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Under länestyrelsens vård finnes enligt uppgift ej mera än 400 tunnor
kom, som i dag inlastas å Ångb<åt> Grefve Berg för att afgå till Äbo.
Lefverantören å hafran har ännu icke verkstälh sitt åtagande och
således komma ej mera än sagde 400 tunnor kom med.

Det första fartyg med för Tavastehus bestämde mjöl (1 493) anlände
nyss; får jag taga vård om lasten och vidare befordra densamme till
Tavastehus? 10

1 sådant fall beordrar jag fartyget genast till Södernäs och låta
transporten pe>r jernväg afgå — hvarigenom omkostnader besparas.

Med sannaste högaktning
Julius Harff

15 Nov. 1867
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London 16 Novemb. 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.

Den 7 d’enne>s hade jag senast äran tillskrifva Herr Senatorn &
emottog igår telegrammet af den 15 d<ennes.

)>Returning yesterday from Petersburgh received your letters and
telegram. Regret that you cannot accept the commission offered. Try to 30
engage another correspondent in London. Please go via Hamburg.
Give me your address.>

Till svar härå telegraferade jag idag: Hope to engage good corres
pondent London — Address Hamburg Johannes Schuback and Söhne —

Leave London 20 November.
Jag kan rekomendera Herr Senatorn en god korespondent i Herr R.

Airutz & viii försöka uppgöra saken med honom såsnart han i afton
ätervänder från Sheffield. Min vän har vida mera afffirserfarenhet än
jag. Han har fått sin utbildning på ett af de mest aktade handelshus i
Sverige & senare på kontor i London. Han är numera etablerad här & 40

opererar som agent för sin förre principal i Stockholm Herr N. M7
Höglund. Han är derjemte den redbaraste afmrsman jag känner & jag
har varit i intima relationer med honom sedan 1861. Med full tillförsigt
kan jag derföre föreslä att Herr Senatorn betjenar sig af min vän
öfvertygad om att han skall kunna fullgöra alla uppdrag i England
mångfaldigt bättre än jag. Genom ett rättframt väsende & duglighet
har H:r Alrutz tilivunnit sig mycket förtroende hos Herrar> Hambro &
Son — ett banquirhus som här står i högt anseende inom handelsverlden
— så att dessa herrar bemöta honom som en personlig vän. På detta sätt
böra äfven utgiftema bli mindre än att här underhålla en enkom person 50
& jag vågar hoppas att Heri Senatorn sålunda med mindre kostnader
skall kunna vinna ett bättre resultat än om jag stannade här. Jag tror
att jag skall kunna förmå H:r Alrutz att åtaga sig uppdraget.

Fitpraps. Från Göteborg & Norge skeppas till England säkallade
Pitpraps eller grufstöttar af furu & gran. Dessa trän äro runda &hålla



1374 F. K. J. NYB0M - J. V. SNELLMAN 16.XI 1867

i lilländan 3, 4 & 5 tum i diameter. De äro vanligen 4, 5, & 6 fot långa
samt betalas nu i Huil med 3 S<hilling/6 p<ence> å 5 S<hilling>/6 pence)
per 72 löpande fot. 1 West Hartiepool är priset detsamma per dussin af
72 löpande fot.

Jag återvänder i onsdag via Hamburg & förblifver

Med sann Högaktning
F. K. Nybom

10
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Helsingfors
Senator Snellman.

Hope to engage good correspondent London adress Hamburg Johan-
20 nes Schuback and Sohne leave London 20 November.

Nybom
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Höglärde Herr Lektor
30

Arade af den 10 dennes mottog jag vid min hemkomst från S:t
Petersburg. Mängd af åligganden hindrade skrifva svar med posten den
16:de.

Mina muntliga uppgifter torde sä till vida varit missledande, att jag
ansåg H:r Qvist komma att distitiera terpentinolja af grankåda.

Huru än dermed förhåller sig, har han nu vid distillation i Alavo
producerat oljan ur tallkåda. Likaså hartz och colophonium. 1 bref
säger han terpentinoljan vara sädan, att den »kan säljas i obegränsade
qvantiteter». Jag siutar deraf, att han anser den duglig till export7

40 Nu måste väl någonstädes i Kuopio Iän finnas katad tail för
tjärtillverkning. Nägon annan kåda, än den af sådane träd, har icke
heller Qvist haft att tillgå.

Af samtal med Qvist och Selan har jag kunnat förstå, att felet i
tillverkningen varit, att oljan för noga uttagits, så att andra (vidbrän
da?) ämnen medföljt. Q<vist> sade, att bönderna distillera med för litet
vatten. 1 sitt bref talar han om oljans »rening>. Men om detta en
särskild process framgår icke.

Afven har han gjort hartz af »gammal grankåda». Svårighet endast
att fä den ren från barksmulor m. m. Han begär messingsduk för

50 siktning. Alitsä torde så hård kåda användas, att den kan krossas.
Selan har lofvat tillskrifva Herr Doktorn om A. W. Wahrens metod

att rena grankäda och framgången deraf — nemligei för export af
kådan som sädan till Engtand, att användas hufvudsakligen vid
tvälfabrikation.

Haf godheten taga saken på det allvarligaste och lemna icke orten


