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Kära Erika
Två månader sedan sist jag hörde av dig. Det glädjer mig att höra från dig. Jag vet att du är 
stark och kommer över sorgen en dag. Det kändes i dina ord att sorgen att förlora bägge 
sina barn finns resten av livet, men att leva med den, och lära känna den är bättre än att låta
den ta dig ner i mörkret.  Min sorg av min mor och far och mina bröder har jag inom mig. 
Hoppas ju en dag få återse min far i livet.
Nu till det trevligare. Det är en man som intresserar mig.  Vet inte riktigt vad som hänt men 
det är inte som förr när vi var med män för deras pengar och ställning. Många var de som 
uppvakta oss, speciellt dig Erika som mademoiselle Erika Sten, minns du. Din integritet och 
självständighet respekterades  av alla, män som kvinnor. Ditt Cafe på Regeringsgatan var 
ett välkänt tillhåll. Jag var lycklig och stolt i din närhet. Visste jag också kan bli något. Vi är ju
båda faderlösa, min i Amerikat och din okänd. Ibland kan jag längta tillbaka till Cafeet. Du 
och jag, Kaffe Kvarn, bönor, t doften av nybaka bröd och ingen man som talar om för oss 
vad som ska göras och egna pengar. Vi hade mer än alla andra. Vi bestämde själva. 
Pennan bara glider iväg med mina tankar. Hur har Lars det. Jobbar han. Se till att han inte 
sluter sig i sorg.
Nu tillbaka till det trevliga. Mannen heter August är maskinist, han kan mycket om motorer. 
De nya ångmaskinerna, han har varit sjöman på stora båtar med ångmotorer. Han ska till 
Stockholm och jobba på ångfartyget Belos. Om det går väl följer jag med honom och han 
ska försöka ordna jobb åt mig som städerska på fartyget. han får mig att skratta, så som vi 
skrattade en gång. han får mig att glömma världen runt mig. Han är öm han vet hur han ska 
göra han är ingen fummlig nybörjare. Ja jag är beredd att ta ett städjobb för honom. Vill inte 
han ska veta så mycket om mitt tidigare stockholmsliv. Jag har berättat om min tid hos 
Bergman som piga och om dig som min vän. Om gud vill kommer jag till Stockholm i början 
på maj när ångbåtarna börjar gå till Djurgården. Håll tummarna, längtar så att träffa dig.
Din 
Caisa  


