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Lappo och Kuortane härad — Laukkas hära>d troligen äfven stor del.
Uleåborgs — Råg deivis utgången deivis bortfrusen
Kom — bortfruset i Kemi och Kajana härader — deivis äfven i öfriga.,
Kuopio iän Råg deivis utgången faiten med kom — deivis frostskadad
/ Kom & / Hafra /} bortfrusna i Idensaimi o<ch) Pielisjärvi härader,
delvis i öfriga
5’: t liichels 1<än —! Kom & / Hafre /} frostskador ej alltför alimän —
säkert i S:t Michels härad.
Tavastehus i<än) Råg deivis utgången (i Sydvestra delen)
Abo l<än) — Råg delvis utgången (i Satakunda härader) 10

/ Kom & / Hafre /} Säkert bortfrusne i Ofre Satak<unda> Ofredels och
delvis i Mediedeis och Nedre Satak<unda> härader.
Wiborgs l<än>: / Kom & / Hafre I} troligen skadad i norra delen /
(Sordav<ala> / Salmis / härad<er)
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Kåda
Takstickor

London 1. October 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors

Wåra granländer Sverge & Norge stå hvad husslöjden beträffar icke
mycket långt framom oss i Finland &någon export af husslöjdspro
dukter från de skandinaviska länderna förekommer icke. Nedslående
är det att finna att jag här i England icke kan finna en marknad för 30

vära skogsprodukter tiliverkade genom husslöjd. Sverge & Norge, som
ligga England sä nära &som med detta land ha goda komunikationer
ha icke kunnat linna en sådan marknad & ännu svårare biir denna
uppgift för oss, som ligga så långt aflägsnade från England isynnerhet
dä vi icke ega fördelen af en direkt ångbåtsförbindelse med de engeiska
hamnarne.

Grankåda exporteras icke från den skandinaviska halfön, men jag
erfor i Stockholm att försök blifvit gjorda att från Åbo utföra sådan till
Stockholm dock utan framgång, emedan kådan icke1 varit tillräckligt
renad &emedan af den finska kådan icke kan produceras tillfredsstäl- 40

lande Hartz & Terpentin. En Hartzfabrik i Stockholm, till hvilken jag
förgäfves försökte att fä tillträde, tar sin råvara från Amerika. Denna
fabrik tillverkar hartz hufvudsakligen för ölbryggeriernas behof. 1
Göteborg skall man äfven vara betänkt pä att inrätta en hartzfabrik,
som skulle använda amerikanskt käda.

Terpentin exporteras heller icke från Sverge & Norge emedan den i
dessa länder icke kan produceras sä god som i Frankrike & Amerika.
Under amerikanska kriget utfördes något Terpentin (circa 6 000 )
från Norge till England & Holland emedan den amerikanska varan för
krigets skuld uteblef pä den europeiska marknaden & priset pä den 50

franska hade stigit betydligt.
Finsk Terpentin har ofta utbjudits här i England, men kan icke finna

nägon afsättning. Dess klarhet & styrka ha varit ganska tillfredsstäl
lande, men dess obehagliga &starka lukt göra den osäljbar. Detta fel
torde bero af trädslaget, hvaraf vår terpentin beredes, ty engelska7
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chemister ha förgäfves försökt att frigöra varan från denna lukt eller
åtminstone göra det mindre stark & obehaglig.

Från Göteborg afsände jag till Helsingfors via Stockholm som prof
en bundt såkallade Takstickor. Dessa ha nyligen begynt utföras från
Sverge till England, bäde till London &norra hamnar. De afgä i små
quantiteter med fartyg, som taga annan last samt äfven mcd ångbåt.
Dimensionerna äro:

1 1/4 tum ä 1 1/2 tum breda
3/16 tum å 5/16 tum tjocka engelskt mått

10 3—3 1/2—4—4 1/2 & 5 fot långa
Dc tillverkas bäst för hand som pertor. De försök man gjort att
tillverka mcd maskin ha icke utfallit tillfredställande.

Stockarna exporteras till London i runda bundtar, ombundna med
quistor eller garn innehällande 360 å 400 löpande fot hvarje; till norra
England i dylika bundtar, meri innehållande 120 stickor hvarje obe
roende af Iängden.

Priset pä dessa stickor i Göteborg t. cx. är 25 å 30 öre per bundt,
frakten per ångbåt till London eller HulI 1 1/2 pence engclskt per bundt
och betalas1 en sådan bundt bär i England mcd circa 6 å 7 pencc.

20 Takstickor tillverkade här pä stället af bästa S:t Petersburger Lath
wood betalas mcd circa 28 shillings engelskt per load = 30 bundtar af
400 löpande fot hvarje. Dessa stickor som här gä under namnet Lath
användas vid rappning af tak i rum.

Denna artikel täl emellertid ingen läng transport eller hög frakt
emedan priset är så lågt & kan här icke afsättas i stor skala. Priset
skulle icke kunna hälla sig såsnart nägot mera deraf skulle komma i
marknaden.

Wid min ankomst hit hade H:r Wahren redan lemnat L’pool sä att
jag icke är i tiIlffille att fä hans räd & ledning. Jag har äran teckna

30

Mcd sann Högaktning
F. K. Nybom

Min adress: Hcrr R. Alrutz
70 & 71 Bishopsgate strcet Within
London E. C.
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Välborne Herr Senator.

Icke öfverlåtandct af Finans-Expeditionens prcrogativer, cndast frihet
att röra mig inoin ornfånget aj erhålh,e instruktioner, har jag bcgärt. Om
mina, på grund af dcssa instruktioner gifna löften om rckommendation
till erhällande af förskott, desavuerades, sä stod ingdnting mindrc än —

min heder, ellcr åtminstone värdigheten utaf min ställning på spcl;
hcldst vederbörandc importörer, i betraktande af den sena årstiden,

50 ansägo sig genast böra verkställa sina reqvisitioner.
Annu saknas ordres ät vexclkontorct om utgifvande ät Hcrrar

Snellman et Granberg af 22 500 f<inska> m<ark>, kontraktet är, som
Herr Senatorn behagadc obscrvera ifrån dagens anmälan, afslutadt å
import för 132 500 f<inska> m<ark>, och dc hafva erhållit cndast 110 000.
Ä andra sidan hai Candelin, jag tror tilifölje af brist pä fraktlägenhet,


