
Hollola kyrkoby den 24 Juli 1869

Ka� ra Wa�nner!
Nu a� ro vi alla fo� rsamlade ha� r sa va� l lass som Herrar, 4 lass blefvo alldeles genom 
va ta nemligen de som fo� rdes utaf Robert med broder, Mo� lja�  och Ra�a� kkyla�npera�  
heikki, piporna voro alldeles fulla med vatten, nu a� ro alla pjeser, som va ta blefos,
uti sockenstugan fo� r att torka, men fo� ra�n de a� ro dugliga att uppsa� ttas a tersta r 
a�nnu mycket att reparera a  dem. La�ktar byggnaden a� r a�nnu ej fa� rdig, ty i brist pa 
bra�der har det ej kunnat la� ggas golf, men i dag kanske blir golfvet lagt sa  vi fa  
bo� rja uppfo� ra struktur.
Min resa hit gick ganska bra och fort ty klockan var ej fullt 8 e.m. da  jag anla�nde, 
va�gala�ngden a� r ja�mt 101 verst. Wi bo hos kyrkova�ktaren, hafva ett stort rum der
vi alla bo, maten liksom hemma, men ha� r ha vi pla gats af en fo� rfa� rlig ma�ngd 
loppor men kanske de fo� rsvinna med tiden, va�gglo� ss och torakaner saknas ej 
heller. Jag skref i Mimmis bref om att Hon skulle sa�nda mina noter hit, men 
skicka dem till Wikstro� m, ty annars blifva de liggande a  T-hus postkontor till 
dess jag fa r fullmagt dit, jag skrifver nu jemva� l till Honom derom. Haf godheten. 

Sa�g Allenius att nog finnes ha� r en ingenieur Flinkman, om det a� r honom han 
menade, han sa�ger sig resa till Ksala fo� r att uppma� ta Sarkala bosta� lle i sommar. 
Wi voro alldeles o� fvertygade om att erha lla bref hemifra n i ga r aftse, men blefvo 
ej litet modfa� llda da  vi ej fick na got. Regnat har ha� r alla dagar, utom i ga r var det 
utma� rkt va�der. Janson har troligen i fo� ljd af ruset varit alldeles ma  jag sa� ga upp 
och nedva�nd, men kanske ger det sig. Herrar har det redan varit i kyrkan dugtigt 
och de jemte bo� nderna kunna ej nog fo� rundra sig o� fver allt det myckna som 
finnes till deras Orgel. Mycket va�nliga tyckas de alla vara. Huru arbetet ga  kunna 
vi ej a�nnu sa�ga, fo� rra�n vi kommit rigtigt i ga ng pa  la� ktaren. Paj… har varit ganska
tro� tt alla aftnar, som jemt ma ste vara med vid la�ktar byggning sa  Han ej ens fa r 
hvila middag, och alla utom de lapporna a� ro odra�gliga. Mamma a� r god och 
underra� ttar om alla mattor ha kommit, ty de la� ra ej varit ra� tt noga om att taga 
dem hem med sig ho� r jag Leander sade. Posten kommer hit hvarje Fredag och 
So� ndag, ga r hvarje fredag och so� ndag, sa  att varen nu goda att skrifva alla 
Onsdags fo� rmiddagar, men sa� tten ej na gon annan skrift a  brefvet a�n namnet och 
Hollola, skicken det alltid med Domarens va� ska, med Hans va� ska torde ochsa  
va ra bref afga  ifr. T-hus.
Nu ma ste jag a�nnu skrifva till Wikstro� m och kanske till Lo� fvendahl om bo� ssan, 
och det bo� rjar redan skymma och ej en ljusstumpa har jag. Pappa beder ha� lsa 
Eder alla och beder om bref ty Han har redan skrifvit tvenne utan att erha lla 
svar. Friska a� ro vi fo� r o� frigt hvilket, Gid gifve, I a� fven ma tter fa  vara. Na� sta ga ng 
fa r Ni va� l veta huru arbetet ga r
af Eder innerligen tillgifna 
Pappa och Axel


