
Brev från Elsa Emberg till Ebba Vinberg
Del 1

Dec 8 - 1947

Kära moster och familj. 
Tack för brevet. Roligt höra att 
ni alla mår bra. Så synd att
 morbror Viktor har reumatim 
och att det bästa är att hålla varmt. 
Tag en sweater på när han går
till bed. Jo jag vill gärna, 
hjälpa till med vad jag kan 

så James kan få sina papper. 
och vill tala om allt som
jag kommer ihåg. 
Vi lämnade Sverige den 10 juni 
vilket var en fredagkväll, 
för båten lämnade Göteteborg

klockan 10. Och den hette 
Calypso. Vi voro i Hull 
söndag kväll vid 5 tiden men



Del 2

fingo ej landstiga forrän måndag
morgon och vi reste på andra 
klass over nordsjön. Mrs Munsell
 sände biljetterna ifrån Amerika
 så gott  jag kan komma ihåg
 så tror jag att tillägget för
andra klass var betalt från Sverige

men vem som betalade det vet jag 
inte men när vi komme till ______  
kom vi till ett andra klass 
hotell och hade frukost där men 
det var visst inte rätt för det 
stod inget om Frukost på biljetten 
så när vi tillslut blev 
färdiga att resa blev mitt 
namn uppropat och en man
kom och sade att jag var 
skyldig 60 cent för frukost
Som jag måste betala så



del 3

När vi lämnade Göteborg fick

Jag 75 öre av mamma, så jag

gav mannen 60 öre och hade 
således 15 öre för hela överresan
Som sagt vi komma till Hull 
monday morning och efter
frukost togo de oss till station
och där lämnade vi för 
Liverpool dit kom vi på
kvällen och fingo sova pa ett 
hotell eller var det var över 
natten. Sedan vid 9 tiden 
var det att resa er till kajen 
och en liten båt tog oss
över till den stora ångaren 
som låg förtöjd ganska 
långt ute det var den 15 juni.



Vi ankom till New York på
midsommarafton den 23 Juni
och fru Munsell tog oss att äta
som efter vi varit på
Ellis Island och sedan kom 
mr Munsell och tog oss till
White Plain, och jag kommer
så väl ihåg hur konstigt det 
var när vi steg av tåget och
det var mörkt och klockan 
var bara åtta 
Vi kom med White Line och 

ångarens namn kan jag 

inte komma ihåg om det var 

Carmania eller carmencia 
Mitt papper har kommit bort 
igenom flyttning. Hoppas detta 
kan hjälpa, låt mig veta
Hälsningar från oss alla i hast
Elsa


