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S K Jå so m  kändt är, har sedan gam m alt tjärexporten
utgjordt en af vårt lands förnäm sta inkom stkäl 

lor, m en tillfölje af det prim itiva och oändam ålsenliga 
sätt på hvilket tjärfabrikationen  bedrifvits varit m ycket 
skogsödande sam t dessutom läm nat en ytterst ringa 
behållning åt de personer som sysslat dermed, hvih 
ket tydligt skönjes af befolkningens fattigdom  å de 
orter der tjärbränningen ännu utgör dess hufvudsak- 
liga näring.

Genom de sedan några år tillbaka i bruk kom na 
tjärbränningsugnarna af plåt har ett stort steg till för
bättrin g  på detta område blifvet gjordt, emedan dessa 
utom tjä ra  läm na andra produkter, såsom terpentin, 
bäck olja  och träsyra, hvilka vid den gam la brännings- 
metoden i m ila h elt och hållet går förlorad. D å härtill 
kom m er att num era icke växande skog utan hufvud- 
sakligast stubbar och rötter, hvilka ansetts såsom en 
värdelös vara kom m a till användning, inses lätt hvil- 
ken betydelse och nytta införandet af sådana ugnar 
hafva för ett land med så riklig tillgång på stubb 
såsom vårt, då m an vet att redan i lång tid en skogs- 
afverkning med m ånga hundra tusentals träd årligen 
ensam t för sågverkens räkning blifvit g jord  och ännu 
fortgår; och man tillika känner att en kådrik eller 
s. k. fet furu stubb behöfver m ånga tiotal år innan 
den förm ultnar, så m åste ett snart sagt outtöm ligt 
förråd af dessa finnas och en icke obetydlig areal ej 
på lång tid fram åt läm nar någon afkastning. Uppbry- 
tes deremot stubben så uppluckras sam tidigt jorden



och de frön, som från nära stående träd deri nedfalla 
komma da. lätt att gro samt hinna på den tid stubben 
behöft att förm ultna uppväxa till stora träd. Stubben 
har dessutom fördelen att så snart den är uppbryten 
och rensad från jord  densamma är färdig till använd
ning. Då deremot det gamla, tjärbränningssättet m e
delst s. k. katning erfordrar flera års förberedelser, 
emedan barken för tjärbränning af träden årligen måste 
afskalas till en viss höjd.

E n  icke oväsendtlig fördel äga de nva ugnarna 
äfven deruti/ att tjärbränningen i dem kan verkställas 
året om, då deremot bränning uti m ila alltid måste 
ske på försom m aren, och resultatet dessutom är m ycket 
beroende på väderleken.

Ledsam t nog råkade dessa ugnar snart i m iss
kredit hos allm änheten, beroende dels på den brist
fälliga konstruktion, under hvilken de först uppträdde, 
äfvensom på det olämpliga m aterial en del fabri
kanter af tjärugnar använde för desamma, dels på obe
kantskapen méd deras rätta skötsel; de erhållna pro
dukterna voro derföre af dålig beskaffenhet och vid 
en del ugnar af så ringa mängd, att försäljningen af 
desamma icke ens betäckte arbetskostnaderna, En 
annan om ständighet, som äfven m enligt inverkat på 
deras fortsatta spridning var om öjligheten att få dem 
försäkrade, emedan brandstodsbolagen tillfölje af eldsvå
dor, som inträffade vid åtskilliga ugnar, uppsade försäk
ringarna, anseende risken för stor tillfölje af ugnarnas 
eldfarlighet och det dåliga resultat de lämnade.

Genom fortsatta experim ent med en mängd olika 
konstruktioner har det slutligen lyckats Uleåborgs Mek. 
W erkstad att fullständigt aflägsna all eldfarlighet samt 
bringa dessa ugnar till sådan fullkom ning, att all ter
pentin numera erhåller en klar och lju s färg samt 
fram ställa tjä ra  af god kvalité, så att den betingar sig
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sam m a pris som den bästa i mila fram brända D ess
utom har mängden af produkterna ökats så betydligt, 
att anläggning af dessa ugnar betraktad ur ren affärs
synpunkt m åste anses bland de m est lönande företag, 
hvilket af följande kalkyl fram går.

K alkyl utvisande resultatet af en bränning med 
2 st. 12 kub. meters ugnar med skilda rörledningar:

Utgift (efter medelpris).

4  kub.f. rötter ä 18 mk . .......................................72: —
12 dagsverken för ugnarnas bränning ä 2 mk

50 p e n n i ..................................................... 30: —
3 fam nar vanlig brännved ä 5 mk . . 15: —
12 st, tom tunnor, färdig krönade ä 1 mk 70 pi 20: 40.
3 st. petroleum fat för térpentinet ä 3 m k . . 9: —

ffintf 146: 40.

Inkomst.
6 tunnor tjä ra  ä 16 m k .......................... . . .  96 —
400 liter terpentin ä 30 p e n n i. . . . . 1 2 0 —
40 liter bäckolja ä 13 penni . . . . . 5 20.
6 tunnor träsyra ä 3 mk 50 penni . . . .  21 —
80 hekt.l. kolsvra ä 35 penni . . . . . .  28 —

270 20.

K alkylen visar en behållning af 124 mk 20 penni, 
hvarifrån dock transportkostnaden till försäljn ings
orten afräknas för att få den riktiga behållningen. En 
anläggning af tvänne tjäru g nar lika med de i kalkylen 
använda kan beräknas i rundt tal till 12 ,000 för
delad sålunda:

2 st. ugnar med rörledning och fördelnings-
k ä r i l ................................................................ 4 ,800:

Å ngpanna &  p u m p ................................ ......  . 1,200: —



Transport 6 ,000: —
Transportkostnader, tegel oeh m urnings

a r b e t e .......................................................  1,800: —
K ylfat, stubbrytare och sp rän g sk ru f. . . 500: —
Sk ju l af resvirke och bräder till ugnarna . 1,200: —
Bostad för b r ä n n a r e n a ..................................... 1,500: —7
R ö r e l s e k a p i t a l .......................................................  1,000: —

3mf 12,000 .

F ör att visa huru resultatet ställer sig vid ugnar 
belägna så att blott tjära  och terpentin kunna försäl
jas, tjen ar följande kalkyl ifrån Handl. J .  A. Heikki- 
nens ugnar uti H yrynsalm i belägna, på cirka 200 k i
lometers afstånd ifrån Uleåborg.

Utgift.
4 kub. f. rötter ä 15 m k .............................................. 60
Afgift till kronan ä 50 p e n n i ............................................2
Brännved .................................................................................. 20
Bränningskostnad - ............................................................... 4
6 st. tom tunnor, färdig krönta ä 1: 25 . . 7
6 st. petroleum fat för terpentinet ä 3 m k. . 9
F rak t för 6 tunnor tjä ra  till U leåborg,å 2: 50 15
Dito för 400  liter t e r p e n t i n ................................7

%nf 124

50.

50.

Inkomst.
6 tunnor tjä ra  ä 16 mk . . .
400  liter terpentin k 25 . . .

. . 96: —

. . 100: —  

3mf 196: —

Dessa ugnar läm na en netto vinst af 75 mk 50  
penni per bränning, ehuru terpentinpriset är beräk- 
nadt blott till 25 penni pr liter. Då nu en tid af 5 
högst 6 dygn åtgår för en bränning, kan med lätthet
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50 sådana verkställas per är, hvilket gör en behållning 
af 3 ,775  mk. H äraf fram går att en anläggning hvars 
pris är 12,000 kan på m indre än fyra års tid
återförtrjenas både till kapital och ränta.

Råd vid väljande af plats för tjärugns 
anläggningar.

T järu g n ar böra anläggas blott å sådana ställen, 
hvarest god tillgång på furustubbar och rötter samt 
lätthet att erhålla kylvatten finnes. Om vattnet ifrån 
ett högre beläget ställe kan ledas till kylfatet är sådan 
plats den bästa, emedan allt arbete då med vatten- 
pum pningen bortfaller och anläggningskostnaden m in
skas, då inga pumpar behöfves. S jö- eller elfstränder 
lämpa sig väl för ändam ålet, emedan m an då ofta kan 
betjena sig af vattenväg för transport af de färdiga 
produkterna, hvilket är af stor fördel i synnerhet å 
längre distanser, emedan transportkostnaderna då blifva 
m ycket billigare.

Vidare bör afseende fästas derå att ugnarna pla- 
seras så att släpningskostnaden af rötterna blir så b il
lig som m öjligt, äfven om transporten af den färdiga 
varan derigenom skulle b lifva något iängi^e. V id va
let mellan olika platser bör företräde läm nas åt den, 
der de bästa rötterna finnas, om kylvattnet der kan er
hållas lika fördelaktigt, är åter förhållandet sådant att 
vid förstnäm nda ställe svårighet för erhållande af kyl
vatten finnes, bör en plats med något sämre rötter 
föredragas, isynnerhet om vatten kan erhållas utan 
pumpning. Vid transportens bekväm lighet och kost
nad bör naturligtvis äfven fästas behörig uppm ärk
samhet.
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Stubbrytning.

Vid stubbrytning är såväl stubbrytaren som den 
s. k. sprängskrufven af stor nytta ocli bör derföre ej 
saknas vid någon tjärugns anläggning, emedan kostna
den för deras anskaffande m ycket snart inbesparas dä 
stubbrytningen med tillh jelp  af dessa m askiner stäl
ler sig m inst 50  %  billigare än annars.

Vid användning af stubbrytaren plaseras de till 
densam m a hörande tre spirorna öfver stubben och lyft
apparaten med sin ketting upphänges uti bygeln, den 
med krok försedda ändan af kettingen föres under nå
gon stadig rot och fästes sedan vid den å kettingen 
befintliga lösa ringen, hvarefter denna medelst spaken 
spännes till dess stubben lossnar ifrån jorden och upp
lyftes. V id m ycket stor stubb och svåra rötter är 
det nödvändigt att afhugga en del af desamma för att 
fä stubben att lossna.

F ör att klyfva stubben användes sprängskrufven 
sålunda att man å läm pligt ställe borrar ett cirka 100 
ä 150 m/m djupt hål (helst i stubbens längdriktning) 
sam t inskrufvar sprängskrufven stadigt deruti, sedan 
denna förut blifvit laddad med vanligt sprängkrut å 
hvilket en lätt förladdning af papper eller i brist derpå 
torr mossa blifvit påsatt för att hindra krutet att bort
falla. Sedan detta är verkstäldt utsträckes det vid 
stopparen fastade snöret eller linan, som bör vara minst 
25 m eter lång, hvarpå fjedern upplyftes på stopparen 
och en vanlig knallhatt påsättes. Sedan går man till 
snörets lediga ända och medelst ett ryck drager stop
paren tillbaka, då fjedern frigöres sam t nedslår på 
knallhatten och skottet affyras. P å  detta sätt kan den 
största stubb inom  några få m inuter söndersplittras 
för en ringa kostnad. V id m ycket stora och svår- 
sprängda stubbar får krutm åttet fyllas helt, hvaremot
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vid mindre krutm ängden tages efter behof, hviiket man 
snart under arbetet lär sig rätt bedömma. Det är l 
allm änhet fördelaktigast att upplägga stubben i högar 
att torka och sedan med slädföre släpa desamma till 
ugnen.

Beskriftiing öfver tillgängen vid brän
ningen.

Sedan man öfvertygat sig att bottenröret är rent 
d. v. s. fri från kolstubb och beckad tjära , sättes skyds- 
gallret öfver röret samt töm ningsluckan på sin plats, 
hvarefter inradning af stubben sker medelst nedfirande 
af densam m a genom öfra delen af retorten, hvarifrån 
locket är aflyftad. Stubben behöfver ej vara fin klyf- 
ven utan får insättas i stora stycken sådan den efter 
sprängningen är, med iakttagande att alla tomrum 
m ellan stubbrana utfylles med mindre rötter, med ett 
ord att retorten stufvas väl så att största m öjliga 
mängd rötter får rum i densamma. V idare bör tillses 
att ett tomrum läm nas uti retortens öfre del för pyro- 
m eterröret: detta tomrum erhålles lättast genom  att 
vid inradningen insätta en stör af något större längd 
och tjocklek än nämda rör sam t sedan retorten är 
fullstufvad utdraga densam m a. Sedan påsättes locket 
äfvensom pyrom etern, hvarpå ett cirka 100 m/m tjock t 
lager af finstött torr lera fylles å detsam m a sam t noga 
tillpackas; likaså fylles tom rumm e m ellan yttre och 
intre töm ningsluckorna med samma material hviiket 
äfven här noga tillpackas. Försum m as detta uppstår 
läckor, hvilka, ehuru de vid bränningen knappast ku n
nat observeras, likväl förorsaka stor förlust. Vidare 
efterses att ventilerna såväl å det ifrån retorten som
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från tjärbehållaren till destillationsapparaten ledande 
röret äro öppna, äfvensom att säkerhetsventilerna äro 
i skick. E ldningen kan nu påbörjas och får fortgå 
så raskt som m öjligt till dess tem peraturen stigit till 
110° då träsvran börjar samlas uti fördelarena, h vari
från den sedan utrinner genom det rör, som nedgår 
uti fördelaren. Träsyran uppsamlas och bevaras för 
vidare behandling. Då tem peraturen stigit till cirka 160° 
börjar terpentinet öfvergå och sam lar sig öfverst uti 
fördelarena, hvarifrån det afrinner genom det högre 
belägna röret. Den bör då vara noga afskild ifrån 
träsyran. Fördelaren bör vara plaserad så att det ifrån 
kylfatet kom m ande röret nedgår till halfva fördela
rens djup. E n  tem peratur af högst 180° bibehålies 
nu under 30 å 40 tim m ar, hvarefter densamma liöjes 
till 240° då tjäran  börjar rinna. Tem peraturen ökas så 
sm åningom  till 450°, hvilket gradtal ej får öfverstigas. 
Nu tillslutes den ventil, som tinnes å det ifrån retor- 
tens lock utgående röret så att alla gaserna måste 
passera genom bottenröret och tjärbehållaren. Under 
hela tiden hålles vattnet uti kylfaten så kallt som 
m öjligt. Det uti fördelarena samlade terpentinet och 
träsyran får på inga vilkor kännas varma, ty så snart 
detta inträffar, blir det erhållna terpentinet brunt sam t 
träsyran af mindre värde, emedan den innehåller blott 
en ringa del träspri. Om ej tillräckligt med kylvatten 
inpumpas så att fullständig kondensering försiggår 
kan terpentinm ängden reduseras till en obetydlighet 
och derigenom en ganska stor förlust uppstå. Då så
väl terpentinet som tjäran  upphört att rinna, är brän
ningen slutförd och eldningen afstannas, ånga insläp- 
pes uti retorten för att ifrån kolen utdrifva de sista 
tjär- och terpentin-resterna. Sedan öppnas ventilen å 
det ifrån retortens lock ledande röret så att ånga kan 
genom ström m a rörledningen, hvilken på detta vis ren-
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göres ifrån de orenligheter som under bränningens 
förlopp afsatt sig uti densamma. Genom användning 
af ånga bli kolen bättre och retorten kan tömmas 
tidigare. D å ugnen svalnat så att ingen eld m era fin
nes uti kolen, öppnas uttagningsluckan och locket, 
hvarefter töm ning af retorten verkställes med noga 
aktgifvande på att ingen eld finnes bland de uttagna 
kolen, hvilket sällan inträffar om tillräckligt ånga blif- 
vit iledd uti retorten innan den öppnas.

Terpentin rening.
Det terpentin som erhålles, är till största delen 

lju st och klart, en mindre del är af m örkare färg. Så 
väl det lju sa som mörka terpentinet behöfver, för att 
blifva rent, på nytt distilleras, efter att först blifvit 
blandad med kalk för att borttaga den i terpentinet 
ännu till någon del befintliga träsyran. D enna bland
ning sker sålunda att m an uti ett öppet käril blandar 
terpentinet med kalk och omrör blandningen, ju  m era, 
dess bättre. För att veta huru m ycket kalk, som får 
tillsättas, doppar man en rimsa blått lackm uspapper 
uti b land ningen ; då pappret ej vidare förändrar färg 
utan förblir blått, är kalkm ängden tillräcklig. För 
att öfvertyga sig att m an ej lagt onödigt m ycket kalk, 
försökes med rödt papper, hvilket då blir b lått om 
kalkm ängden är för stor. Sedan låter m an under n å
gon tim m es tid kalken afsätta sig och påfyller distil- 
lationsapparaten till ungefär 2/3 med den klara bland
ningen,* hvarefter locket påsättes å apparaten och ånga 
påsläppes. Genom de ifrån ugnen kommande heta 
gaserna och ångan bringas terpentinet snart till kok
ning sam t afgår då genom rörledning och kondenseras



uti denna jem te vattenånga, som uppsamlas uti för
delaren, hvilken åtskiljer terpentinet ifrån vattnet. Det 
erhållna terpentinet är nu renadt och har en injölk- 
aktig oklar färg, hvilken af sig s je lf försvinner så att 
den efter några tim m ar är fullkom ligt vattenklar och 
genom skinlig. När ej vidare terpentin utrinner ifrån 
fördelaren, är distillationen slutförd. Man töm m er dä 
apparaten genom botten kranen. Sedan vattnet blifvit 
afskildt, förvaras resten för att vid beredning af tjära  
afsedd för vissa ändamål, blandas tillsam m ans med 
denna. Sedan påfylles apparaten och distillationen 
börjas på nytt.

Distillatiou af träspri (Metuialkohol).
Det första fatet träsyra som erhålles ifrån brän

ningen, innehåller den största mängden af träsprit och 
bör derföre tillvaratagas samt behandlas på följande 
sä tt: För distillationen är en särskild apparat numera 
konstruerad, bestående af en inmurad gryta af tack jern , 
hvilken är försedd med lock och ångsam lare jem te 
kylrörsledning. D enna gryta fylles till ungefär 2/a med 
ofvannäm nda träsyra, livarefter m anluckan fastsättes 
och eldningen påbörjas; efter en kort tid börjar distil
lationen och från kylledningsröret utrinner träspriten 
jem te träsyra. Distillationsprodukten uppsamlas skildt 
tills icke någon träspri mera erhålles. F ö r att veta 
närr detta inträffar, undersökes distillationsprodukten 
medelst alkoholm eter, hvilken då visar på 0° under 
förutsättning att distillationsvetskans tem peratur är 
15°. Om densam m a är kallare eller varm are uppvär
mes eller afkyles den tills den bestäm da tem peraturen 
erhållits. Om ej alkoholm eter finnes, kan man genom
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att hålla vetskan öfver glödande kol undersöka förhål
landet. Om träsprit tinnes, flam m ar lågan högre, hvarom 
icke, sä utsläckes kolet. Om alkoholm etern visar pä 
0° eller kolförsöket tyder på att ingen vidare träspri 
kommer, så uppsamlas den härefter kom m ande vätskan 
ensam t, den utgöres nu blott af träsyra uti särskildt 
käril. D istillationen afbrytes, då obetydligt eller inga 
vätskor m era komma ifrån röret. Uti grytan tinnes 
då m era blott harts. Elden släckes, m anluckan öpp
nas och hartsresterna borttages, hvarefter distillatio
nen ånyo kan påbörjas. Af den sålunda erhållna trä 
syran beredes sedan ättiksyrad kalk genom att till 
näm nda vätska blanda kalk under flitig om röring till 
dess densam m a blifvit något alkalisk d. v. s. att en i 
deruti indoppad blå lackm uspappers rem sa blir oför
ändrad, men att deremot en röd sådan erhåller en 
lindrig skiftning i blått. Lösningen får nu stå uti 2 
ä 3 tim m ar för att klarna. Den klara vetskan eller 
kalkluten fylles sedan uti den för detta ändam ål af- 
sedda grytan utan lock för att afdunsta. V id  afdunst- 
ningen bör noga passas på elden, emedan kalkluten 
har m ycken benägenhet att pösa eller koka öfver. Vid 
kokningens början sam las å ytan orenligheter, hvilka 
såsom skadliga och värdelösa bortskum m as medelst 
en skopa, försedd med hål. Så  snart kalken börjar 
hårdna släckes elden genast, emedan grytan annars 
lätt spricker. Den sålunda erhållna kalken torkas å 
jernplåtar, under hvilka en svag eld anbringas. Man 
bör dock akta att hettan ej blir för stark sam t om röra 
kalken, emedan den annars brännes och förlorar deri- 
genom i värde.

Den erhållna träspriten förvaras i väl tillslutna 
käril för att ytterligare distilleras efter att först blifvit 
blandad med kalk tills den reagerar alkaliskt d. v. s. 
att en deruti neddoppat rem sa af rödt lackm uspapper
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visar en svag skiftning i blått. Den förut beskrifna 
distillationsgrytan fy lies till med blandningen, och 
eldningen börjas samt fortsättes till dess intet vidare 
träsprit finnes., hvilket man undersöker på förut beskrif- 
vet sätt med brinnande kol eller alkoholmeter. E ld
ningen får då afstannas, m anluckan öppnas och den 
uti grytan befintliga resten borttages sam t fylles på 
blandningskärillet, der den får stå och klarna. Sedan 
fylles den klara vetskan på afdunstningsgrytan, af- 
dunstas och torkas på förut beskrifvet sätt. Den nu 
erhållna träsprin försändes på välslutna käril till för
sä ljn in g sorten ; kalken kan läm pligast fyllas på säckar.

Vid pågående destillation bör noga aktgifvas 
derpå, att de erhållna produkterna utkom ma kalla 
ifrån rörledningen. Om kylvattnet ej är tillräckligt kallt 
sä att fullständig kondensering af gaserna äger rum. 
förorsakas derigenom en betydlig förlust.

Uleåborgs M ekaniska W erkstads patenterade tjär 
bränningsugnar tillverkas af 5 m/m tjock  stålplåt och 
skilja sig ifrån andra fabrikat deruti, att ugnen är 
försedd med plåtbotten, hvarigenom  den vid andra 
ugnar förekommande gasförlusten är fullständigt före 
byggd, genom anordning af locket och töm ningsluckan 
sam t tätningen af dessa, rörledningens och säkerhets
ventilen sam t terpentinreningsapparatens konstruktion, 
hvarigenom såväl explosions- som eldfaran blifvit pä 
det sorgfälligaste förebyggd.

Ugnarnas pris med rörledning, tjärbeliållare, ter- 
pentinreningsapparat, 4  st. fördelningskäril, 4  st. pytsar, 
allt af koppar, jem te pyrometer, visande temperaturen 
upp till 500° celsius, elstadslucka, roster och bärjern. 
fritt å ångbåt eller bangård i Uleåborg är följande:
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1 st. 2 kub.famns- (12 kub. meters) ugn . 2 ,400
2 st. 1V2 d:o (9 kub.m.) ugnar med ge

mensam rörledning och distillations- 
apparat . . ......................... . . . . » 3 ,200

Å ngpanna jem te å n g p u m p ......................................» 1,200.
Ånggryta försedd med matarepump, m ano

meter, säkerhetsventil, vatten stån ds- 
visare m. m ..............................................................» 350.

D istillationsgryta för inm urning, rym m ande 
300  liter, försedd med ångsam lare och 
kyl r ö r ...............................  » 150.

600  liters d i t o ............................................................... » 200.
300 liters afd u n stn in gsgryta ......................................» 50.
500  » d:o ................................ » 100.
Sprängskruf med b o r r .............................................■ » 500.
Stubbrytare, s t ö r r e .........................................................» 140.

» m in d re . ...................................... » 95.

H varje ugn säljes under full garanti för dugligt 
arbete och material, äfvensom  att med densam m a skall 
kunna fram ställas det i kalkylen upptagna qvantum  
produkter.

T ill hvarje anläggning bör anskaffas antingen 
en änggryta eller ångpanna, emedan terpentinrenings- 
apparaten ej arbetar tillfredsställande utan användning 
af ånga. Följande delar äro genom patent af den 10 
Augusti 1892 och 7 Febr. 1893 under en tid af tio 
år skyddade för eftergörning.

1) Anordning af ugnslocket och sättet att täta det
samma.

2) Skyddsgaller öfver afloppsröret ifrån ugnsbottnet.
3) Säkerhetsventiler.
4) Anordning af röret ifrån ugnslocket jem te ventil.
5) Särskilda anordningar för rörsystem ets rengörning.
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6) K onstruktion af kylrörsledning och tjärbehållare.
7) U gnens förseende med plåtbotten.
8) Anordning af töm ningsluckan jem te sättet att 

täta densamma.
9) Terpentinrenings apparat, hvars upphettning sker 

medelst ånga jem te de ifrån ugnen kommande 
gaserna.

10) Särskilda anordningar för att medelst ånga ut> 
drifva de sista resterna af tjä ra  och terpentin 
ifrån kolen samt underlätta destillationen.

U gnar enligt denna konstruktion kan erhållas 
blott ifrån Uleåborgs Mek. W erkstad, som med vana 
m ontörer uppställer och inlär skötandet af desamma. 
H varje intrång i W erkstadens patenträtt kommer att 
strängt beifras.

Uleåborgs Mek. W erkstad i Ju li 1894.

P ostad ress:

Uleåborgs Mekaniska Werkstad, Uleåborg.

T elegrafad ress:

Löfhjeim, Uleåborg.
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