L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-10-22

<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Hernösand den 22. October. [<1843>årtalet tillagts senare]
Värdaste Broder!
För Någon tid sedan skref jag med en Handlande Tjernberg, och skickade
Några Exemplar af Crapula Mundi, som jag anmodade Bror, att
Öfverlemna till vederbörande.
Nu tar jag frihet, att sända 50 Exemplar af samma afhandling, Om Bror
kunde på något vis föryttra den genom Någon Bokhandels kund i
Stockholm. Uplagan Är icke större än 200de Exemplar, som mest går åt,
att delas ut till vänner och bekanta.
<sida2>
Likväl skulle det kunna hända, att en och annan skulle vilja se den, om
icke för annat, så för Titelns skull, och fördenskull skickar jag nu dessa 50
Exemplar. Och som Bror känner Bokhand[l]arne i Stockholm bättre än
jag, så anhåller jag, att Bror är så god och lemnar dem (exemplaren) till
någon, hvilken som häldst, som emot hvart 10 Exemplar på Köpet tar
emot hela luntan och betalar 11 Rdr. En Rdr och 12 Sr är då rabatterad
för de 5 Exemplaren, och 12 Sr för intimation i tidningen. Dessutom
medfölja ett Exemplar till Prof. Wahlberg, och ett till Prof. Vikström i
mannoreradt convolut, som jag får be Bror vara så god och aflemna.
Tillika får jag be Bror vara så god och fråga Prof. Wahlberg om han kan
lemna mig ett litet prof af Carex bullata, för synonymiens skull; jag
<sida3>
tror det vara samma, som jag fann i Kemi 1831, och som jag anmärkt i
Loca parallela under namn af Carex vesicaria var. subverticillata; men
samma form söktes af mig förgäfves på samma ställe 1838, så att Carex
bullata fastän nu redan Optagen af Hartman i fjerde Uplagan, kan
möjligen vara en monstrositet, som snart öfvergår till sitt normala
tillstånd.
Annars intet nytt. Till December månads medium kommer jag att dröja i
Hernösand.
Med Högaktning och vänskap m. [<H> överstrykt tecken] Broders
Erbödigste / L. L. Læstadius.
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