Worcester Mass 5-17-1932
Syster Ellen1)
Tack för brevet vi bekommet det är minst 2 st från dig. Det var
ledsamt syster Emma2) har lämnat oss och de sina små, ja så går det
med oss en o var.
Du skrev om pengar jag hade, vill du betala 2 af mina försäkringar
med dem, med det första du får detta brev. Jag sänder en lapp,
hoppas du förstår den o gör mig den tjänsten i tid. Hoppas du är
frisk nu o kry. Vi mår också godt efter omständigheterna. Tora3)
har gått och läst för prästen i år hade avslutning i pingst men den
andra skolan har hon ett år kvar.
Vi har sommar o varmt nu fryser ingen ihjäl som förhållandet var i
vintras. Ja det som är i U.S.A. nu har det bra, behöver inte arbeta.
Jag säger inte mer än det är bedrägligt ja vansinnet att leva. Det är
nog bra mycket bättre i S. änd här men nu är det försent att komma
åter. Vi har nu Precident4) val igen då är ingen förhoppning på
arbete under den tiden, tills de ser utgången av valet.
Jag hade brev från Holm5) en gång men han tröttna o sluta med
skrivning. Är du där något? From Kärrboda6) har jag aldrig hört
något. Holm sade en gång de har så fint. Det är så mycket jag vill
höra eller se men här jag är, som Dryfus på Djävelsön. Vill du göra
mig den tjänsten Ellen betala dessa premier, jag har ej så mycke har
behöver dem det jag har här för livets uppehälle. Kan du ej låt mig
veta det fort. Glöm ej kvittona send dem över
Hälsningar från oss alla dig Ellen o alla Eder
adr 11 Stanton st
Ellen ha bolagen send kvittona till Axel Rosenlund
311 Main st. Worcester Mass
Jag kanske flyttar under tiden.

Brevet skrivet av Erik Eriksson * 1889-1969
* Syskon
1)
Ellen Eriksson * 1892-1949
2)
Emma Eriksson * 1894-1934. Gift med Karl.
3)
Tora Eriksson 1918-?. Dotter till Erik och Paulina.
4)
4 mars 1933 lämnar Herbert Hoover över till Franklin Roosevelt.
5)
Holm ?. Det finns en farbror till syskonen; Erik Eriksson f 1866, som tar namnet Holm.
6)
Kärrboda. Ligger några kilometer väster om Rynninge, Fellingsbro. Vilka bor där?

Rosenlund Travel Service Inc.är en resebyrå på 27-29 Mechanic Street i
centrala Worcester. Grundad av Axel M. Rosenlund. Firman har
arrangerat resor sedan 1912.
Axel Rosenlund immigrerade till Worcester, Massachusetts, från
Göteborg, som 18-åring 1903. Axel blev bankir, tidningsredaktör, och
talesman för den snabbt växande Svensk-amerikanska befolkningen. Det
var under en period av intensiv industriell expansion i Worcester, när
företag såsom Norton Company, American Steel & Wire Co, och Morgan
Construction Company, vände sig till Sverige för att få tillgång på
utbildad arbetskraft för att möta det ökade arbetskraftsbehovet.
Axel blev reseagent för svenska och norska ångbåtslinjer och för Cunard
Lines 1912, och gick in i verksamheten för att påskynda det stora flödet
av invandrare från Skandinavien till Worcester.
Databasen Emigarnten Populär 2006
Axel reser till Worcester första gången1903. Därefter reser han ett flertal
gånger mellan Sverige och USA.
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GÖTEBORGS STAD
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WORCESTER MAS
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Sveriges befolkning 1890
Westra Haga 83, Göteborgs Masthugg
sonen Axel Mauritz
f. 1884 i Helsingborg
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