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P<ro M<emoria)

De uppgifter rörande marknaden för Terpentin och Hart; som jag
erhöli i Huli der dessa varor i stora partier omsättes lydde derhän att
begge dessa artikiar kunna med iätthet försäljas om ett pris antages
som stär i förhållande till qvaliteten. Den sista underrättelsen jag erhöli
är daterad d<en) 11 Sept<ember) då partipriser voro:
fö Terpentin i L i finska Mark
Amerikansk fransk Rysk
6mk30p 6mk2Op 4mk4Op 10

för Hartz d:o d:o
A,nerikansk fransk Rysk
lmk6Op lmk55p lmk5p

Sä snart de profver på alla dessa sorter, som jag dageligen införväntar,
ankommit, skall ett stop af hvarje slag Terpentin och 10 d:o Hartz
blifva H<errarne> tilisända & addresseradt) Herr Gouvernören öfver
Wasa iän.

Forssa d. 7 Octbr 1867
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London 8. Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman
Helsingfors

Den 1 d<enne)s hade jag äran tiilskrifva Herr Senatorii. 30

Furu staf både för tunnor & lådor exporteras frän Sverge till
England. En engelsk firma på Gotland skall sista året ha afiastat 19
fartyg med staf. Det mesta af denna vara går till Newcastle, men något
äfven till London & till Skotland. Hufvudafnämare äro Cementhand
lande. Gotland stafven tiilverkas på sågar med cirkelsäg efter ordres,
som här blifvit upptagna af en agent.

Stafven för tunnor är af olika dimensioner varierande i tjocklek från
3/8 till 5/8 tum & i längd från 27 till 42 tum. Bredden är alltid i medeltal
4 tum. Priset beräknas per mille af 1 200 stycken & har varierat mellan
28 & 40 shillings per mille häi här i England. 40

Staf till lädor håller i bredd 6 a 7 tum & i tjocklek 5/16 å 7/16 tum.

Längden är vanligen 7 fot eller deröfver. Priset för denna staf beräknas
per tusen quadratfot (superficial foot) & har varierat mellan 30 & 50
shillings per tusen quadratfot här i England.

Befraktningen för båda göres per S:t Peters>burger standard & har
frakten frn Gotland till Newcastle senast erlagts med circa 40 shillings
per St<andar>d.

Min öfvertygelse om denna afffir är att den icke kan vara mycket
lönande ehuru en medlem af ofvannämnda firma opererar på denna
sida. 50

1 Malmö har man gjort försök att tillverka Tändsticksämnen för
England & något af denna vara har äfven kommit öfver liit till London
& funnit afsättning, men afskepparena af denna artikel ha numera
råkat i obestånd. Tillverkningen i Malmö sker för hand. Stickorna böra
vara fyrkantiga & så tjocka att tio (10.) af dem i bredd utgöra en
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engelsk tum samt böra hålla i Iängd 4 7/8 tum. De föras i marknaden
hoplagda i bundtar om tvåtusen (2 000) ombundna med snören & dessa
bundtar inpackade i lådor, som rymma femhundratusen till en million
stickor. Dessa lådor af godt träd böra vara starkt &väl gjorda7 Snören
som omge bundtarna få icke bindas med fasta knutar, utan så att dc
kunna dragas fastare & lösare efter behof. Det pris dessa Tändsticks
ämnen här betingat har varit 3. per en million fritt om bord i Thames,
packlådarna inberäknade; betalning kontant 14 dagar efter leverans
här.

10 Svenska tändstickor alideles färdiggjorda säljas här i lädor som bära
en engelsk firmas namn såsom om de vare tiilverkade här d. v. s. den
engelska firman, som innehar patent, låter tiliverka dem i Sverge. Detta
vill jag nämna om för Herr Senatorn, men jag har icke rättighet att
göra det allmänt bekant.

Tunband är en ganska stor artikel här och icke sä obetydligt deraf
exporteras till Indien. Band af Hassel anses bäst, men äfven Björk &
Vide användas. Längden på banden variera från 2 1/2 fot till 14 fot. Dc
hopläggas i bundtar i hela sin längd (sålunda torde de taga minsta
utrymme), hvilka ombindas med quistar.

20 11—12—13 & 14 fot långa säljas i bundtar om 60. stycken.
9 1/2 fot långa » » » 90. »
7 1/2 & 8 1/2 fot långa » » » 120. »
6 1/2 » » » » 180. »
4-4 1/2 & 5 fot » » » » 120. »
2 1/2—3 & 3 1/2 » » » » » 360. »

För tilifället är 4 1/2—5 1/2 & 6 1/2 fot Iånga dc mest sä1jbar bara.
Dessa uppgifter om tunband erhöil jag idag af ett hus, som gör dc
största afffirer i denna artikel, men dc ville icke Iemna mig uppgift på
dc pnser dc betala. Jag skall försöka få priserna från landsorten der

30 banden tiliverkas.
Humlestänger af furu & gran är äfven en artikel som kan afsättas

här. Dc förekomma i Jängder af 10—12—14—16—18 & 20 fot & säljas per
hundra stycken. För 12 fots betalas 14 a 16 shillings för 14 fot 18 å 20
shillings & för 16—18 fots 24 shillings.

Jag tror det icke biir möjligt för mig att göra nägot i Sleepers, men
jag viIl ännu försöka.

Mcd sann Högaktning
F. K. Nybom

40

781 YTTRÄNDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 8.X 1867
RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — yttrade sig sålunda:
Ehuru äfven dc större undsättningsarbetena gifva den folkmassa,

som till dem samias, ett nödtorftigt bröd för dagen, bidraga dc å andra
sidan att öka eländet. Dc draga befolkningen långt från hemmen, från

50 den varma, boningen, frän dc små tillgångar för sin bergning den
derstädes eger, och från den omgifning hos hvilken den varit van att i
svåraste nöd finna någon hjelp7

Endast tiggande kan den släpa sig fram till arbetsstället, der den
samlad till hundrade och tusental saknar ail annan lifvets nödtorft
utom en knapp föda. Erfarenheten har visat, att i följd af det stora


