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Högädle och vidt Berömde Herr Professor, Riddare och Commendeur!
Jag har med mycken efter längtan vid framkomsten till Umeå emottagit
Herr Professorns och Commendeurens ärade skrifvelse, jemte
medföljande 150 Rdr Bco; och skyndar således, att aflägga min
ödmjukaste tacksägelse, så väl hos Academien, som och Herr Professorn
och Commendeuren i synnerhet för dess ynnestfulla
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förord hos Kong. Academien till erh[ål]lande av detta understöd. Jag har
äfven efter många efterfrågningar utbekommit Resebaromätern jemte den
bifogade instruc[tio]nen vid dess begagnande; men jag beklagar allt för
mycket, att Baromät[ern] genast vid första påseende, befannts
bris[t]fällig. Herr Grahn, hvilken sjelf icke var hem[-]ma, kunde jag icke
träffa; men Baromäter[n] var lemnad uti en kammare, hvarest jag vid
öp[p]nandet af foderalet och Statiwet fannt quic[k]silfver utrunnit i det
yttersta vid den större ändan fästade messings låcket. Jag hade redan i
förleden vinter skrifvit till Doctor och Professor Wikström, med den
ödmjuka erin[-]ran, att om Kongl. Vetenskaps Academien läcktes
[täcktes] hedra mig med förtroende, att begagna Ba[-]romätern, så borde
ett så dyrbart och grann[la]ga instrument icke skickas med någon, som
vore okunnig vid handteringen af detta in[-]
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strument utan häldre innehålles, till dess jag personligen kunde afhemta
den; emedan jag anade redan, hvad som möjligtvis kunde hända. Nu
finner jag rådligast, att genast åter[-]sända instrumentet; i hvilket
afseende jag äfven meddelat Skepparen Tjernberg, att med möjligaste
varsamhet återföra den, och inlemna hos Herr Professorn. Jag tager mig
med det samma frihet att insamla några stuffer[?] af stenar tagne på
Åtskilliga orter i Norrland, jemte några fossila Trädstycken, tagna på 3 till
5 famnars djup under jordytan vid Umeå Elf, och hoppas jag sedermera få
äran inlemna en Speciellare beskrifning om dessa och andra i norra
delarne af Riket fundna Fossilier.
Både Ställets aflägsenhet, der jag bodt öfver Vintern, och den tröga
Påstgången, har gjort, att Resan blifvit företagen nog sent, eller först efter
midsommaren,
[Resten av brevet fattas]
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