Kangasala den 13de Mars 1901.
Älskade Axel!
Du har säkert fått ett bref ifrån Lahtis med uppmaning att öfvertaga Jurvas
orgelfabrik. Hit kom en morgon kl: 7 en herre och frågade efter dig. Han ämnade
genast återvända då du var bortta, men då han väl kom dricka en kopp kaffe
innan det var hast till morgontåget bad jag honom sitta med. Under denna tid
hann han utlägga mycket för mig.
Han hade af Jurva blifvit narrad att nedsätta närapå hela sin förmögenhet i
orgelfabriken men fasst han nog wet och erfarit att det är en mycket fördelaktig
afär is han inte mera vara med Jurva ty det är så förargligt när J. alltid ljuger så
mycket låfvar orglarna färdiga mycket förr än de kunna fås o.s.v. Hans önskan
var nu att du skulle öfvertaga fabriken hålla den der och J. till värkmästare ”sillä
kyllä se on pidettävä hän voi niin hyvin jobbata työtä, jos ei hän voi tehdä musta
valkoiseksi ja valkoinen mustaksi niin ei kukaan”. Jag uttalade tvifvel om att du
vill gifva i dig i afärer med J., du godkänner icke hans arbete och du har en så
alldeles motsatt natur att du inte tycker om att göra svart till hvit. Dessutom
sade jag att fabriken här är tillräckligt rymlig så det vore alls ingen idé att ha en
annan i Lahtis. Han trodde dock att det vore bra för dig att öfvertaga afären för
att slippa en konkurent, och det kunde nog vara bra det. Han sade att Walckers
värkmästare som nu arbetar i Kotka hade sagt att hans prinsipal vore villig att
köpa den, men fosterländskt sinnad som herrn väl var ville han icke öfverlämna
den åt en utländnig utan att ha bjudit den åt en inhemsk orgelbyggare. Mycket
väl förstår man att detta var ett skrönskott ty så galn är Walcker icke att han
inrättar en fabrik här. Dispositionerna är han väl nog med om att öfvertaga och
möjligen äfven Jurvas halffärdiga slarviga arbete. Kanske vore det i alla fall skäl
för dig att vika in der då det ju icke hindrar din resa mer än några timmar. Det
vore tycker jag åtminstone intresent och om J. kommer att göra konkurs så vore
det ju bra att se hans dispositioner och kanske han också har några sådana
machiner som du kunde ha nytta af. I alla fall tycker jag att vore det någon
möjlighet att undvika det någon annan kommer dit så vore det ju mycket bra. Du
vet nog förrästen sjelf hvad du gör. Det var annars en mycket pratsam herre, och
hans omdömare om Jurva var temmeligen slående samt karakteriserande för
hans sätt att arbeta. ”En sunkaan minäkään olisi pannut melkein koko
omaisuuttani sihen jos hän ei olisi voinut niin hyvin puhua.” Stackars menniska,
jag beklagar honom men inte lär deras prat kunna invända något på dig.
Fogden bad mig i går fråga dig huru det bör göras med uppköp af hafra ifrån låne
magasinet. Det är auktion i nästa tisdag den 19de. Om du önskar att han skall

ropa in hafra så underrätta om huru många hektl. samt till hvilket pris. Ifrån
Sulkava har kommit något öfver 300 Mk och böckerna finnas äfven på
postkontoret de kosta 41 Mk 30 pi, jag skall skicka och lösa ut dem i dag. Inga
andra bref utom ett ifrån Berlin ett öppet bref som väl icke är angeläget.
I går var Doktorinnan Hornborg här med sin dotter. Tycker du att vi måste
besvara visiten innan du kommer, man måtte väl bjuda henne till Axels dagen?
Nog hade hon kunnat fortsättningsvis hållas bortta, men hiskeligt artig var hon
som alltid.
Nog vore det roligt att ännu litet språka med dig men jag hinner icke nu med
mera. Gud vare med dig älskade … hjertligt … Warma helsningar äfven från
barnen genom din egen hustru
Minna

