Pålsboda den 12 aug*
Älskade fader1) och syster2)
Jag känner en stor skuldkänsla därför att jag ej förut har skrivit hem
till eder men ni skall väl ha överseende med mig. Som ni förstår så är
det ej godt att få sig en stund fritt. Ni skall ha så mycket tack för
brevet som jag fick ifrån eder o vad jag väntade på det, tanken är för
det mästa hemma hos eder, men jag var så ängslig för Eriks3) skuld
innan jag fick höra hur det var. Ja Gud tröste och hjälpe honom i den
stora vida värden.
Du Ellen2) du skriver väl till Nina och mostrarna om du ville skriva till
någon av dem och bedja dem att de sätter blommor åt mamma5) till
hennes namnsdag vore du snäll. Att mamma ville vila i Felling undrar
jag ej på, men jag tycker det käns så svårt att aldrig kan man få gå till
mammas grav med en enda blomma ibland kan jag ej fatta att mamma
är borta. Det är så svårt och onatuligt att tänka sig att hon skall vara
gömd där ute. Den som finge komma hem till eder ett tag snart. Jag
förstår ej hur det är en är som bunden ett sådan jäktande gämt gämt kl
är ½ 5 och pappa6) har ej haft tid att äta middag han har bråttom värr
och får stå i både sent och bitti, nu har han köpt sig en lastbil också få
se hur det lyckas med den. Nog går det an så länge pappa får vara frisk
och orkar men nog många gånger blir det tröttsamt för honom. Och
jag sen som gladde mig åt att få hjälp, men jag har då aldrig sett
maken till flicka. Jag får henne inte att göra ett enda dugg den aldra
minsta sak jag ber henne om så skall hon trula en lång stund för eller
också blir det, ”det kan Tant göra själv” att tala vid henne går inte för
då bara hon träter imot. Ellen7) har hon ju något så när bra men inte är
det mycket att lita på, Ingrid8) inte alls hon är så le skulle ha så mycket
stryck men blir det sen frågan om mat då blir det ett annat, så
bestämda mat tider har vi ju ej för Karl6) har ju ej sådant arbete utan
jag brukar ju rätta mig något efter det för maten är ju godast då den är
nykokt och pappa är ju ganska noga med maten, men Anna Lisa9) hon
säger allt till när hon skall ha maten sen sätter hon sig och trular tills
jag hinner få den iordning åt henne ”vad behöver jag vänta på den
där” säger hon om Karl inte vill jag just gärna släppa henne till bordet
först för det händer ibland att det blir slut på faten äns?änt att jag nu
kokar mer än dubbelt imot då vi var ensamma den gångna veckan
baka jag upp utav 4 liter mjöl 6 kg vetmjöl och då vi var ensamma
räkte vetbröd utav en liter gämt. Hur skall jag veta när jag är mätter
jag äter så länge det är roligt säger hon, sen är det deräkt från bordet
och på dass varenda gång, inte kunde man väl tro att fru Edberg10)
hade såna barn fostrade på det viset, vore det inte förargligt så skicka
jag hem henne genast ?? henne och betala henne något som vi tänkte
det kan vi inte, för jag har mer besvär än nytta av henne. Innan bären
blev mogna då bråka hon och ville till skogen men nu är det omöjligt
att få iväg henne, eller också går hon och kommer igen med en knap
liter bär i lödags förmid körde jag iväg henne då hade hon två liter
hallon när hon kom åter, då skröt jag ju och tyckte att hon vartt duktig

”ja det går väl att plocka bara jag vill” men när det inte är roligt så,
fick jag till svar den gången.
Är Oskar11) kvar hemma hoss eder, och har ni hört något från Anna12)
hur det är med henne hon hade ju varit till Docktorn för sin mage men
docktorn hade ju ej sakt vad det var för fel.
Och hur är det med Tora13) och Paulina14) är de krya, nu är de väl
glada då de fått brev från pappa. hällsa dem så godt från oss
Och hur är det med eder själva hoppas att ni båda två är krya så får vi
taga en dag i taget som den kommer. Nu måste jag nog snart avsluta kl
är en kvart i 13 och mor behöver allt vila för att orka en ny dag. Jag
har ej varit riktigt kry nu på en lång tid ont i bröstet och hostar.
Vi har fått en lägenhet vid station 2 rum och kök till 1 Okt
Många och hjärtliga hälsningar till far och syster från oss små och
stora vänligen
Emma

1923 7 juni dör Emma o Ellens mor
1923 19 november kommer Paulina o Tora till Via
*Brevet bör vara skrivet 1924 12 augusti
1924 10 oktober flyttar Paulina o Tora till USA

Brevet skrivet av Emma Eriksson * 1894-1932
* Syskon
1)
Anders Eriksson 1860-1925. Gift med Anna. Syskonens far.
2)
Ellen Eriksson * 1892-1949.
3)
Erik Eriksson * 1889-1969. Gift med Paulina.
5)
Anna Andersdotter 1861-1923. Gift med Anders. Mor till syskonen.
6)
Karl Pettersson 1887-1983. Gift med Emma.
7)
Ellen Pettersson 1922-1998. Emma och Karls dotter.
8)
Ingrid Pettersson 1920-2009. Emma och Karls dotter.
9)
Anna Lisa. Piga hos Karl och Emma.
10)
Fru Edberg. Anna Lisas mor.
11)
Oskar Adolfsson 1881-1964. Gift med * Anna.
12)
Anna Eriksson * 1888-1964. Gift med Oskar.
13)
Tora Eriksson 1918-? Erik och Paulinas dotter.
14)
Paulina Svensson. 1890-1963. Gift med * Erik.

