L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-10-04

<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel av]
[<Anderson Sv. Bot. 60 Rdr> Anteckning av mottagaren eller av okänd]
Hernösand den 4de October.
[<1843> årtalet skrivet av mottagaren eller av okänd]
Värde Broder!
Tackar vänskapsfullt och förbindligast för de från Frankrike genom Bror
mig tillhandakomna Franska arbeten och målningar, som jag fick med
ångfartyget Örnsköld. För detta och för penningarne, som jag förut fått
från Gaimard genom Bror, skall jag en annan gång skrifva quitto.
Emellertid, får jag anmoda Bror, att öfverstyra eller på något passande
sätt till de
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påskrifna addressena öfverlemna de 3 Exemplar af medföljande Brochyr.
Jag har ännu icke fått flera färdiga från Bokbindaren, men en annan gång
skall jag sända flera till andra vänner i Stockholm. Nästa lördag skall jag
fram i Cathedern och Schavottera d.v.s. den 7de October.
Sedan jag nu fått åtskilligt af den nyare Botaniska litteraturen, måste jag
litet förändra mina Novitiæ Floræ Lapponicæ i afseende på Synonymien,
men har nu icke tid dertill, förr än jag kommer hem; Ej heller har jag nu
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tid [<de till> överstrykta ord] att skrifva någon fortsättning i Mythologien,
hvilket Bror är god och underrättar Gaimard, ifall Bror skrifver till honom.
Efter min afl. Bror finnas här 8de förra Banden af Svensk Botanik, för
hvilka ingen här vill bjuda stort. Om någon i Stockholm ville köpa dem för
60 Rdr Rgs, skulle jag sända dem dit. Härom kan Bror vara god och
underrätta mig framdeles — Min vördsamma hällsning till Proff. Wahlberg
och Vikström.
Skulle Bror vilja vara af den godheten och hälsa Herr Andersson, som
varit med Wahlberg i Luleå Lappmark
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att jag hälsar och tackar för bref[-]vet, men att jag nu ingenting kan göra
åt hans begäran, då jag inga antekningar har med mig, som angå Luleå
Lappmark. De ligga hemma i Karesuando. Men om Herr Andersson ville
gifva mig en förtekning på alla växter, som han funnit i Luleå Lappmark
vore det sedan lättare för mig att fylla den, med någon anmärkning öfver
de växter, som jag kan hafva derifrån, och han icke möjligen funnit. Herr
Anderssons adress Stockholm Gross Handl. Bergman Ohlsson.
Med aktning och vänskap m. v. Broders
Erbördigste
L. L. Læstadius.
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