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Kuopio den 10 Nov. 1867.
Herr Senator!

Försöken att ur grankåda framställa terpentin olja ha öfverensstäm
mande ådagalagt att endast 1 procent af denna olja kan erhållas —

åtminstone af en sådan kåda, som är samlad om hösten. Troligtvis 10

innehåller den om våren samiade mera. Den harz (Bierpech) somjag af
ifrågavarande kåda framställt, har i alla afseenden lyckats väl; en
härvarande ölbryggare, ät hvilken jag lemnade prof deraf, försäkrade
den vara jemförlig med den bästa tyska.

Af tailkäda kan nu intet harz framställas, emedan man icke kan
erhälla ens något så när ren käda, utan endast mer eller mindre kädiga
spånor; dessa lemna dock terpentin olja i större mängd än grankädan.
Terpentin oljan af säväl gran- som tallkådan kan utan svårighet göras
fullkomligt ren fri ifrån fremmande lukt.1

På Lewäs jordbruksskola uppföres för närvarande under min led- 20

ning en kalcinerugn för pottaska.
Flere handeismän ha omsider förklarat sig villiga att uppköpa

pottaska. Denna afär har säsom det synes hittilis icke lemnat några
goda resultater, emedan största delen af den här uppköpta pottaskan
varit sandblandad. Jag har hos fiere handelsmän varit i tilWälle att se
räkningar, i hvilka pottaskan af nämnde orsak endast blifvit betald
med hälften af hvad den annars kostat. 1 de fiesta fali säga handlan
dena här sig ha fått förlust på aifiren.

För nägra dagar råkadejag här i staden en forstmästare 0. E. Dyberg
ifrån Palojärvi revier inom Juuga socken, han sade sig pä uppmaning 30

af forststyrelsen att inkomma med förslag till undsättningsarbeten,
föreslagit det 3 000 Mark skulle beviljas honom för uppköp af aska,
kåda etc. hvilka materialier han derjemte ätagit sig att förädia och
sedermera försälja. Jag tarmig ödmjukast friheten att till Herr Senatorns
gunstiga ätanke rekommendera försiaget, ty jag håller före att
härigenom allmogen icke allenast skulle fä arbetsförtjenst utan derjemte
ha tilWälle att inhemta kännedom om tillverkningssättet1 af ifråga
varande produkter. Det bör tilläggas att alimogen i Juuga skall höra
till de mest nödiidande och tillika vara bland de okunnigaste i slöjder.

Om en vecka reser jag härifrån till St Michel. 40

Tecknar med djupaste Vördnad och högaktning

Herr Senatorns ödmjukaste tjenare
Erik Gabr. Sederhoim
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Pulkkila den 10. novernber 1867.
Väiborne Herr Senator!

Sedan jag i enlighet med promemorians lydelse åtföljde Quisten till
Alavo, hvarest Wasa Guvernören hade nedlagt den ena undervisnings


