sida 1
2029 Mt Vernon ** Philadelphia
Den 8 Mars 1907
Min kära Faster!
Jag vill nu försöka skrifva
några rader till Faster.
Tack Faster för båda brefven.
Det sista var hårdt att få.
Jag trodde mitt hjärta skulle
brista när jag såg att Pappa
var död. Och så tänkte jag
det skulle rent bryta ned
Matilda, men hon tog
den lugnare än vi väntat. Samma e.em gick
jag till Selma och talade
om det för henne. Hon
skrek så de kunde höra
det långt i kring. Men
hon blef lugn innan jag
sida 2
lämnade henne.
August är nu här i Phila.
Han kommer rätt ofta och
hälsar på oss. Och i slutet
af månaden vänta vi
Gustaf. Han har lofvat
stanna hos oss någon
vecka innan han reser
hem. Nu har jag ingen
Pappa att resa hem till
men om jag har hälsan
så kanske att jag kommer
i alla fall någon gång.
Faster har väl redan hört
att Viktor Nordblom är
gift på Åland.
Sida 3
Han gifte sig med en rik
flicka där. Hur det kännes
för mig kan Faster nog tänka. Han skulle ha kommit
tilbaka till mig till våren.
Men när han kunde handla
så trolöst, så var det nog
bäst som skedt. Gud skall

nog hjälpa mig igenom.
Och jag är glad och tacksam
att jag inte har något att
ångra. Faster säger att Faster
tänker mycke. Snälla Faster
säg mig alt vad Faster
tänker. Emil lofvade att
skrifva till mig. Men jag
har inget hört från honom ännu. Det skulle
vara roligt få träffa
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honom när han kommer
tilbaka. Jag har hålt på att
gå till Tandläkaren en lång
tid. Har fylt 6 tänder med
guld. Jag hade bref från
Matilda igår. Hon blir starkare för varje dag. Och Arthur är duktig, men elak.
I juni skall Sälma och jag
resa dit och hälsa på dem
Ja, på söndag är Fasters flicka 22 år, tänk vad tiden
går. Kunde jag flyga skulle
jag komma till Er och koka
Födelsedagskaffe. Nu får jag
sluta med ett hjärtligt tack
för alt Faster och ni
alla gjort för min Pappa. En
kär hälsning till er alla. Från
Er tilgifna Anna.
[text längs sidan]
Hälsa lille Bror Hjalmar.

