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London 12 Oktober 1867.

Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.

1 går hade jag senast äran tillskrifva Herr Senatorn. 1 dag sänder jag i
skilt kuvert prof på Sackväf som här användes till säckar att bära kol 10

i. Säckarna äro 27 engelska tum breda & 54 tum länga (2 cut bags) &
tjäras innan de användas. En sådan säck ffirdig sydd men icke tjärad
kostar här 2 S<hilling>/6 pence ä 2 Schilling/9 p<ence> & tjärad kostar
den circa 4 p<ence> mera. Tre säckar af hvarje tio böra ha hål i
mynningen af säcken (som här kallas »eyelet holes»). Till en sådan säck
åtgår 3 yards 4 inehes väf. Jag sänder till Helsingfors via Stockholm till
prof en färdigt tjärad säck med »eyelet holes».

Från Köpenhamn lät jag sända till Helsingfors via Stockholm 2
stycken säckar af väf tillverkad med machin i Dundee. Af dessa kostar
i Köpenhamn 20

n:o 1. en mjölsäck 48 skilling danskt
n:o 2. en öfversäck för Kaffe 32 skilling dansk
n:o 3. en öfversäck för Kaffe 30 skilling Danskt.

Jag har öpnat underhandiingar med egarena af ångbåtarna, som gå
emellan Hull & S:t Petersburg, för att förmå dessa herrar att låta
båtarna på fram & återvägen anlöpa Helsingfors. Då dessa fartyg äfven
anlöpa Köpenhamn skulle vi sålunda få en regulier komunikation med
två länder Danmark & England. En sådan komunikation anser jag
vara af högsta vigt för vårt land. Den skulle möjlig göra export af
mindre artiklar & af boskap & göra importen af engelska varor 30

billigare.
Med sann Högaktning

F. K. Nybom
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Välborne Herr Senator. 40

Under dessa nödens och sorgens dystra dagar, var underrättelsen om
det till ängsdikningar beviljade ansenliga anslaget ett verkeligt glädje
budskap, för hvilket jag icke nog kan uttrycka min djupaste tacksam
het.

Med någon oro väntas jag nu utgången af min hemställan angående
skogsindustriernes befordrande; denna sak är af stor1 betydelse för
Kemi och Kajana härader, utaf hvilka isynnerhet det sistnämnda gör
mig allvarliga sorger. De stackars Kuhmoboerne hafva nu inkommit
med en supplik att få hugga stock — och att staten skulle skaffa 50

afnämare för densamma! (Kajana såg för ögonblicket under utred
ning).

Angående åtgärder till befordrande af hemslöjder, har jag haft täta
conferenser med våra trafikerande. Till i morgon äro alla för saken
intresserade stadsboer sammankallade, dåjag tänker förelägga dem det


