemna afskrifter af Hofrätts Utslaget och ej låtse veta om revision; men nu
framför allt är af nöden att få våra planer klara inan det gäller som värst hos Kungen och det är ej värdt att se på en
eller annan fgrk för att vinna en fördel af värde-, hvarföre jag ej blef litet glad se af ditt bref, att du har utsigt att lyckas.
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Innan Ditt Utslag på Carl Aug Eriksson i Bjurön kom, hade han blifvit tvingad att afträda sina tillgångar, sedan jag fått
spaning på , att han ämnade göra sig utan och låta närboende kafva åt sig spillrorna. Jag har redan upgjort och utdelat
och medhar jemte Utsalget för att lemnas emot qvitteradt diarie bevis. Skulle du nu vilja hafva mig ut och betala en
utmätnings resa, så står det dig fritt att återsända Utslaget. Glöm ej att sända mig diarie beviset på Anders Röngrens
Utslag med påskrift att du tills vidare återtagit det efter bertalning af 50 Rdr-. Till sommaren ( Aug ) får Du väl resten.
Nu måste jag sluta emedan Löf går och väntar på mig. Mång tusen helsningar ! Tillgifne Vännen /C E Noring/.
P:S. Kan målet emot Wikforss utageras, så förbehåll fjorton dagars tid att inkomma med slutpåstående. Dse.
besv 31/3 och sändt Köpehandlingar om GF Bergmarks hemman i Yttervik.

Löfbacka den 1a April 1870.
Broder Marklund !
Mången tack för ditt gårdagsbref med handlingar och uplysningar. Var Södergren med på Tinget, så fick wäl han
tillegna sig skrapan för tjufmålet.
Hvem hade du emot Dig och blef det upskof? Urtima Ting hade bort begäras. Huru kunde Åverkarne få vittna i
Markstedts mål? Du protesterade väl och anmälde missnöje !?
Köpet med Bergmark var ypperligt, deremot borde liten förändring ske i Landbo kontraktet enligt medföljande
upsats, så att det icke genast faller i ögonen, att Köpet är blott för roskull-. Hustru Bergmark behöfver ej 
skrifva under.Ta Gravationsbevis öfver inteckningarne och afskrift af kontraktet om Sågplatsen; mer behöfs ej. Jag
lider grufligt för mitt ben-. Nu måste vi väl, fullfölja hos Länsstyrelsen om rifning, om det blef upskof vid Tinget .
Hjertlig helsningar ! Din tillgifne Vän / C E Noring /.
besv.2/2.

Löfbacka den 10 April 1870.
Broder Marklund !
Mången tack för dina bägge värderade af den 2a och 8 dennes.
Jag kan ej fatta anledningen till upskofet med Wikforss målet, ty att det är blott för att få en uppgörelse emellan
parterne har jag svårt att tro, om ej Ekewall är alltför rädd om Södergrens skinn, ty efter hvad man 
sett af flere högsta Domstols Utslag går det ej utaf för hackor att stjäla timmer. Illa att du ej anmälde missnöje emot
beslutet om Markstedtska vittnena. Domaren underrättade naturligtvis, att missnöjet skulle anmälas genast eller inom
nästa dags utgång, sedan får man ej tala emot det galnaste premilinär beslut.
Är Bergmarks uplåtelse af väg intecknad ? Sök fort upbud å hans köp med dig, så att dylika Kontrakter icke
må kunna intecknas. Nog skulle jag hjelpa dig med Fallgrenska målet om jag icke hade vittnat i detsamma. Föret
räcker allt och jag har en hel hop småsaker från flere konkurser, som vänta dig-.
Mitt ben plågar mig grymt! 100 000 hälsningar Din tillgifna Vän / C E Noring /.
besv 12/4.

Löfånger den 25 April 1870.
H Herr J Marklund, Bureå.
Herr Häradsskrifvar Noring låter härmed bedja Eder att ovilkorligen för hans räkning behålla de två tunnor norskt
utsädes korn, hvilka han förut sig betingat. Helsotillståndet såsom vid Eder härvaro.
Familjen helsar ! 
Ödmjukligen / H Höijer /.
besv: till C E N. 29 / 4 70.

Löfbacka den 4/5 1870.
Broder Marklund !
Mången tack för Ditt sista korta besök och för det derpå följande brefvet troligen af den 28 Apr. med Jon Erikssons i
Bjurön revers och borgen. Uti Anders Jacobssons i Svarttjern Konkurs är hela utdelningen 6% 8:33. Jag sänder nu efter
Sädeskornet och är tacksam för 12 fot då jag ej får mera. Wi råkas väl om liqviden. Floden torde allt reglera sig i detta
wäder-. Mitt ben tillåter mig nu knappast att släpa mig öfver rummet. Burmans i Mårtensboda konkurs är utredd och
ger 15,6 % åt oprioriterade. De stora förmåns-
fordringarne togo det mästa. Tusende hjertliga helsningar. Tillgifne Vännen / C E Noring /.
besv 5/5-

Löfbacka den 11 Maj 1870.
Broder Marklund !
Tack hjertligen för dina wänskapsfulla bref af den 5 och 10 dennes och för sädeskornet-

Sida 4



Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Är Södergren anstäld wid Wikforss. Jag har anledning betvifla detta på grund af din upplysning, att James
Sm bygger igen Wikforssen. Om så är att Södergren { icke är} förwaltare af Wikforss, som han upgifvit sig
hos Konungen, så måste du genast d.v.s. till i fredags eft. midd. skaffa mig ett i möjligaste måtto officiellt intyg derom.
Jag har anledning tro att James Sm skall efterträda Södergren och då skulle en afskrift af kontraktet med James vara
värdt några Karoliner.
Jag har nu fått Södergrens och Svartlings Deduktion till K Mt, som de värda narrarne ej sparat syka med lögner och
dumheter bland annat att ängarne kring Bodträsket utgöras af " {Sjöbotten}" som sällan är befriad från vatten emedan
den är full med källdrag som förstöra växtligheten, så att de äro utan allt wärde och arrendet fingeradt ( till priset ).
Hvad tycks, sådant skall man besvara. Jag skulle dervid behöfva mig ett Embets intyg af O J Burman att ängarne äro
verklig äng och befriade från vatten af updämning, äro vid -sträckta och goda samt sjelfväxande- och i detta intyg
kunde han gifva uplysning om Ängen under det inköpta hemmanet, hvars läge och grad nog synes af Kartan och Du
kunde gerna skjutsa honom dit, dock i tysthet. Med det brådskar utaf fan, ty jag skall hafva exeptionen med {bevis in
duplo} inne hos Kungen den 21a dennes och grufvar mig grymt då jag icke kan få smörjan i väg förrän den 13 eller
den 14 på morgonen
och mitt fortfarande plågoris i benet mattar kropp och tankekraft.
Jag fick ej klart under rättegångs dagarna med dina lagfarter, emedan jag ej återfummit ett Bolagsstämmo-
prot., som du förbisett, men som jag måsta hafva förut, emedan jag haft det om det ej är utlånt vid föregående
lagfarter. Emellertid har jag förberedt saken till damlösen och tror att du kan wara lugn-
Ännu har jag ej fått af Lundström smulan för Stenlunds Utslag och Lm har det så, att det första hanröres vid, så ramlar
han; emellertid kan Stenl. gerna få par Rdr när som hälst, men det är ju din egen fordran ?
Förrän jag kan komma mig på kontoret kan jag likväl icke göra struntsaken klar.
At Burman i Mårtensboda konkurs har du att lyfta 15,6% på din lilla fordran, för Calles gamla revers, som jag ej fått
om hand annat än i afskrift, har Anders Israelsson och Abram Abramsson tagit utdelning. Håll efter dem således. Du
måste skyndsamt skrifva till Poststyrelsen- Ett slags utkast följer-
War lugn att jag aktar alla hemligheter Dina och andras bref, om än många af mindre vigt ligga framme på min plats,
men de rörs aldrig, ty en dom utan barmhertighet skulle drabba den nyfikne. Nu orkar jag ej mer , ty blott korta
stunder kan jag sitta uppe och bita ihop tändren. Hjertliga helsningar ! Din tillgifne / C O Noring /.

besv: 13/5 från Burträsk och sändt James Samdströms bevis att han och icke Södergren vore förvaltare af Wikfors,
sedan ONS köpt det.
d 17/5 cop fol 854, 855.

Till Häradsskrifvaren H :Herr C:E:Noring, Löfånger från Bureå Sätesgård den 16 Maj 1870 . J M
Till Kongl. General Post Styrelsen-
Som jag erfarit, att fråga är om flyttning af Postexpeditionen i Ånäset till Sehlet i Löfånger, hvilken fråga bra nära
berörer mig samt mine delegare i Bureå werken samt Renbergsvattnets Sågverk, belägne i södra delen af Skellefteå
socken och sträcka sig inom Burträsk samt Löfånger, torde det ej anses öfverflödigt, att jag vågar ödmjukast lägga ett
ord i saken,
Den rörelse som drifves för Bureå verken sysselsätter vanligen 50 fartyg och deröfver årligen och hvilken
korrespondens, som detta framkallar ifrån werket samt sjöfarande är lika lätt insedd, som olägenheterna af
de illa belägna post anstalterna.Till Nysätra eller Ånäset har jag öfver 5 mil och till Skellefteå postkontor 23/4
mil och om brevfen skola sändas deröfver förloras altid en postdag för dem som skola söderut, hvarföre jag
måste hålla mig till der, som är söderom, hvadan det vore för Bureå werken en stor fördel om väglängden till
postanstalten genom den ifrågavarande flyttningen förkortades med 2ne mil , och är det för Poststyrelsen lätt att ifrån
Ånäset inhämta derå mycket correspondens årligt utgör och äfven till och från Bureå.
Belägenheten är också den lämpligaste i Sehlet, såsom medelpunkten mellan Skellefteå och Dalkarlså samt
belägen i leden för all import och export för Burträsk soc. med 6 á 7 000 menniskor. Dessutom påkallas flytt-
ningen ad de 2ne vigtiga hamnarna Kallviken och Bjurön i Löfånger, den senare den största i hela riket. 
Då meningen är ett i Sehlet förena Telegraf Station med posten, bidrager jag gerna till Boställshus om flyttning sker.
Bureå Sätesgård den 16 Maj 1870 . J M.

Löfbacka den Erik (Tom ) 1870.
Broder Marklund !
Tack och heder för radena från Burträsk den 13de med det präktiga beviset, som kom i " Grefvens tid " just
när jag höll på att slå in Kontra Deduktionen till Kungen -- samt för gårdags brefvet med gratulation på Tom-Erik,
suppliken till Poststyrelsen m.m.
Jag har funderat mycket på huru du kunnat narra Sm att utfärda ett bevis , som för honom möjligen kommer
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surt efter ?
Likasom Södergren har jag förbehållit mig att få inkomma med ytterligare bevis i Wikforss målet. Jag tror wisst icke
att de behöfvas; men om goda bevis utan för stor kostnad kunna erhållas, så tag dem och jag skall söka presentera
dem. Är det möjligt att få en afskrift af Sandströms Kontrakt så spar ej att få tag deri, ty jag befarar att Svartten tvingar
honom att återkalla beviset.
Tag kraftigt i angående åverkan i Svensträsk. Låt Åström plikta och lofwa Swartling att få följa med om han
icke lämnar timret; för öfrigt eger du enligt 1805 års Skogsordning, att i krono betjentes (Hallgrens) närwaro
efterspana och återtaga det åwerkade. Således har du ingenting att frukta för {Svarttens } märke. Han får sig troligen
en mindre behaglig rättegång här i Löfånger, för det han tillgripit timmer, som jag hjelpte egarena att taga till wara,
såsom åwerkadt och litet itum i Burträsk kan ej skada. Blott sådan flod nu ej kommer, att timmret fås utur Svensträsk-
Timret bör stämplas med Bureå märket ofvan på Svartlings, men för all del glöm ej kommunicera akten med honom,
få se hvad min han får och sänd in bevisen (tillställnings).
Huru är det har jag glömt lemna dig utdelningen för C M Forssman i Bjurön? Här regnar, så att vi drunkna snart på
torra landet. Sänd med första inneliggande Telegram till Stockholm. Till oststyrelsen afgår suppliken på ditt Kto.
Tusen hjertliga helsningar från oss genom Din tillgifne vän / C Erik Noring /.
Många beslag har du lidet och många Svartling ? förebråelsen att du ej fått svar på ? om undersökning af 
G P S  är oskäligt, ty mitt bref af d 11/5 gifver svar på ?
besv: 30 Maj och sändt Qvarstads Resol.

Löfback d 1 Juni 1870.
Bäste Broder Marklund !
Mångentack för din v/ af den 30de dennes. Jag har med otålighet väntat några papper om Bodträsket, men än nu litet
lugnare, emedan jag tror att en anmärkning emot " Svartens " och Södergrens behörighet tager skruf, hvilket vännen
Anell äfven börjar förmoda, sedan han fick min svarsskrift med bilagor. Den kom in i god tid. Dock vore för mig godt
att hafva bevis af Burman, blott jag får det snart, för att hafva i bakhållet, därest K Mt.mot förmodan uptager målet.
Roligt höra att du fått en så pass lämplig upgörelse med Svartling 
om flottningen. Huru det går om timret få wi se.
Jag har gjort ett utkast till iteratum i fråga om timret från Svensträsk (se baksidan af Ditt Koncept ), Men jag känner ej
på hvad wilkor Åström sitter der och du kan rätta ansökningen efter förhållandet .
Angående dina lagfarts ärenden möter ett hinder att få ren fasta om du icke före den 13de dennes kan skaffa mig den
handling hvarigenom C Fr Sundbaum försålt sin (Lodinska) lott i Karlforss till J G Sundbaum.
Denne J G Sundbaum har till Dig försålt 19/1440 delar i Karlforss, men som du wet så egde hanej mer än 11 /960 delar
sjelf och resten 1/576 (bägge=19/1440) måste således bestå af CJ Sundbaums lott efter M Lodin och på köp härom har
JGS aldrig sökt någon lagfart, men köpebref emellan Bröderna måtte väl finnas och det är detta som jag behöfver. Jag
ser af köpebrefvet, att J G S sålt CF S lott i Bureå efter Lodin ty eljest hade det icke kunnat blifva 19/360 delar utan
blott 11/240 delar, men vederbörande hafva i detta fall icke förstått att uträkna havd J G S enligt handlingarne egt att
sälja och således blindvis beviljat upbud på 19/360
hvilket fel möjligen kan uptäckas. 
I går försökte jag linka ute och se på sådden, men har fått slita ondt för det emedan svullnaden slog sig upp i länder
till höften och jag i dag lidit grymt.
Fastän på ditt köp af G J Sundbaum och egendomarne här i Löfånger behöfver jag före den 13de. 
Tusen hjertlige helsningar-vännen / C E Noring /.
besv 7/6 70.

Bureå den 3 Juni 1870.
Till Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Westebottens Län !
Med bifogade af ej mindre bevis att Gust.Ulrik Åström, hvilken bebor Bureå Sågwerksegares hemman i Svensträsk fått
del af min ansökan om qvarstad å timmer, som förleden vinter olofl. Åverkats på sagde hemmans skog sig derå
meddelade kom Resolution-, än Protokoll öfver den af Hr Kr Länsman Hallgren i öfverensstämmelse dermed å timret
förrättade qvarstad, hvaraf äfven köparen Handl. O H Swartling enligt
åtecknadt bevis erhållit del, får jag, enär vid qvarstads förrättningen blifvit utredt att 1081 Sågtimmer blifwit
åverkade från hemmanets skog och då Åström, som erkänt sig hafva föröfvat samma Åverkan, icke varit
berättigad, men så väl han som köparen härvid handladt i strid mot 10 kap. 7§ Byggnings balken, Kongl.
Skogsordningen den 1a Aug. 1805 ½ 19 och 20 Kap ½7 Strafflagen på grund af dessa lagrum samt 16½ i sist
åberopande lag ödmjukast anhålla om tillåtelse att få återtaga ifrågavarande timmer parti. Förbehållande mig i öfrigt
talan vid domstol öppen om ansvar för åwerkan samt för det åverkaren och köparen redan sökt bryta qvarstaden
genom att olofvligen begagna Bureå Såwerks Dam för träsket och med vattnet utsläppa timret, äfvensom om skade
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ersättning för det hemmanet blottats på sin besparade skog. Bureå d. 3 Juni -70.

Som ett större parti Sågtimmer ca 500 denne vinter ovetande blivit hugget och nedfört ifrån vårt egande Hemman
Svensträsk i Burträsk Socken, hvarest virket ligger försedt med Wikforss Sågverks märke så får jag vördsamt anhålla
om förordnande för Herr Krono Länsman Hallgren att i Burträsk i laga ordning taga förenämnde timmer i qvarstad,
och hålla tillsyn att åverkarena icke må komma i tillfälle att tillegna sig det från vårt Hemman åverkade timret. Bureå
Sågwerksegare gm / Joh Marklund /.
[i kanten av brevet]
hvarken på grund af något löfte ännu mindre af något arrende contract hvilket icke finnes elle funnits sedan hans
faders död och har han aldrig varit arrendator af Svensträsk såsom han vid Qvarstads tillfället synes hafva uppgifvit
för att göra troligt att han varit berättigad till åverkan, utan har han och hans Moder endast af medlidande fått under
de föregående hårda åren bo å Svensträsk.

Till KmBde i Westerbottens Län-
Enligt Resolution den 27 sistl Maj har K Bde  lemnat mig rätt att bemäla en i Gust Ulr Åströms i Svänsträsk, Burträsks
Sock. förklaring i anledn. af Resol. den 12 i samma månad öfver min ansökan om qvarstad på åwerkadt timmer från
berörde hemman , som är Bureå Sågwerksegares tillhörighet. Då mitt redan ingifne iteretum i målet, innefattar
fullständigt svaromål i sak af hvad i Åströms namn blifvit anfördt får jag med åberopande deraf är draga. Att
förklaringen hvarken är skrifven eller underskrifven af Åström utan blifvit fabricerad i {Skellefteå} af Handl. R J
Åström OHS (Svartlings kompagnon ) samt förtjenar derför intet annat afseende, än i hvad den ådalägger desse
Herrars fullkomliga obekantskap med hvad de af mig åberopande lagrum innehålla om en arrendators rätt till
missbruk af ifrågavarande beskaffenhet. Derjemte får jag äfven nu erinra, att Åström hvarken är eller har varit
arrendator af hemmanet , utan helt simpelt inhyses derstädes; men detta förändrar ej saken emedan han uti ingendera
fallet varit berättigad till någon afverkning eller åverkan af hmets skog. 
Jag fullföljer altså ödmjl. min ansökning. Remiss handlingarne återgå.

Löfbacka den 8 Juni 1870.
Broder Marklund !
Tack för gårdags brefvet, som jag besvarar med några rader från sjuksängen.
Hvarföre sänder du mig icke J G Sundbaums köp ? Fastän på egendomarne i Skellefteå kan väl vara bra , men ingen
väg kommer jag med den här utan måste hafva köpet.
Köpebrefvet om Svänsträsk är af beskaffenhet att 3de punkten nu bör undanröjas och i så måtto var Åströms tilltag så
att man blir honom qvitt. Utkast till bemötande åt R J Öhman följer; det behöfs ej annars. Jag är nu rysligt illa deran i
mitt ben. Mer orkar jag icke. Din vän / C E Noring /,
besv:6/7 med express.

Löfbacka den 3 Juli 1870.
Broder Marklund !
 Huru i alla tider lefwer werlden med dig, som icke skrifvit en rad till mig sedan den 7 Juni ? Du måtte wäl hafva fått
mina bref af den 8 och 11te i sagde Månad. Jag har hela tiden {legat} och väntat på bevis i Wikforssmålet. Dina
handlingar från Tinget har jag löst- målet emot Fägren tog en djefla vändning för honom;som dömdes att betala hels
surfven och betala 60 Rdr i rättegångs kostnad till dig utom andre kost-
nader. Nu vore väl bäst att söka utmätning tvärt inan Fägren {klarar} sig, men monne jag vågar sända luntan af de
ganska vigtiga handlingarne med postikon? En lagfart i Karlforss, neml. på köpet af Sundbaum J G  erhölls icke i
saknad af hans eget köp, efter hvilket jag skref i sista brefvet, utan att få svar.
Lars Anton Isakssons hemman i Bäck är nu såldt och fråga är derföre om upgörelse, hvarföre Du torde med omgående
insända Din revers till mig eller Bexselius. Jag likar nu ibland uppe. Tusen helsningar Din tillgifne vän / C E Noring /.
besv 6/7 med express och sändt uppbud på Ytterviks Hemmanet jemte Charta öfver egorna, äfven Landshöfdinge
Embets Utslag i Svensträsk timret och Lars Anton Isaksson revers den ena á 9 Rdr ränta från 13/3-66. den andra Rdr
45 Rmt samt ränta från den 12 April 1867.

Löfbacka den 6 Juli 1870.
Broder Marklund !
Mången tack för dina kärkomna rader af denne dag med hustru Johansson- och för de goda dokumenten i Wikforss
målet. Jag nästan gråter att jag icke fått dem förr, emedan jag fruktar att jag icke får lemna in dem härefter. Hvar i all
werlden har mitt bref af den 11 Juni tagit wägwn ? Du säger att du skrifvit till mitt genom-
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seende Kbdes Utslag om timret i Svensträsk, men detta fanns ej med, Wäl att du sände expressbud, med hvilket jag
kan våga sända de vigtiga handlingarne från Tinget. De följa nu jemte Nota, men du ser att upbud saknas på J G
Sundbaums köp, derföre att hans Köp saknas. Du måste ovillkorligen hafva detta köp sjelf eller är J G S en drummel
som icke lemnat detta med fastan , fastän han borde insett, att då han icke hade upbud på egendomar inom Löfånger,
sådant ovillkorligen måste sökas inan Du kan få något upbud . Jag hade eljest ett djefla bråk för att få upbuden på
Karlforss emedan fastan ej var nog, utan hela räkenskapen måste in. Nu råder jag dig attgenast lemna Fällgerns Utslag
till werkställighet. Och glöm ej att affordra J G S köpet samt sänd mig detta jemte nu återgående fasta och afskrifter.
Du nämner intet om Dämningen wid Wikforss och jag har just väntat att få höra något därom, för att kunna taga mina
mått och steg. 
Arbeta inte ihjel dig. Du har ingen ros på grafven för det. Tusen hjertliga helsningar !  Hastl.
Din Tillgifne Vännen / C E Noring /
Nog behöfva jag penningar i rättegångs frågorna- Kan jag få dem ? 
P.S: Ett herligt väder- Min kornåker bär redan ax- efter sådd i Pingstveckan. Dse.
Nog får Du fullt för de 2ne Lars Anton Isakssons Reverserna, men huru snart kan jag ej säga. P O Forsgren skall betala.

Löfånger den 13 Juli 1870 .
NOTA till Herr Patron Johan Marklund på Summa 26:60 från / CE Noring / Kvitterad den 20 /8 1870.

Löfbacka den 24 Aug. 1870.
Broder Marklund !
Hjertlig tacksägelse för sista påhelsningen och för gårdagsbrefvet! Det war besynnerligt om Erik Larssons
Skuld, men härrör troligen af ömsesidig glömska-.
Jag ingår på din åsigt om Salomom Persson och lemnar dig fria händer, ehuruwäl mannen behöfde näs-
bränna för sitt stormod. Du kan ju underhandla med honom bakom de andras rygg, så att han ingår på hvilken
proposition, som hälst med bolaget in korpore.
Handlingarne i Fällgrens målet äro lemnade till Lindberg. Många helsningar ! Tillgifna vännen / C E Noring /.
Sänd mig med namn och sigill undertecknade- fullmakt för innehafvaren, att å mina vägnar i Kongl. Majt:s och Rikets
Svea Hofrätt anföra besvär öfver Skellefteå Härads Rätt Utslag den 30 sistl. Juli uti målet emellan mig, kärande samt
Gustaf Lundberg i Myckle under firma A Markstedt & Söner, Svarande om ansvar för ommärkning af timmer m.m.
Hållande jag etc.
besv 26 aug: 1870 sändt Fullmakten.
7/9 skrifvit med Christina Johansson och sändt Handlingarne rörande Wikfors målet i Skellefteå. 

PM I målet mot Wikforss-
1.Vittnet Erik Lindmark bör undervisas om edens vigt.
2.Finns inga vittnen att tillgå bland Sågkarlarne wid Wikforss-? eller bland forbönder som kört bräderna eller justerat
dem i Yttervik om antalet af bräder med Cirkel segment-? dessa borde höras äfven om sågning af timmer med 2
ringar-.
3.Svarandena, som i stämning tillvitat Bureå [Marklund] att hafva försågat timmer med Wikforssmärke och uti sitt
anförande till Höstetings prot. gjort samma angifvelse utan att kunna bevisa den böra derföre stånda ansvar.
4.Kontraktet för Året med Wikforss om ersättning för flottning bör inlemnas i afskrift-
5.Kungens Utslag om Dämning likaledes.
6.Räkning upsättes á) å 100 000 timmer eller {något} mindre, b) på enahanda flottningsersättning, som nu betalas af
Wikfors, c) på kostnaden att ndevälta och samla timmer, som släppts ned för Fahlmarks forsen, d) på skadan å samma
timmer medan det fått ligga och ruttna på strand, e) på arrendet för Ängarne, f) på vittnes kostnader stämnings dito,
lösen, resors Syne kostnader m.m.
7.Företes kontrakter om strand och flottningsrätt (arrenden ) samt afskrift af fastställelserna å först utsynt flottnings
rätt för Bureå-.

Löfbacka den 9 Sept. 1870.
Broder Marklund !
Tack för ditt bref af din 7de dennes.
Det war ledsamt att du ej kommit till uppgörelse med Wikforss gl bolag det blifver väl då nödigt att fortsätta.
Huruvida jag kan komma är ganska osäkert, emedan jag ibland är sämre. Du kan ju försöka att få målet till den 21
eller 22 dennes, om jag skulle kunna komma. Jag har upsatt en p.m. på åtskilligt, som jag anser böra förberedas och
iakttagas åtskilligt, som jag anser böra förberedas och iakttagas. 
Vivat ! Kungens Dom i dämningsfrågan har fallit och jag sänder den härhos. Du har nu att af O H. S. uttaga
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kostnader 117 Rdr att börja med och nu ville jag weta om man genast skall gå in för att fortsätta resnings
frågan, som jag nu tror skall gå utan mycket krångel af vederbörande. Sedan få vi fundera om grafningen i
Wikforssen. Jag sänder nu äfven Utslaget å Fällgren och sedan jag af Din fordran ---------------------395:86
afdragit till liqvid af kostnaderna hos Kungen i Dammålet med porto. obs! Bureå Sågverks räk 31/10 -118:86
så bifogas nu kontant- obs: fol 322 i Jm afr 1868.-----------277-Rdr, hvaremot du ville med omgående sända mig diari
bevis, att du fått liqvid och äfven återtagit Utslaget. Deri Du finner Afskrifteshandlingarne och lott-sedeln. Stadd på
resa till Nysätra på fisksammanträde hinner jag om ej mera. Att du låtit skrämma dig af Ekevalls misshumör märker
jag , men detta bör du lemna åt föraktet.
 Hasteligen af tillgifne vännen / C E Noring /.

Löfbacka den 24 Sept 1870.
Tack för brefwen af den 13 och 23 dennes , hvilket senare vid Middagstiden ingick: det förra har lemnats obesvaradt
dels af glömska och dels derföre, att jag har haft mycket svårt att bestämma mig för resa, 
emedan helsan ej är pålitlig. Emedlertid har jag nu beslutat mig för att försöka fara till Skellefteå Ting, men tviflar att
jag orkar mera eller att fara till Burträsk. Det war ledsamt höra, att du är osäker på dig om sågning af Wikforstimmer
egt rum vid Bureå och huru skall sådant hafwa kommit dit efter gallring ? Om du köpt wid sågen eller i Wattendragen
timmer med deas märke eller om det befunnits att Buretimmer blifwit ommärkt, bör altid bevisning derom vara att
tillgå och detta är ju redan bevisadt, angående timter i Holmsvattsbäcken.
Wärre kan det wara om sågning skedt förut inan ommärkning bliwit updagad. Dina karlars vittnesmål bör du kunna
utleta genom Rönberg och i alla handelser har väl icke du befallt sågningen af Wikforsstimret. Som jag vill minnas mig
hafwa förnummit, så har du ju alla år köpt Wikforss bolagstimmer.
Bevisningen om orsaken till vattenflödet komma de ej långt med-. för öfrigt tänker jag att vittne skola vara jäfviga. För
dig är nödigt att få all möjlig bevisning om det vid Wikforss försågade Bureå timret och om alla anledningar, som
funnits ovh finnas, rörande ommärkning ag timmer. De hitsända handlingarne om flottningsrätten återgå och har jag
tecknat ett blyerts V på dem som böra afskrifvas, men jag saknar hvad som förekommer i 1sta anläggnings Utslaget
om flottningsrätten, hvarom jag erinrar mig hafwa sett kontrak-
ter med Fahlmark och Hjåggböle etc. de der blifwit domfästade. 
Förslaget till expence räkning har jag gått igenom, men {misstag} saknar Schönfeldts besigtnings kostnad 2 
resor 1869-. De poster, som synas mig böra uptagas, har jag signerat V. Widare få vi språkas vid. 
Jag fick ej fullständigt svar å mitt bref den 9 ds om behofvet af handräkning att rifva dammen vid Wikforss eller om
du tror att Svartling gör det i godo, i hvilket senare fall det ju är onödigt att bringa honom i kostnader, som derutinnan
nu mera ej drabba de sannskyldiga. Tusende helsningar ! Din tillgifne Vän / CE Noring /.

Löfbacka den 5 Okt 1870.
Broder Marklund ! 
Tack mycket för senast och för handlingarne, som jag riktigt bekom med dagens post. Härhos besvärsakten i Lidsträsk
målet, att tillställas wederbörande emot bevis, så fort möjligen ske kan, hvarefter beviset tillsändes mig att insändas till
Hofrätten ; men se till att beviset blifwer fullständigt. Du får icke låta någon veta, att jag haft att skaffa med besvären,
sätt tvärtom någon annan historia i omlopp genom någon lämplig Käring, ty jag har förnekat kännedom om målets
närvarande ställning och vill ej öppet upträda eder emellan-
Jag har tagit afskrift af Härads Rättens Utslager i de delar, som du kan behöfva för liqvider- och sänder dem härhos.
Naturligtvis behöfver du dem icke om målet återförvisas. Tusende hjertliga helsningar !
Din tillgifne vän / C E Noring /.
besv 11/10 70.

Löfbacka den 11/10 1870.
Broder Marklund !
Åberopar mitt sista af den 5te och hoppas att handl. framkommit. Hvad tycktes om besvären ? jag hoppas att du låter
min Laxfjerding följa med din, då det altid blifver tillfälle att få dem hit. Tusen helsningar !
Vännen / C E Noring /.
besv 18 /10 och sändt fullmakt för afgifvandet af svaromål å Nybl. Sterbhandelagen liksom öfer Kongl. Majt o Rikets
Svea Hof Rätt Utslag rörande förment öfver af deras öfverhörnings från de bo Den uppl Allm:inom Burträsk socken.

Löfbacka den 23 Okt 1870.
Broder Marklund ! 
Tack för de sista brefven ! Du är väl aldeles " Öfvergifven " angde " Nyblaska " luntan, det skamliga försöket som
länge oss ovetande varit i säck och påse; men jag har återtagit oket och varit öfverhopad bland annat af konkurs
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utredningar gammal surdeg och icke kunnat göra något åt satyget. Emedlertid är tiden qvar till ett stycke i Now. och
som du får lof att sjelf utskrifva ( hos dig ) förklaringen , så har du att vänta luntan sist om Thorsdag för att klara den
med fredagsposten Helsningar Hast af Vännen Carolus långe.
emottagit och besv 25 October , sändt afskrift af tillställningsbeviset på G Lundberg & Markstedt & Söner i Afskrift.

Löfbacka den 26 / 10 1870.
Broder Marklund !
Tack för ditt vänliga af den 25te som nu ingått. Godt att du afsändt beviset i Lidträsks saken till Anell.
Dina påminnelser i gamla Blaskmålet kommo postfestum; Men jag tror mig allt hafva bättrereda på den saken som du
kan se af medföljande koncept till underdånig förklaring, hvilka du bör på godt papper, hälst " Bika-
paus " med 3 rader af kontexten på 1a sidan och underskriften långt ned på den sista, hvarefter hela luntan
skjutsas i väg till K Befhde. Bäst vore med en säker resande, så att akten ej skadas. Konceptet vill jag hafva åter och
med omgående veta om akten ingått. Det tog en dryg tid att läsa igenom luntorna, men det var på visst sätt ett nöje at
se huru det gick till i min kraftfullaste tid att möta Olle i grind. Nu tror jag att Blaskarne fått svar på tal och är tämligen
säker näsorna skola blifva duktigt förlängda och att det snart nog skall blifva riktigt slut med detta oerhörda mål, som
mycket liknar fabeln om berget och råttan .
Hjertliga helsningar ! tillgifne vännen / C E Noring /.
P:S: Knappast kan A Öhmark ställa borgen- Tack för löftet att sända Laxfjerdingen. Försök att få den till "Löfsta ".

Löfbacka den 25 Nov 1870.
Heders Broder !
Tack hjerteligen för senast vid vårt besök hos dina snälla flickor och för sällskapet på det stora grafölet- samt för dina
väml. af den 18 och 22 dennes, hvilka fått ligga under Tingsbråket.
nu följer stämmningsansökan i Wikfors utstakningsmålet. Men du måste taga reda på om O H S sökt lagfart på
kontraktet och emedlertid skynda med stämmningens tillställande. det måtte snart blifwa slut med vägen för för
Wikforss, så vida nöjaktigt betalning ej erlägges , i hvilket fall jag anser fallen böra upgöras blott år för år. Hvarföre
skulle du läsa karta af Zethrdus och särdeles på Kusinens hemmansegor? detta var då än värre onödigt och desto
mera som Z. Debteradt alldeles olagligt för kartan. Utstaknings handlingarne, [hvari kontrakterne finnas intagne}
återgå nu jemte Widestedts inhyses-räkning. Nog är Wolv tjock och behöfver stort rum , men så har han tilltagit
räkningen i Växten. Jag anser att du betalt nog redan och haneger ej debitera, ty liqviden beror på öfverenskommelse
och der denna ej kan träffas, har kon. Bfde att bestämma priset. Det vore lätt att taga reda på hvad  Wolv betalt i
hyresersättning hviket icke lärer vara mycket och det bör obss att det endast är hushyresersättning han har att få.
Mycket kan härvid bero på god vilja, om det befinnes att han i någon mom främjat Sågverkets bästa, men godtyckliga
påförningar och grabbtag är jag en fiende till. Jag beklagar att du fått feber och är så villig sonm skyldig att hjelpa dig
nödiga Medikamenter, hvika här äro att tillgå. Wid mitt besök hade jag med mig liqvid för Nils Perssons i Uttersjön
utslag- Rdr 60.54.
Hvarförutan du har här att få Slututdelning 69f {inalles 94f} uti Carl Fred. Lundbergs i Nolbyn Konkurs-30.13 dito.
30f{inalles 80f} uti Ol Gust Lundbergs ibid konkurs 13:53. dito 48f {inalles 73f} uti: Mårten Bergströms ibid
Konkurs-10:86= 54:52.
På fordran af Per Boström (slut)--23:-{ var det icke vackra resultat?} Sa Rdr 138:06. af Westermark i Nolbyn på Utslag
10.-
Men sannerligen jag vågar sända med lösposten större summor, utan din uttryckliga bestämmelse, emedan jag nu
blifvit riktigt bränd på postillonernas opålitlighet och dertill kommer att jag ej veta hvem som först får hand om
lösbrefven i Bureå.
Nu äro vi väl och vackert insnöade och ändå ät tuppen oppe-. Måtte detta urväder sträcka sig till Preussarne vid Paris
! Tusende hjertliga helsningar från oss genom tillgifne Vännen / C E Noring /.
P.S. det torde vara bäst att söka Utslag på And. Larsson i Önnesmark, ty sedan han nu vid 74 år svurit sig under
fan-an tror jag honom om det värsta. Dse.
besv 29/11 och sändt Nils Pehrssons Diarie bevis qvitterat.

Löfånger d 1a Dec 1870.
Broder marklund !
Tack för v. brefvet den 29 dennes. Det war en ledsam underrättelse, attt Wikfors fått upbud före dig, på vägen öfwer
No 7 hälst jag Caserade stämmningen på den omständigheten, att du före Wikfors fått upbud å hemmanet. Wid
motsatta förhållandet finnes knappt någon utväg att häfwa Väg-kontraktet, hvilket eljest skulle hafva gått som en
dans. Hr Kramers åtgärd, att meddela lagfart af kontraktet inan egan var utstakad och räntan bestämd var wisserligen

Sida 10



Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

olaglig,men den har emedlertid vunnit laga kraft, jag gör nu ett försök att sända till en början 130 Rdr, hvaraf full
liqvid för Utslaget på Nils Persson  och resten på utdelningarne i Nolbyn konkurserna; Men låt mig för all del snart
veta om detta ingått. tusende hjertliga helsningar gamle
Vännen / CE Noring /,   Sgr 130 RDR Rmt.
P.S: för närvarande är sannolikt ingenting mer att göra åt omskrifvne sak. Naturligtvis måste målet fullföljas och
särdeles hvad angår utstakningen . Men stämningen derom borde vid nu uplysta förhållanden hafva fått en annan
upställning.  brottom.   Dse

Löfbacka den 8 Dec 1870.
Broder Marklund !
Sedan jag fått klar en widlyftig post, sätter jag mig att språka några ord med dig och börjar att tacka dig för w./.
brefvet den 2a dennes. Wäl nog att det lyckades med penninge remissen, men huru är det, häfvdes
frebern ? Jag förstår ej hvartill du för närvarande behöfver Lundbergarnes och M Bergströms reverser; Men
emedlertid har jag uttagit dem utur konkurs akterne och inbyte afskrifter, för hvilka du blifver skyldig en stor summa.
Du ser nu att utdelningarne för de 3 reverserna utgör 54 Rdr 52 öre Rmt således har du fått 14 Rdr 94 öre på Per
Boströms skuld . 69 Rdr 46 öre. Hvad menar du med hans revers. Han har efter upgörel-
se betalt fullt på en obetydlighet när, som jag jemkat bort för att slippa krångla med stackarn- altså är den saken död-.
De 3ne reverserna och en Auktions nota på Westermarks häst följer. Den senare kan snart nog wara god att hafwa,
men du får ej betala Wmk mera än han är skyldig, ty jag vill ägven hafva för en liten fordran. Diarie beviset torde jag
snart få bekomma-. Jag har å dina vägnar i hela menighetens närvaro lånt Wmk hästen blott tills vidare- Låt honom nu
tjena utaf hvad han kan. 
posten kom, så att jag troligen icke hinner få med brefvet nu. Herr Brunos affär synes lofvande, Men det är väl för litet
stubbar kring Bureå att tola en så dyr fabriksanläggning, då Sågspån ej anses gifva god behållning. brefvet återgår; det
tol att tänka på- hjertliga helsningar ! Tillgifne vännen / C E Noring /.
besv 15/12 och sändt ATÖ bref af den 13/12.

Löfbacka den 16/12 1870.
Broder Marklund !
Just som jag står på resan till Nysätra kommer{ Hr Bäck i Bäck} med din högst intressanta af den 15 eller i går, precis kl
4 e m. Frågan är af oberäknelig vigt och bör wäl öfverwägas, hvartill jag nu saknar tid- och ett mundligt samspråk är
här af högsta nöden. Jag måste således behålla det hemliga förslaget så länge tills jag kommer hem och får tid samt
möjligen träffa dig sjelf, om du får lägligt.
Auktions Notan etc. får då äfven ligga. Du hittar allt på någon förevändning, att hala någon dag. 
Hjertlige helsningar ! Tillgifne vännen / C E Noring /.
besv 20/12

Löfbacka den 21 Dec 1870.
Broder Marklund !
Mycket tack för gårdagsbrefvet !
Jag sänder härhos dina Utslag på Joh Er Westermark i Nolbyn jemte en Auktions räkning- samt på Johan 
Anton Lundgren i Nolbyn jemte dennes nya revers och borgen, för att få dessa bägge Utslag qvitterade, så väl som
Diarie-bevisen och båda delarne åter med omgående. Som Du ser , så är utmätningskostnaden och skriflön 4:31
intagen i Lundgrens revers. Utmät- och Auktionskostnad hos Westermark utgör--6.50.
Summa Rdr 10:81. och af densamme har jag upburit Rdr 10:- Ergo har jag att få af dig en summa STOR Rdr
81 öre. I Westermarks häst, värd 200 Rdr, har jag dessutom 30 Rdr, som skola gäldas inan du lemnar honom egande
rätt till hästen åter. Wik Sandelin ställa säkerhet, att under 871 betala 200 Rdr  mera på sin skuld och du är nögd
dermed, så må dervid bero; men i annat fall må han klämmas. Här om skall jag med första undersöka. Bida derföre
litet; men låt illa-.  
Angående Wikforss will jag nödvändigt träffa dig. Jag har grubblat mig sjuk på saken och gjort ett utkast till kontrakt,
men vågar ej anse det bra, ty saken har så många sidor. Måhända att jag bifogar det härmed till din granskning; will
dock att du i så fall noga öfverväger, beräknar och pröfwar hvarje punkt deraf- ty jag tilltror mig icke att kunna
bedöma werkan af de ömsesidiga upoffringarne till den enes eller andres flrdel, ehuru jag sluter till den större winsten
för Bureå, utan att ajg gör något afseende på hotet om " Lokomobilen ", emedan det är lätt funnet, att OHS måste söks
komma ifrån hela skräpet; Men hankunde görs ganska ondt om han prackade på någon annan- eller föll på den idén,
att flytta sågen till Sjökusten.
Nu får det bero för denna gång. Godt wore om du kunde komma hit till widare öfverläggning. Det bör ej
glömmas att målet om vägen, måste i allt fall fullföljas, så att man får dom i den delen på 2a punkten i kontrak
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-tet. Så äro ock att iakttaga,  att detta måste bevittnas, hvilket kan ske, utan att vittnen få läas mer än afslut-
ningen. Tillönskande dig och din familj en glad och fridfull Jul samt godt slut på gamla året, har jag äran fortvara Din
gamle tillgifne Vän / C E Noring /. Huru går det med Vännen J. Hällbergson ?
besv 23 /12 återsändt Utslag och Diarie Bevisen qvitterade samt fordran Rdr 30.80 Rmt efter afdrageb fordran enl. bref
25 Nov och 1 dennes Rd 8 v 6 Rmt med Rd 22, 75  Rmt.

Löfbacka den 26 Dec 1870.
Broder Marklund !
Heder och tack för brefwet vänl. af den 23 dennes hvilket kom upbrutet från Grimsmark men med sitt innehåll papper
och 22 Rdr 75 öre Rmt, jema liqvid. men då har du förskjutit min andel i Hästen , så att Notan bort vara qvitterad. Du
har säkert glömt vid Tinget fullgöra inteckning uti Anders Olofssons i Brattjern hemman. För någon tid sedan skref du
att And. Öhmark i Wallen börjat köra utaf på sin skuld och att ahn skulle få anstånd. Om så är, skicka mig diarie
beviset och qvittera derå " att du tills vidare återtagit Utslaget 
och reversen ". Skulle du emedlertid anse nödigt , att utmätte godset säljes, så låt mig veta derom. Tack för
Välönskningen ! God fortsättning och välkommen till gamle Vännen / C E Noring / .
besv 30 Dec och sändt And. Olofssons Inteckning.

Herr J Marklund

Bureå
C E Noring i LÖvånger / Löfbacka

  Ett års brevväxling. Anteckningar och  svarsdatum i slutet på breven är av Johan Marklund .

Till Från
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G W Nygren i Elfsbyn / Piteå
Elfsby den 23/1- 70.
Broder Marklund ! Efter löfte öfversändes härhos i afbetalning på min skuld 160 Rdr Rmt. Som jag saknar anteckning
för beräknande af räntan, torde du hafva godheten och jewä erkännandet af ingången af harföljande reissa uppgifva
rätebeloppet, så det skall tacksammeligen öfversändas.
Hast af vännen / G W Nygren /.
Emottagit & besvarat 2871 samt uppgifvit återstående skuld af 25.61 Rmt. skrifvit 17/3 70 och påmint om inbet. af
resterande skuld.

Elfsbyn den 24 mars 1870.
Broder Marklund !
Som jag en tid varit oupphörligen på husförhörsresor, har ditt bref hittills icke blifvit besvarat. Efter att nu åter hafva
kommit till ro igen, skyndar jag att öfversända återstående ränta å min skuld med Rdr 26 Rmt.
Mången hjertlig och varm tacksägelse för all den hederlighet och välvilja, som du bevisat mig !
Wännen / G W Nygren /.
Emottagit 2 Afskrift och samma dag sändt reverserna åter.

Brev och skrivelser
Typ

J Marklund

Bureå
G W Nygren  i Elfsbyn

2 st brev

Till Från
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Ludvig Nyström i Skellefteå
Skellefteå d 24/1 1869.
Broder Marklund 
Jemte det jag får aflägga min tacksamhet för erhållna upplysningar om fattighjonet Maria Jonsdotter, får jag anhålla ,
att du har godheten uppgöra med samme Mann som förut wårdat nämde Jonsdotter, att fortfaran-
de tager wård om henne till det pris som kunne betingas. Ännu kunn jag icke lemna upplysning om huru jemkningen
för dit distrikt kommer att gestalta sig, distrikt sedeln för detta år skickadt med Lovis.
Hastl. af Vännen / Ludv Nyström /.

Skellefteå den 19/1 1870.
Broder Marklund .
Utanordningen af Maria JonsDr jemte några andra sinnessjuka personer, har jag utlyst att verkställas den 29de dennes,
om Maria då icke till pris som antagse, af någon lysten speculant öfvertages, är jag dig mycket tacksam för
erbjudandet. Med distriktsedlarne har jag icke, ehuru med mycken flit, hunnit med mera än Norra delen af Socknen i
slutet af weckan får du din egen- Slutliqviden distrikterna emellan blef utsatt till den 29 på f.m Uträkningen ännu icke
werkställd så att ditt register hunnit blifva rätt tydligt. 
Kunde du innan den 29de förhjelpa mig till en historik öfver Maria Jonsdotters Sätt, wanor och förhållanden, wore jag
dig tacksam.-  Vännen / Ludv Nyström /.
besv s.d.

Skellefteå den 28 /1 1870. 
Broder Marklund
Tack för underrättelsen om Maria Jonsdotters lyckliga afresa till sina fäder, en hedrande jordfärd består du
väl henne eller hur?
Medsände räkning skulle hufna varit tillgänglig den 12 dennes, nu kan deråt ingenting göras annat än låta den hvila
till nästa år. Jemkningsmedlen för 80de distriktet uppgå distrikten till last af 128 Rdr 98 öre, på hvilken summa jag å
morgondagen tänkt lemna Anvisning till Burviks distrikt som har en ännu större summa att erhålla. Hast af Vännen /
Ludv Nyström /.

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
Ludvig Nyström i Skellefteå

3 brev

Till Från
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Johan Eric Nyström i Öregrund.
Öregrund den 28 Mars 1870.
På min skrifvelse ifrån Härnösand har jag erhållit swar ifrån H:H:
Köpare till Skonerten Anna önskar få först emot taga en inventarie förteckning af dess innehåll samt huru fartyget
befins wara Samt Seglen men önskar Någon Prutning på Köpe Summan emedan här är många fartyg till salu. Förgått
Pris. efven att få utbetala köpe Summan i 3 qvartal en tregedel wid Köpestunden Samt den andra till juni månads
utgång den tredge i November Sekre köpare galenterar jag före emedan det är som vi seger welbärgade Bönder Däraf
er en min Hustrus Morbror såsom Disponent Reddare skal bli om köpet sker som har fast egendom för 2 sådanna
fartyg om det knipör. Hvargod och skrif till mig om jag Skall upgöra köpet ellör ward Patron Marklund önskar. 50
Klåfvar nefer tror jag mig kunna bort selja här på Gresön till Fiskare widare fär jag tala med H:H. när jag kommer till
Bureå jag skall försöka komma dit med det
sig göras kan jag hoppas widare kunna bort selja mera om den blir omtyckt. Mitt Fartyg ligger wid Härnösand för
wintern med last ombord. Kölden blefv för stark så jag frös fast . Önskar erhålla svar med omgående jag berom min
helsning till Capten Heggström om den är närvarande.
Med Högaktning / Johan Eric Nyström /.
Skal jag upbera penningar för Patrons Fartyg gifv mig fulmakt därtill i brefvett.
Besv: 14 Mars 1870 cop.fol.772.

Öregrund den 1 April 1870.
Jag hade Bestemt upgjord med Köpare och När jag fick Patron Marklunds bref jemte Inventarie Listan Och skulle göra
beslut Contract dåher under tiden Olsson som var Skeppare på Zelisc ifrån Gresön den samme Olsson som i höstas
Skulle lasta hos H:H: warit till Köparerna under tiden och sagt sig kuna Fartyget Anna för odugligt at hon ej kunde stå
eller Segla ej heller kunde Tagas någon last på henne så det kunde bära sig Segla med henne detta Rykte är Spridet här
omkring annars hade jag en annan Skeppare Jansson som efven önskade köpa men genom Olsson är alt skum om
denna karl wågar jag sega Skurk ty han Plegar här hemma efven göra vard han kan åt många i motstånd. Det var vist
hans mening at jag ut af H:H: Skulle erhålla någon belöning Detta harmade hans Svarta sinne och behagade honom
göra köpet om ingen-
ting detta kan Här Marklund helsa honom med när han kommer till Bureå kanske något mera ifrån mig och i wärsta
fall är han utan fartyg. Det var det värsta för det ser ut som jag wore en Skojare men det är icke det retta Det är så
olekt för mig så jag Skemes fara till Bureå men min orsak är det ej at köpet blef återställt Patron kan Låta vara at skicka
Nefvern för jag skall när jag kommer till Stockholm försöka få Någon Bredlast 
ifrån Bureå i annat fall skal jag ifrån Stockholm Skrifva hur H.H. skal skicka Nefvern ty jag har under wintern Bort
Låfvatt flera klåvar af Patrons Nefver som ventas jag tror mig kunna hålla en sårts Nefver handel med Gresö Fiskare.
Med Högaktning / J E Nyström /.

Öregrund den 19 April 1870.
Såsom svar på Patrons telegram fårjag nemna att om jag har haft Anna i Öregrund hade jag kunnat med sekerhet Selja
henne Men Sedan Olsson hade Sprit ut det Rycktet om anna får jag ingen köpare åt henne för en om hon blir Sedd af
Några hervarande Som kan sega för folket hurhonär ty jag har ej set henne där för kan jag ej sega hurhon är jag
medger at jag är nog förtörnad på Olsson som skemde min handel med anna jag blef helt förlegen ner jag kom till
köparne när dom sade att dom ej kunde opgöra något köp med henne för att Olsson hat sagt honär Rank och efven
Rutten men om anna Skulle blifva Oplagd någon winter
i Öregrund Seljer hon sig sekert ty efter vard Patron har sagt at fartyget är gått efven in ven tarierna är mycket det är 5
fartyg Som är oplagda för wintern i Öregrund Som har sålts bort i Winter.
Högaktning / J.E. Nyström /.
besv: 29 April cop:fol 824-

Brev och skrivelser
Typ

Johan Marklund

Bureå
Johan Eric Nyström i Öregrund

3 brev

Till Från
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Olson & Wright i Stockholm
Olson & Wright. Skepps-klarerare. Argentur för Sjöförsäkrings Sällskapet i Arendal.
Stockholm den 11 Januari 1869.
Herr Joh: Marklund . Ånäset & Bureå.
Wi hafva att erkänna undfångsten af mycket ärade af 30de passato, i anledning af hvilket wi af Herr G.W.Petersson
emottagit Rdr 91 Rmt som wi tacksamt Crediterat Briggen "Camilla " för befraktnings -provision å lasten till
Boulogne.Tacksamma för upplysningen angående herr L.O Kinberg, skola wi erbjuda honom wåra tjenster för
anskaffande af de fartyg han behöfver. Wi wilja härmed upplysa att för närvarande utbjudas fartyg mycket sparsamt
och synes frakterna till Nord frankrike blifva circa 4 franc högre än fjolårets sommarfrakter. Bedjande HH att äfven
detta år få förtroendet anskaffa de fartyg son H H
behöfver, teckna wi Högaktningsfullt / Olson & Wright /.

Två Frakt-Cirkulär det ena från den 7 Februari och det andra från den 28 Juli 1870, vilka innehåller Träfrakter; från
olika hamnar i Sverige till hamnar utomlands.
Saltpriser; Kolfrakter; samt Jern-Spannmåls- och diverse frakter.

Brev och skrivelser
Typ

Herr Joh: Marklund

Ånäset & Bureå
Olson & Wright I Stockholm

Skepps-klarerare. Argentur för Sjöförsäkrings Sällskapet i Arendal. Stockholm.

Till Från
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E.F. Ohrt i Kiel /Tyskland.
Kiel den 12 Februari 1870.
Herr Joh: Marklund. Ånäset & Bureå.
Mig beträkkande på mit sista skrifwelse af den 9de September sist leden år, warpå jag äre blifwet utan svar ifrån H.H.
tillåter jag mig i dag at förrefråger hos Eder om ni wille lämnar mig nogra laster Sparrar och Bräder toll Försäljning i
Commission. Jag reser wanligt hwart år i början af Marts Månad omkring i Hertugdömmerne Schleswig & Holsten,
fur at söka at få Requisitioner på Trädlaster fur mine Huse jag arbede med i Swerige och Finnland och då kunna det
passa godt, at med detsamma förreder H.H. wärda Firma, och at jag iakttaga H.H.wärda Intresse kan ni wara
öfwertÿget om , då jag har Huse war jag arbedet
med i en Tjuga års tid, som äre den besta Bewis at mine Wänner äre tilfreds med mig, min privision äre som 
wanligt 2% af Facturabeloppet. I fall H.H. wille ingå på at öfwer lämner mig en parti Waru til försäljning beder jag at
upgifvwa mig det med omgående Posten, såwell Sortimentet som di billigastePriser H.H. wille sälge sine Waru for, så
kan swarret hinner hit tilbakes inn intil jag resa, wi har här sedan en 8 dage tid först fått Winter, och äre hwort Hamn
tillagt med Is, så at ingen öppet Watten äre at see intill Fahmern och äre alt Utsikt for handen at wi inu behåller en god
föru Winter, i det jag nu imodseer H.H. wärda omgående swar 
tecknar Med san Högaktning / E F Ohrt/.
besv 28 feb cop:fol 751

Brev och skrivelser
Typ

Joh. Marklund

Ånäset & Bureå.
E.F. Ohrt  Schiffsmaxler  i Kiel Tyskland

Till Från

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-02-11
Arkiv, signum och volym
A01

E01

025

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Inkommna brev 1857-1873

Inkomna brev

Dokument
122

Datum
1870-02-13

C O Ortman i Skellefteå.
Skellefteå d 13 Feb 1870.
H herr Patron J.Marklund. Bureå.
B Broder !  I följe af wårt sednaste samtal hoppas Du beslutat dig för offerera tillwerkningen af plankor och battens till
Herr Francke, d.v.s. det tjock wirket som faller vid Bure och Sälja tunnbräderna till en annan köpare; Vid Kåge hafwa
de nu brukat en 3 á 4 år sälja den tjocka tillwerkningen särskeldt och den tunna särskildt- denna försäljningsmethod
hafwa de ansett förmånligare an sammanblandad;- Tunnbräder äro ju 
bäst afsättliga på Tyska och Hollsteinska samt Danska platser jemte sparr skeppningar ; eller också att du erbjöde alla
dimensionerna till Herr Francke för ett moderat pris. Köplusten , som till någon del visade sig under december månad
samt i början af Januarii månad på Utlandet, har nu betydligt afswalnat, så att samma höga priser kuna nu ej på längt
när optineras- Jag anser att ditt rimliga pris för Bureå-tillwerkningen bör vara för 3/9 ts mixed Engelskt eller prima
franskt } 16 Rdr för 2 ½ x 7 ts } 8 ½ Re.
för 3/9ts Tertia Engelskt eller secunda franskt } 13 Re  för 2½ x7 ts } 6½ Re.
för 3/9 ts qvarta Engelskt eller tertia franska} 10 Re  för 2½x 7 ts }4½ Re.
för 3/9 ts qwinta Engelskt eller qvarta fr.} 7 Re för 2½x 7 ts } 3 Rdr. allt pr Tolft 14 fots beräkning. För 6,7 o. 8 fots 2/3
dels pris och 10% rabatt för gran- Förskottet må du lämpa på efter ditt godfinnande. Vid Holmfs hafva Vi under
vintern lemnat 8, 10 á 12 000 Rdr 2 á 3000 re Ultima hwarje månad på 1á 3m vexlar.
Broder ! Laga nu så att affärenra kommer tilll stånd; ställ dig genast i underhandling med Herr Francke så kan
affärena vara snart afslutad till ömsesidig belåtenhet- och jag tillförsäkrar dig att du ej skall komma att ångra dig för
en affärsförbindelse med herr Francke- sorteringen blir i allo lindrig- Ruth kan derom lemna dig en trowärdig uppgift
om huru det nu under Trenne år utfallit vid Holmforss. Emotseende ditt värda meddelande- förblifver Med all
Högaktning i vänskap / C O Ortman /.
besv: 19 feb cop.fol 736.

Skellefteå den 12 Maji 1870.
Broder Marklund !
Härmed får jag förfråga: om Du vore hugad, att par första öppet watten eller möjligen något sednare, till Herr J.E.
Francke försälja i Bureå eller Kallwikshamn 50/ 80 standards 3/9 tums handsågade plankor ( lik god Skellefteå
Skeppning ) med ungefär 25% grand. Utbedjande mig ditt svar, om billigaste pris , justeradt o- pråmadt till sidan samt
medellängd m.m. med omgående tecknar. Med all wänskap / C O Ortman / .
besv 15/5 cop. 850 Skrifvit 27 /5 cop. fol 879.

Skellefteå d 14 Maji 1870.
 H Herr Patron J Marklund. Bureå
B.B. Åberopar mitt föregående , angående Lefverence af 3/9 tums handsågande, får härmed förfråga, om Du har
tillgång och är hugad till herr J E Francke försälja, justerade pråmade till sidan af fartyg i Bureå hamn
första öppet watten : 50 / 80 grans, samt 40 / 60 Standards 3 / 9 ts och något 2 ½ x 7 ts vrakfri Skellefteå Utskott.
Uppgif mig med budet billigaste pris å förenämnde Träwaru-partier beställningen sker naturligtvis mot conossiment.
Emotseende dina ev meddelande. Tecknar med Högaktning i vänskap / C O Ortman /.
besv 15 /5, cop fol 850.

Skellefteå d. 28 Maji 1870.
 Broder Marklund !
Mycket tacksam för sednaste gästfria bemötande, samt  för brefvet af gårdagens, medförande uppgift öfver ditt
träwaru-Lager i Kallwiken. får jag i anledning deraf förfråga om Du nu vill sälja dina i Kallwiken lagrade 3/ 9ts
handsågade furu ägrans omkring 200 Tolfter till uppgifne pris: 11 Re pr Tolft 3 / 9 ts 14 fs mixed till högst 8 tum inom
vankant- bredd och tjocklek emellan Svenskt o. Engelskt mått. 3n till 9 r och 4e t Eng till 7 R ; allt efter för handsågad
Skeppning sedvanlig sortering- för 6, 7o 8 fots längder der 2/3 dels pris och för gran 10% rabatt- vid sidan af fartyg ,
pråmar justeradt och märkt i båda ändar. (Aflastadt till sidan )
Betalning contant här 8dag efter Connosimentets tecknande, eller genast Vexel å Stockholm 8 d.d. av factura-beloppet.
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Vilket skulle, ifall affair, komma att justeras franskt mått-hvarföre tillägges 10% för reduction till Eng mått. Ifall om
affair konvenerar dig, har jag nu ett fartyg på 56 svåra Laster ( lastar omkring 200 Tolfter ) hwilket nu erbjudes mig
och kunde omsegla för lastning i början af nästa wecka.
Vikfors Sällskapet har kört bor mig fr. Sundudden;- Men jag kommer nog att få bugt på Herrskapet. Emotseende ditt
angenäma svar- tecknar sanne Vännen. / C O Ortman /.
besv 29 Maj cop:fol 880.

Skellefteå d. 4 Junii 1870.
Broder Marklund ! 
Tacksam för din ärade skrifvelse af den 29 pto, var det ledsamt att jag ej personligen fick träffa dig häri
Staden i Thorsdags; jag hade samma dag en utfart i sällskap med Kronofogden till Bodan och Östra Fahl-
mark för att träffa " Familjewänner " och sedan till Upplagsplatsen vid Ytterviksfjärden, hwarigenom jag lag-
ligen sattes i besittning af wirket; få se om " Ytterviksherrskapet " ännu en gång försöka med skjutgevär 
bortjaga mina arbetare från Franckes ägande och märkta wirke samt förhyrda plats.
Igår blef jag hindrad tillskrifva dig emedan jag hade 2ne Norrmän att klarera. Med budet anhåller nu om ett bestämdt
Swar, om Du vill sälja vid sidan af fartyg i Kallviken 40 á 50 Standards 3 / 9 ts  handsågade furu-
och granplankor af vanlig god Skellefteå Skeppning, till bredd och tjocklek Svenskt och engelskt mått- justerad till
franska mått- till uppgifne priser. 1a eller mixed till 8 tum 11 Re, pr 14 fs furu,
2a - 9Re pr 14 fs furu, 3a-7 Re pr 14 fs furu.
10% rabatt för gran- 2/3 dels pris för 6,7 och 8 fots- 10% förhöjning av Franskt till Engelskt-
3 / 8 tums 2½x 7 ts handsågade och sparrar kunna ej användas.
Om du är hugad sälja, hwarom jag utbeder mig definitivt svar med budet, så kan wirket komma att afhämtas innan 15
dennes. Utbeder mig ditt ws swar -förblifver  Men sann wänskap / C O Ortman/.
besv, sd.

Patron J Marklund

Bureå
C O Ortman i Skellefteå

Till Från

Sida 2
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