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Kära Erika
Tack för ditt brev det gjorde mig glad och med stor förhoppning i framtiden. Längtar redan till att 
komma till Stockholm. Är tacksam för all hjälp att leta bostad. August bor på båten om det behövs 
men hjälper mig med bostad så kan han bo där när han behöver och vi är lediga. Väl i Stockholm 
måste vi gå och fira på cafeer. Finns nog inget som går upp mot vårat cafe. 
Här i Göteborg går båtarna till Amerikat.  Man ser resenärer hela tiden i hamnen. Det är folk från 
hela landet. En del ovana vid storstaden. Min kusins man Bernard säger det är ficktjuvarnas paradis.
Det är sorgligt att höra historier om familjer som blir bestulna på allt de äger. Det är både segel och 
ångbåts fartyg. En del går till Kristiania och därifrån till Amerikat andra går till England en stad vid 
namn Hull. Sedan får man byta stad berättas det för att komma till båtar som går till Amerikat. 
August hjälper mig med det mesta, han vill inte jag ska arbeta. Jag bor bra med min kusin, 
visserligen delar jag lägenhet med Lars men han är nästan aldrig där. Det får vara så till vi flyttar till
Stockholm. August tror att det kan ske snart. Han sover ofta i mitt rum i lägenheten. (Det får han)
Jag vill ha något att göra på dagarna. Hjälpa min kusin är väl bra men saknar tiden på cafeet och att 
själv ha sina pengar. Det är en fördel att kunna rå sig själv. Är du inte gift rik är det svårt att göra 
rösten hörd. Jag ser skillnader på folk och folk. Allt är bättre i de mer välbärgade områdena. Husen, 
värmen, rinnande vatten, toaletter inomhus. Jag får tänka det blir bättre när vi kommer till 
Stockholm. Jag är glad att få bo med min kusin trots allt. 
Jag har flera kusiner men en som heter Carl har blivit troende. Min moster Elsa som hans moder 
heter är förstående men mina morbröder Jöns och Nils är skamsna, skriver min syster Emma. Carl 
tror på gud men inte som vi tror. Han vägrar döpa sina barn. Morbror Nils som inte levt så renlärigt 
i sitt liv har gått i tal med Carl om gud. Carl har också gift sig med en äldre kvinna. Nils säger att 
denna kvinna har förvridit huvudet på Carl. Det är nästan lika stor skam som när min fader blev 
domförd för mord. Men det var långt innan han gifte sig. Han ville aldrig berätta om den tiden. Det 
är andra som talat om det. 
Det är inte så ofta som tidigare mina tankar far till Blekinge och min barndom. Ja nu vet du lite och 
pennan har bara farit iväg. 
Hoppas på en snar återförening. 
Din Caisa 

 


