
Bref af pappa fra�n Hollola

Hollola den 16 augusti 1869

Ä� lskade kja� ra Mamma!

Emedan vi fa� r i dag ett sa�  gynnande bud med Vise Landma� taren Ingeno� r 
Flinkman, hvilken var ha� r pa�  Pra� stga� rden och systerson till Prostinnan 
syndsamt reser nu till Sarkola fo� r att ma� ta upp Sarkola bosta� lle i Kangasala 
skrifver jag na�gra va� lmenta rader till dig fo� r att underra� tta dig att vi alla a� r vid 
ha� lsan och ma� r bra, ehuru vi alla mornar ma� ste stiga upp fo� r att ga�  till kyrkan 
som a� r ja�mt 150 steg la�ng va�g, da� r har mina kamrater nu paserat uti 4 veckors 
tid och kommer a�nnu att gjo� ra det na� ra nog i 2 veckor ty till den 22 dennes har 
Pastor Bo� k besta� llt Lars Ha�ma� la� inen* fra�n Hfors hit fo� r att sa� ga dom att va� rt 
arbete a� r ganska bra.
I dag skall jag senda till Turengi efter fo� rgylda ornamenterna som enligt 
skrifvelse dit har anla�ndt under fo� rra veckans lopp.
I dag skall vi bo� rja att sta�mma va� rt orgelverk som vi efter … mo� dor och arbete 
fick sa�  na� ra fa� rdigt i lo� rdags. I fredags skref vi till Ekena� s och uppgaf orsaken 
hvarfo� re vi nu icke a� ro i Ekena� s samt att vi kommer dit i fo� rsta veckan af na� sta 
ma�nad, anga�ende Leanders kla�der blir det va� l na�gon na�d. Med Janson a� r det nu 
ingen fara ty han a� r sig altid lik ibland kan han va� l vara litet knasig och vill ra� tta 
sig efter sig skjelf och a� ter der efter a� r han ganska bra igen, nu a� r han bra sedan 
han finner att arbetet blir bra - ha� r fins ingen bark. du min ka� ra gumm skrifver 
om kycklingarna? men vet du at det var blott fo� r roskuld som jag kom att na�mna 
om dem i va� rt fo� rra bref. - det fa� r jag efven nu med allvar na�mna om de 10 ba� ren 
att ni icke beho� fver koka dem fo� r min ra�kning utan ni tre hemmavarande kan 
jerna pa�  min bjudning dela dem eder emellan na�gon glad stund - fo� r na� rvarande 
har jag icke mera att fo� rta� lja fo� r dig ty jag fo� rmodar att Äxel utreder uti sitt bref 
hvad som i afsigt a� r no� digt. klockan a� r nu 5 och Leander samt Janson har ga� tt till 
kyrkan.
Mycken ha� lsning till Mimmi och Julius samt eder ale somteligen mera och slut 
na� sta ga�ng

Eder Tillgifne

Ä Thule:  

* Lauri Ha�ma� la� inen, urkuri, Oskar Merikannon appi ja edelta� ja�  Johanneksen 
kirkon urkurina


