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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.

20

Hope to engage good correspondent London adress Hamburg Johannes Schuback and Sohne leave London 20 November.
Nybom
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RA, Biographica
Höglärde Herr Lektor
30

40

50

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 i’ida varit missiedande, att jag
ansåg H:r Qvist komma att distillera terpentinolja af grankåda.
Huru än dermed förhäller sig, har han nu vid distillation i Alavo
producerat oljan ur tallkåda. Likaså hartz och colophonium. 1 bref
säger han terpentinoljan vara sådan, att den »kan säljas i obegränsade
qvantiteter». Jag siutar deraf, att han anser den duglig till export.,
Nu måste väl någonstädes i Kuopio län finnas katad tall för
tjärtillverkning. Någon 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. sä att andra (vidbrän
da?) ämnen medföljt. Q<vist> sade, att bönderna distillera med för litet
vatten. 1 sitt bref talar han om oljans »rernng)). Men om detta en
särskild process framgår icke.
Afven har han gjort hartz af »gammal grankäda». Svårighet endast
att fä den ren från barksmulor m. m. Han begär messingsduk för
siktning. Alltså torde sä 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 sådan till England, att användas hufvudsakligen vid
tvålfabrikation.
Haf godheten taga saken på det allvarligaste och lemna icke orten
—

J. V. SNELLMAN

-

1375

E. G. SEDERHOLM 18.X1 1867

utan att hafva kommit till goda resultater. Sänd express att skaffa
tallkåda, om också från Uleåborgs län, och sammankalla alimoge att
inhemta proceduren, sedan säkerhet finnes, att den lyckas. 1 vår blir
tillfälle att bieka och fä kåda ad libitum, hvilken såsom färsk torde
gifva bästa vara.
Tillskrif Qvist. Fräga hans adress p<e>r telegram af Länestyrelsen i
Uleåborg.
Annu en gång beder jag få återkomma till sakens vigt. Visar sig
konkurrens med Amerikanska terpentin möjlig, viil detta säga, att
tjärexporten kommer att utbytas mot terpentinexport
hvari hela
landet kan deltaga. På förhand förefaler det otroligt, att värt af
barrskog uppfyllda Iand icke skulle kunna sälja kåda och andra
produkter deraf än dålig, värdelös tjära. För min del anser jag enda
hindret vara vår stora okunnighet.
Gör derföre allt, hvad göras kan. Qvarstanna i Savolaks. Qvist eller
Siven kommer att besöka Kareiska sidan. En sammankomst Herrarne
emellan kan då blifva nyttig.
GIöm icke att taga profver när tillverkningen lyckas och börjar gå.
Ofversänd sådane och håll mig underrättad om sakens fortgång.
Med utmärkt Högaktning har äran underteckna
Herr Lektorns
ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman
Hfrs den 18 November 1867.
—
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Jag väntar otåligt underrättelse om Briggen Emma, Guvernören i Wasa
telegraferar, att i Rauma och begär förhällningsordres.
Haf godheten sänd några rader, så snart underrättelse ingår. Ar hela
dagen hemma.
Joh; Vilh; Snellman
d. 18 Nov. 67.
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Tilis nu ha ej några vidare underrättelser ingätt om Emma, hvarken
frän Chrichton eller Skepparen till hvilka båda i går telegraferades att
söka få fartyget till Christinestad eller Kaskö.
Från Skepparn ingick i går afton notis p<e>r telegraf att han anländt
till Raumo och begärde han förhällningsordres.
Odmjukast
A. F. Wasenius
d. 18 Nov. 1867 kl. 11 f. m.
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