
Pålsboda den 27 april 19211) 
 

Älskade syster9)! 
 
Du skall ha så innelig mycket tack för både brev och kort som vi har 
bekommit ifrån dig. 
Det ser värkligen ut som jag aldrig skulle kunna ta mig för att skriva till 
några rader åt dig men nu skall jag åtminstånde göra ett försök, du skall 
väl ändå ha överseende med mig för att du har fått väntat så länge på svar 
ifrån oss. Ja vad ska jag väl nu börja episteln med. Ja vet du i lördags 
eftm kom mor3) hit och överraska oss riktigt det var så roligt att hon kom 
ett tag till oss, var kvar till måndags middag, hon kunde nog ej göra annat 
än resa hit och se sitt lilla hjärtte guld ett tag, du må tro att det är allt så 
inneligt godt och kärt, ja hon är alit [alltid?] så snäll också hon har inte 
blivit bortskämd med att få som hon själv vill. Hela förmiddagarna ligger 
hon här inne uppå sängen, någon vagn eller egen säng har hon inte ännu 
fått, idag tog hon sig en lur från 12 till klockan var litet över tre var inte 
det duktigt gort av vår lilla Inga Maja2). 
Hörde av mor att du ämna resa hem till pingst hoppas att du då tar den 
här vägen på endera resan, det skulle vara så roligt för mig om du reste 
denna vägen, och för dina besvär skall du få se på vårt lilla pure, hon är 
snart fyra månader gammal, men ännu får hon hålla till godo med att vara 
lindad, då hon skall ligga och sova, annars är det nog så rysligt trevligt att 
få ligg lös och sparka en stund, men hon blir snart trött på det också. 
Sven4) och du skriver er väl emellan så du har väl reda på lika mycket 
hemifrån som jag. Skomakar Kalle har slutat sina dagar ävenså målar 
Hagberg, ja det har du väl hört genom Sven förstår jag. Karl5) hade en 
bilskjust till Bofors för en tid sen, då sade han till hos Eriks ett tag, men 
Erik6) var då rest till Rynninge ja det var ju bra för honom att han fick 
något knog, något tjänar han väl och bättre nå än intet, men kan du tänka 
dig att Paulina7) skriver inte till honom kanse hon nu har skrivit något, 
men han hade varit länge i Ryn som han inte hade hört något ifrån dem, 
och han som är så kär i sin lilla flicka. Tora8) är nog sin pappas allt. Du 
skrev om en korkmatta till lilla kammaren ja det är en sak som mycket 
väl behövdes, jag mätte golvet ett tag men har nu glömt bort hur mycket 
det skulle åtgå till hela golvet, men två meter bred behövde hon vara 
annars blir det mycket skarver bortikring. Gärda hade köpt riktig 
korkmatta för 9.50 meter 2 m bred mor älskar bruna brunrutiga matter vi 
skall väl ej gå mor förby denna gång, och inte större korkmatta än det där 
blir skall vi väl stå ut med. Nej jag måste i en hast  avsluta brevet. 
   Hälsningar i mängd från oss 

Karl o Emma 
och välkommen hit till helgen. Du hade väl riktigt trevligt då ni var till 
Stockholm, ja det är rätt roa er emedan det bär åt 
 
 
Brevet skrivet av Emma till systern Ellen 
*  Syskon 

1) Årtalet skrivs inte i brevet. 2)Dottern ”Inga Maja” född 29 dec 1920, sägs vara 
   snart 4 månader. 
3) Anna Andersdotter 1861-1923. Mor till syskonen. 
4) Sven Eriksson * 1897-1976 
5) Karl Pettersson 1887-1983. Gift med Emma. 
6) Erik Eriksson * 1889-1969. Gift med Paulina. 
7) Paulina Svensson 1890-1963. Gift med Erik, mor till Tora. 
8) Tora Eriksson 1918-?. Dotter till Erik och Paulina. 
9) Ellen Eriksson * 1892-1949. 


