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Kära Erica
Hur går livet med dig. Jag har tänkt så på dig och vad som hänt sedan sist vi hördes. Hur 
mår tvillingarna, de växer väl till sig ordentligt. jag har inte fått någon ro i min själ sedan jag 
flyttat från Stockholm och dig. Jag tar tillfälliga jobb vad jag kan få, jag delar boende med en 
som heter Lars Alfred. han är stor har stora händer, stark och full av liv. han är äldre än mig 
säkert tio år och har varit stenhuggare nu arbetar han som skomakare. jag kan känna hur 
han vill beskydda mig, det är som han vaktar på mig, han säger inte mycket men hans blick 
är öm. Det bor en till här i lägenheten som heter klas. Han kom för någon vecka sedan. Han 
och Lars har ett rum och jag har det andra. Ja maten äter vi när vi har, vi hjälps alla åt.
Min kusin bor i samma trapp, längst ned i huset. Det är ett trevåningshus, mest ettor och 
tvårumslägenheter. Det var Ingrid-Marie min kusin från karlskrona och hennes man som 
ordnade boendet. Bernard heter hennes man. Han har stor respekt med sig, han har varit 
marinsoldat i Karlskrona. Det var där han träffa min kusin. Bernard kan allt. Han är både 
murare och skomakare. De har fyra barn. Hilda är 13 år och snart mogen för livet, så vacker 
så full av liv. Ser mig själv som 13 åring innan min mor dog och min far flytta till Amerikat. 
Min syster Emma har hört från min lillebror Anton som åkte med en båt för fem år sedan. 
Hon hjälpte honom med pengar. Anton togs från oss när far åkte över havet och fick tjäna 
som inhysehjon hos en familj på landet utanför Karlskrona. Längtar så efter honom har inte 
sett han sen han var liten. Ack denna värld- Mina systrar träffar jag ibland, Hedvig tjänade 
också piga hos bokhållare Malmberg på Östermalm du minns jag var också där innan vi 
träffades. En vidrig typ, jag sa jag skulle tala med hans fru om han inte slutade med sitt 
närgångna sätt. Träffar du konstnären du blev uppvaktad av innan din man kom. Ska kanske
inte fråga. Vi har alla våra hemligheter. 
Nu har mina tankar farit iväg. Pappret är snart slut, jag bad Ingrid- Marie om brevpapper. 
Hon är snäll de hjälper mig och Bernard håller ett öga, alla vet att Ingrid-Marie är min kusin. 
Jag ska klara mig själv, allt du sagt all din kunskap om människovärdet har jag tagit till mig. 
jag är dig tacksam för så mycket i livet.
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