
Worcester Mass Juli 18 1925 
 
 Kära syster Ellen1) 
 
 
Vi har bekommet dina båda brev. Jaså Far2) har slutat sina dagar. Du har nu 
mycket rusta med. Jag förstod det var något då brevet kom jag drömmer 
sällan om Sweden men någon natt förut var jag hemma hos Eder. Det känns 
konstigt att även far är död tänk endast 2 år och så är vårt hem borta. Jag 
trodde nog att jag aldrig mer skulle få se dem. Vad skall man nu tillbaka till 
Sweden då mor3) o far äro borta. Nu har jag mina flickor endast, det var 
besvärligt innan de kommo men nu är det bra. Tora4) har nu gått en klass i 
skolan och hon tycker om sig där, det går fort för henne med språket emot 
för mig. 
Jaså Sven5) är inte gift än det tänkte jag, nä skall du Ellen gifte dig. Tora hon 
talar om Signe6) vad snäll hon var och så roligt de hade. Nu är de så långt 
från varann men tankar går tillbaka även för henne. Nu vill hon inte tillbaka 
hon skall skicka kort till Signe o Ruth7) om de blir bra. Jag var till 
Rosenlund8) med fullmakten så den blir som den skall vara. Jag har intet 
mycket att skriva om friska o krya är vi alla. Den ena dagen går o den andra 
kommer veckor o månar går fort. Vi bor i bolagets hus det är fint här på 
sommaren de hålls nu o vill sälja så det händer vi snart bli upsagda om vi 
inte vill köpa av dem. Vi har ganska varmt och godt nu men det kan också 
byta om fort o bli kallt klimatet är inte riktigt bra här. 
Då du vill ha för försäkringar skall du väl skriva. Vi har nu fått en liten 
kiddykatt så det har blivet tillökning i familjen. Du skall väl förlåta vårt 
dröjsmål med skrivning jag har skrivet flera gånger men har inte kunnat 
skickat dem för en saks skull. Jag arbetar än på samma plats fåse hur länge 
det blir? Vi har taget kort kanhända vi sänder något om de blir bra nästa 
gång som du skriver. Sänder dig o alla syskon en kär hälsning från oss. 
Hoppas ni får vara krya o friska liksom vi nu äro. 
Hoppas det blir rätt detta papper som kommer 
Glöm oss inte här. 
Hälsningar från oss Eric Paulina9) o Tora 
 
 
 
 
Brevet skrivet av Erik Eriksson * 1889-1969 
*  Syskon 
1) Ellen Eriksson * 1892-1949 
2) Anders Eriksson 1860-1925. Gift med Anna. Syskonens far. 
3) Anna Andersdotter 1861-1923. Gift med Anders. Syskonens mor. 
4) Tora Eriksson 1918-?. Dotter till Erik och Paulina. 
5) Sven Eriksson * 1897-1976 
6) Signe? 
7) Rut? 
8) Rosenlund. Resebyrå. Se brev från Erik 1932. 
9) Paulina Svensson 1890-1963. Gift med Erik, mor till Tora. 
 


