Goda Pappa!
Nu ä ro lassen å vä g till Hollola, få r se huruvida de komma fram utan att blifva
vå ta, de foro i dag kl. 2.30 och då var det nog bra väder utom att det blå ste, men
nu kastar det en och annan mycket fin vattdroppe. I gå r aftse lemnade Wexiö
kusken hit en stor lå da med porslins brickor, och fö retog jag mig genast att
genomsö ka den och hittade bland den stora hopen Apoteks lå dknappar som
bemä lde lå da innehö ll ä ven Andragsbrickorna, så nä r som på tvenne af dem med
numror fö rsedda till Melodie andragen ä mnade brickor, neml. 3 och 4 ä ro borta,
och kunde dessa ej finnas uti lå dan ehuru hö et och mossan hvaruti de voro
inlagda på det omsorgfullaste genomsö ktes af mig och Mimmi, fö rdenskuld var
jag i dag genast lassen afrest till Molin och fö r att frå ga om han skulle hafva få tt
flere så dana lå dor, men som han nu vistats hä r kunde han ej derom gifva mig
besked, men sade han ”jag far i dag till T:fors och om de ä ro der så skall jag
fö rsö ka få dem i morgon sö ndag med nå gon som reser till kyrkan. I alla
hä ndelser ä mnar jag ä nnu igen svarfva 5 st knappar med ingen fö rdjupning samt
i morgon polera dem, på det att om han ej få r reda upp dessa tvenne, man då kan
sä tta dem till Melodieverket utan nå gon skylt då man har den plå ten som stå r
Melodieverk uppå och hvartill jag ä fven tä nker gö ra nå gonsorts ram. De andra
knapp skyltarna ä ro jemvä l stö rre ä n fö rdjupningen uti knappen, hvadan dessa
komma att mera urtaga.
Det har denna vecka sett mö rkt ut uppå vå r verkstad, ty så som jag redan skref
hö ll gesä llerna fritt och voro druckna så att de raglade Mondagen och Tisdagen
om Onsdag bö rjade Leander om morgonen arbeta och har sedan dess varit
ordentlig, Janson bö rjade ifrå n fruckosten men hadde sig en skä ligen god sticka
hvarfö re det gick som det gick i synnerhet som den stickan växte med dagen och
på det viset har han hå llit uppå hvarje dag, då han lindade in pipor var han så full
att han somnade och piporna som han hö ll i handen fö ll i golfvet, och bad jag
honom fö rdenskuld gå lä gga sig men det var en lö nlö s mö da att få honom bort,
ty jag ä r ö fvertygad om att han bucklade pipor och derfö re ville jag ej lå ta honom
gö ra det.
Mimmi har varit snä ll och beskelig … som alltid ty hon har lindat in Fasad
piporna och flertalet af de invä ndiga. Leander och jag hafva packat in
tennpiporna, ty Janson må ddes jag afvisa ifrå n detta arbete då han blott ville
bulta de stackars piporna, den andra lå dan har jag ensam inpackadt så godt jag
kunnat, Leander och Forsblom Herrman hafva gjordt diverse arbeten. Herrman
var hä r en dag, Forsblom ä r sjuk. Pappret ä r slut ser jag, derfö re: jag skall
fö rsö ka allt hvad jag kan fö r att få gesä llerna att resa i morgon bitti fö r att vara
der då lassen anlä nder, jag kan ej fara ä nnu i morgon då jag gö r knappar och
vä ntar om jag kan få de tvenne frå nvarande skyltarna med mig och dessutom ä r

jag ju ej så alldeles af behofvet på kallad i må ndag på eftermiddagen, ty i må ndag
morgon ä mnar jag resa så att jag ä r der om aftonen.
Ledsamt var att det af en tillfä llighet eller bedrä geri å Roberts sida må jag sä ga
blef bestä ldt 9 hä star och då vi hade 8 på lassade å terstod ä nnu Pneum. maskin
och melodilå dan hvilka jag ä mnade placera å nå gon af dem fö r att sedan jemka
jemt emellan de 8, men det var omö jligt, ehuru jag grä lade och fö restä llde dem
så att de lå fvade fara alla hem om det ej skulle tagas den 9de hä sten som också
var hä r, hvarfö re jag må ste lå ta sä tta på den också , så att de nu hafva så att sä ga
skamlö st små lass. Mö ljä innehar lista ö fver deras namn som ä ro farbö nder,
uppå den stå r antecknadt fö r en 2 mark som mamma gaf. Jag må ste gifva
gesä llerna till reskassa 15 m. Leander få r bli kassö r, den andra vet ej af nå got. Af
mamma få r jag två mark till så att min kassa blifver 12 m. Mamma har
hä rigenom haft opå rä knade utgifter men jag har lofvat bedja Pappa om Pappa
kan skicka litet ifr. Hollola sedan. Pappa ä r god och ö fverger detta fjesk i stilen
och brefvet men jag har nu en så dan hä tä att jag ej hunnit gö ra det ordentligare.
Vi må r fö r ö frigt alla vä l, så som jag ä fven hoppas trä ffa Pappa i må ndag.
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