Paris den 27 April 1878
Älskade Mamma och Richard!
Nu just hemkommen ifrån expositionen hvarest jag gått nästan helaste dagen
kan jag ej underlåta att med några rader hälsa Eder. Det första är nu att undra
huru I månden befinna Eder då ännu intet bref afhörts. Rosengrén fick bref den
25te om aft. hvilket var skrifvet i Tfors den 19de. Enligt de underrättelser jag
derigenom fått är det mig dock en tröst att finna det mina bref kommit rätt fram,
ty då jag skrifvit utanskrift både på R.s och egna bref så måste de äfven kommit
hen. - Som sagt gick jag hela dagen på exp. och der börjar nu se rätt mycket
intressantare ut. På alla nationers afdelningar, - utom den grekiska, - finnas
redan mycket utställdt ehuru ännu större delen vitriner stå toma.
Beundransvärdt vackert är der från Italien; bon, stolar, skåp, ramar, m.m.
utskurna i träd till den grad ledigt, väl och fint att man ej kan afhålla ett utrop af
förvåning. Ifrån Venedig ljuskronor af krystall eller kanske glas, men vackra
vackra, sådana man i sagorna föreställer sig finnas hos hafvets drottning.
Engländare & Amerikaner ha redan många maskiner i gång. I kunnen föreställa
Eder huru kolossala dimensioner t.ex. en utställd engelsk ångmaskin har då jag
berättar att ett remhjul - det som drifver de öfriga - är minst 9 alnar i diameter
samt är gjutet i tvenne delar; remmen som löper på detta hjul är cirka 1 ½ al.
bred. Alla möjliga slags maskiner finnes der också. Så t.ex. var en i gång som
malade, stötte, siktade och blandade senap. Det var ett serdeles nöje för egaren,
en gammal fryntlig engländare i sammetsrock, att bjuda smaka på varan. De
hvilka med fingerändan införde litet på tungan grinade ohyggligt. Detta tyckte
mannen om och gaf dem till belöning en hermetiskt tillsluten ask senap hvar.
Huru man skall bära sig åt att kunna minnas så mycket som möjligt af hvad man
ser kan jag ej begripa. Alldeles omöjligt är att teckna upp allt ty då behöfde man
månader. Hvad speciellt orgelbyggeriet vidkommer uppställes som bäst 3
orgelverk. Hvad jag der observerat är att hvarken större eller mindre orglar ha
kubbelger, endast sådana med många falter tyckes vara på modet. I dag var jag i
tillfälle att se en pneumatisk maskin af fransk metod. Mekanismen till
densamma var fiffig nog, men arbetet var bra klumpigt och såsom det tycktes
klåparaktigt gjort. Men jag har ju glömt berätta att samma dag jag skref till
Minna d.v.s. den 23dje var jag på en fin koncert hos orgelbyggaren Cavaillé Coll.
Ditbjuden för att höra den stora orgeln som skall exponeras ännu i sommar. Der
var en Mr Widor som spelade och gjorde detta utomordentligt väl. Efter tre
numror solo-orgel uppträdde en tysk fru och sjöng mycket skönt
ackompagnerad af orgeln; sedan kom violin, ackomp. af orgel och sist tvenne
vackra numror med sång violin & orgel. Nog hålla de conserter derhemma, men
så förträffligt som Monsieur Widor spelte orgel så spelar ingen i Finland. Annars
fån I läsa om aftonen på Morgonbladet ty Mbldets corr. var äfven der jemte sin

fru och han sade ”kylläkait minun tästä täytyy M-bladiin kirjoittaa” ”säg nu hvad
ni tycker om orgeln”? sade han. ”Skrif allt möjligt godt ty tonen är präktig men så
är också spelaren beundransvärd”, var mitt svar. Ändock var der en herre som
sof godt. Det skulle vara godt att kunna beskrifva om lifvet här för Eder, men jag
kan det ej. Går man till de större Boulevarderna så kan man bli yr af att betrakta
den brokiga rörliga massan. Der finnes ofantligt mycket folk. Jag har beslutat att
första söndagen i Maj resa ut till Versailles, ty då skall alla stora vattenkonster
vara i gång. Versailles har varit residens eller kanske rättare lustslott åt Ludvig
XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII; år 1789 den 5 October fördrefs Ludv. XVI derifrån af
pöbelhopen. 1870-171 hade tyskarna här sitt högqvarter i 5 månader.
Sedermera är det regeringens säte; här sammanträder deputeradekammaren &
Senaten m.m. Ännu har jag ej varit till kyrkan Notre Dame men tänker gå dit i
morgon f.m. - derefter skall jag med omnibus fara till ”Bois de Boulogne”
(Boulogne skogen) samt med detsamma till en derinvid liggande s.k. ”Jardin
d’Acclimatation” d.v.s. en trädgård för alla möjliga verldens vexter. Jag har tänkt
resa härifrån den 10, 11 eller 12te Maj, - först directe till Cöln. Der kommer jag
att vidare bestämma min marschruta, hvarom jag nu ej kan säga något ännu.
Skulle I få detta bref om fredag den 3dje Maj och sända svar derpå den 4de så
vore detta här den 10de. För att utanskriften må bli rätt och jag få helst ett bref
hemifrån förän jag reser så skrifver jag den här: ”Monsieur B.A.T. via St
Petersbourg Paris. Boulevard de la Tour-Maubourg 52.” I dag e.m. hade åter par
bref kommit från Finland till de andra. I sätten väl 32 pennis stämpel på bref af
vanlig vigt. Det är möjligt att I ännu får ett bref härifrån dagen förän jag reser
eller så, säkert vill jag dock ej lofva. Till Minna skall jag skrifva i inkommande
vecka ännu ett bref. Det har varit litet fråga om att resa hem genom London och
dröja der par tre dagar, men jag har ännu ej säkert bestämt mig derför. Resan dit
härifrån går på 40 mark. Reser jag dit så kan jag ej vara hemma den 19de såsom
jag annars tänkt. Nu godnatt Älskade. Frid vare med Guds nåd med Eder alla
dyra kära derhemma. Helsa af varmaste hjerta till Minna, till hennes Föräldrar
och syskon. Herren vare nu och alltid med oss all derom beder Eder egen
Axel

