
Kielissä, 11 VII. 09 
 
 
Rakas äiti! 
 
Monet kiitokset äidin molemmista viime  kirjeistä, jotka vasta viime lähettämäni kirjeen 
jälkeen olen saanut. Samoin muistuu mieleeni etten ole kiittänyt puukoista, jotka tuliaisiksi 
tänne sain. Näyttävät hyviltä ja täyttävät monaisen tarpeen. 
 
Olen yhä vielä Kielissä. Kun tänne tulin sanoi Z. urkujen tarkastuksen olevan kahden päivän 
perästä. Niin ei kuitenkaan asian laita onneksi ollut. - Z. matkusti itse pois, sanoi 
intoneerauksen kelpaavan ja jätti minulle tehtäväksi muutamien vikojen korjaamisen ja 
virityksen. Tarkastaja ei ollut oikein tyytyväinen urkuihin (näytti olevan sangen knoppinen 
mies ja näytti  muka paljon tietävänsä) ja minä joka esiinnyin tarkastuksessa tehtaan puolesta 
koetin mahdollisuuden mukaan selittää äänien eri vahvuudet j.n.e. tulevan akustisista syistä. - 
Nauratti minua, kun olin vaadittu soittamaan, jotta hän saisi kuulla miltä ne kirkossa kaikui. 
Jälestäpäin sain kuulla hänen selittäneen muille kirkossa olijoille minun soittaneeni jonkun 
ruotsalaisen kappaleen, vaikka koko ajan olin vaan improviseeraillut. Ei siis kumma, että 
tämmöinen herra voi myös olla knoppinen. 
 
Täältä kävin Brüggessä, täällä lähistössä, urut viritettiin ja piti niissä olevat viat poistaa 
tulevaa urkurin vaalia varten. Sieltä myös lähetin kortin Eevalle. - Sieltä taas tulin takaisin 
tänne Kieliin, missä n.k. Johannes kirkossa viritin urut, n.k. Heil. Geistk. kävin korjaamassa 
meidän vakinaisen virittäjän töitä, joista oli valitus tehtaaseen tullut. Siellä oli kolmessa 
sööriäänikerrassa  soimattomia ja huonosti soivia ääniä, joita hän nähtävästi ei ollut osannut 
korjata. - Sieltä menin Kunink. Reaalikouluun muutamia ääniä korjaamaan ja nyt huomenna 
alotan työn n.k. Ansgarius kirkossa, missä regulaattoripalkeissa, henkilaatikoissa ja 
klaavipöydässä on jotain vikoja. Tämän viikon lopulla kai valmistun siellä. Sitten matkustan 
luultavasti Hampuriin, siellä suuret 32 äänik. urut virittämään, sieltä Neumünsterin kautta 
Westerlandiin (in Sylt) jonne on rakennettu 1 uusi äänikerta ja menen sen valmiiksi 
laittamaan. Neumünsteriin pitäisi mennä antamaan työtä eräälle meidän miehistämme, jonka 
pitäisi laittaa siellä muutamia uusia pikkupalkeita henkilaatikkoon. 
 
Muuta erinomaisempaa en tiedä. Monet terveiset kaikille kotona 
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Martti 
 
  


