
Worcester Mass 5-15-1927 
 
 

Syster Ellen1) 
 
Tack för ditt bekomna brev för en tid sen. Det regnar o är kyligt i 
dag. Vi har ingen sommar här ännu det är ju varmt ibland o sedan 
kallt o ruskigt. Johanssons Sven2) från K-koga har kommit hit 
denna veckan han tycker om sig här. Vi är krya, utom Tora3) hon 
har förkylt sig o ligger idag. Då skolan slutar till midsommar skall 
hon taga bort öronmandlar hon lider av dem säger docktorn. Sedan 
har hon gått hos tanddocktor ett half år, så det blir nog räkning 
snart för henne. Men det ä bra hon är frisk o kry annars. Skolan 
tycker hon om så hon kan följa med o klarar sig bra. 
Tiden går fort för 4 år sedan var jag hos Eder, far4) o mor5) levde 
men är nu borta ja ni också, men ingen saknar oss, endast Ni hade 
pengar jag är skyldig då vore allt glömt, det grämer mig ett uttryck 
av mina syskon har fällt över mig angående pängar som de inte kan 
få från mig. Men ingen av Eder har med ett ord nämdt något varken 
om bouppteckning eller arfskifte. Du Ellen säger Far uppgav 1200 
kr (det var en dyr America och Stockholmsresa säger jag) Kostar 
en andra klass biljett o en resa fram och åter till Stockholm m 
biljett till Göteborg och 40 kr i landstigningspängar 1200 kr. Säg 
vad har jag lånat mer? Han sade mig själv samma dag jag reste ja 
även mor nämde samma summa sista dagen eller samma dag jag 
reste men då var det inte så mycket som du säger han har uppgivet i 
bouppteckningen efter mor. Själv hade jag allt uppskrivet jag fick 
av dem o någon skuld förut, utom det jag fick af dig o Sven6) vet 
jag mig ej af. Du får bli ond Ellen men jag kan inte hjälpa det. Jag 
tänkte inte behöva skriftligt då det var mina föräldrar. Nog nu 
denna gång 
ingen vill fortsätta 
 
Hälsningar från oss 
Hälsa Sven o Emmas7) familj 
och Degerfors8) 
och dig sist o mäst Ellen 
 
Erick 
 
 
 
Brevet skrivet av Erik Eriksson * 1889-1969 
*  Syskon 
1) Ellen Eriksson * 1892-1949 
2) Sven Johansson ? 
3) Tora Eriksson 1918-?. Dotter till Erik och Paulina. 
4) Anders Eriksson 1860-1925. Gift med Anna. Syskonens far. 
5) Anna Andersdotter 1861-1923. Gift med Anders. Syskonens mor. 
6) Sven Eriksson * 1897-1976 
7) Emma Eriksson * 1894-1934. Gift med Karl. 
8) Anna * och Oskar Adolfsson 


