sida 1
Philadelfia Pa
den 22 Oktober 1904
Min kära Faster!
Efter en lång, lång tystnad
vill jag skrifva några
rader, och tala om hur
alting är.
Jag blef mycket glad när
mina kära Systrar
komma hit. Men, glädjen
blef kort.
Som jag såg i Tildas
bref så har Faster fått
höra den sorgliga nyheten, att Selma fått en
flicka.
Hvarför skall det gå
så med pappas flickor.
Kan Faster tänka sig,
att ingen kunde förstå
det på Selma.
sida 2
Jag var i Ridgeway 4 de
Juli. Både Tillie Selma
och Jag vara på en
utflyckt. Vi gjorde alla
slags lekar. Och Selma
sprang i kapp med
hvem som helst.
Stackar Selma hvad
hon måste ha lidit.
hon hade en hård
plats. Fem barn, och
en sjuk nervös Fru.
Hon fick beröm för
sitt arbete.
Och så snörade hon
sig så hårdt.
Hon talade inte om det för
någon, förän hon var tvung
en. Då var det händelsevis
en sjuksjöterska från
Philadelfia. Hon viste om
[text längs sidan]
Tillie talar så *ra Engelska

sida 3
detta hospitalet.
Tillie skref till mig om
det. Jag blef aldelses
aldeles förtviflad. Jag reste till Ridgway. Gust
och August just kom in
till staden. De hade
tänkt tagit oss alla tre
till Niagara Fallet för
ro skull. Men istället
fick jag lämna mitt
hem där jag varit ända sedan jag kom hit.
Och följde Selma hit.
Hon var inte på hospi
talet mer än två veckor förän flickan födes.
Nu är hon på en anstalt
för olyckliga flickor. Hon
har varit där i sex vecsida 4
kor. och får stanna där
så länge till. Om vi
vill så skaffa de henne
en plats på landet. så
hon kan behålla sitt
barn sjelf.
Men vi tycker det var
bättre om hon lämnade barnet till en familj
och betade för det.
Så kunde hon ta plats
som vi. hon är en duktig arbetsflicka. så hon
kan få fyra dollar
veckan. Det är en gudfruktig Familj, som
jag känner, som jag
tror tar barnet. Jag ska
gå dit och fråga Torsdag.
sida 5
Selma går i Engelsk skola. Hon kan tala rätt
bra. Flickan döptes i
Tisdags. Hon hetter Ester

Nina Johanna. Faster kan
inte tänka hvad hon
är mager och klen. Hon
vägde 3 och ett halft pund.
Jag tror inte hon kan lefva. Jag tänker på hvad
Faster sade om mig när
jag var liten. (Det var
ett armt barn.) Så får
jag säga om Ester.
Tillie och jag går och hälsar på Selma hvarje
vecka.
Jag får nu tala om Tillie
Hon uppför sig väl.
sida 6
Hon har en hård plats.
4 dollar i veckan. Hon
har vist en Fästman där
nere. När han reste till
Philadelphia. Fick hon en
Boa, ett par handskar,
och tre dollar som hon
gaf Selma klader för
i present af honom.
Vi arbeta för två bröder
Det är tio minuters
väg emellan oss. Vi äro
Fria hvarje Torsdagsef
termiddag, och hvarannan söndag. Vi gå altid ut tilsammans.
Och då gå vi först i Selma.
Därifrån till någon Svens
familj. Igår kvell var
sida 7
Tillie hos mig.
Det är så roligt att få
talas vid om alting.
I kvell skall vi gå till
kyrkan.
Tillies Fru är så vän
lig och rar. Hon kom
mer och språkar till
mig när jag kommer
dit. Och hon vill att
Tillie skall bjuda mig
på alting. Hon följde
tillie hit i Onsdags

kvell, och då bad hon
henne taga Fasters
bref med till mig så
jag fick läsa det.
Min Fru är mycke
god mot mig.
sida 8
Men hon är så stolt.
Nu till sist får jag tala
om att jag har hälsan.
Trifs mycke bra här.
Har en god plats. De äro
tre i Familjen. Jag får
lära så mycke här.
Jag är nu halfvägs
hemma, så kanske jag
tager en tripp öfver
hafvet. Det var en per
son som sade han
skulle ta mig hem när
han blir rik, Gustaf
kan säga hvem dät
är när han kommer
hem. Kära Faster gif mig
ett kort. Skall försöka
sända pappa lite pänga
så fort jag kan. Er Anna.
[text längs sidan]
Hjärtliga hallsningar till Er alla
Hälsa Gerda Ahlberg.

