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Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.
Ärade brefvet af den 17 d<enne)s har jag haft nöjet emottaga, men icke
kunnat besvara tidigare emedan jag varit sjuk öfver en veckas tid af
förkylning svår tandverk.
Med anledning af Herr Senatorn’s hedrande anbud & fråga måste
jag svara att min lilla affär i F<redriks>hamn & några komunala
uppdrag icke tillåta mig att stanna här. Redan är mitt bryggeri i fara att
bii utan kom genom min frånvaro. Dessuton anserjag mig icke kunna
bii af det gagn här, att dermed förenade kostnader skulle bli ersatta. En
person skulle icke kunna underhållas häi i den tillämnade egenskapen
med mindre än £ 600.- om året.
Härföre jag antar att vår Terpentin här icke kan afsättas är emedan
profver af sådana tiilverkare som Quist & C:o & Reuter, då desamma
här utbjödos under amerikanska kriget, icke kunde betinga ett pris som
skulle gjort exporten af varan lönande möjlig. Mäkiarena sade om
profverna att deras klarhet & styrka voro ganska tillfredsställande,
men att lukten var för stark & obehaglig.
Ångsågade Piankor ha ännu bättre afsättning & pris än handsågade.
Ångsågar som sågar i allmänhet böra ovilkorligen placeras vid kusten
& vid hela den långa finska kusten kan det icke finnas nägot lempiigare
ställe för sägverk än utioppet af Kymmene elf.
Jag har varit ikring med Petersons Gardiner af trä, men icke kunnat
förmå någo1 möbelhandlande att upptaga dem.
Svenska Lingon finna afsättning här, men icke stor. De säljas i kärl
om 9—18 & 36 gallon. De mindre kärlen föredragas af köparne här.
Priset varierar mellan 6 pence)—12 p<ence) & 18 per gallon. Denna tid
pä året kunna de knappt mera säljas emedan alla redan äro försedda.
Ryska Lingon som äro större äro mindre omtyckta.
Såsnart jag blir frisk skall jag försöka lemna underrättelser om
Granit-traden.
Med sann Högaktning
F. K. Nybom
Mitt vördsamma senaste var af den 21 d<enne>s.
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