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<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Kares. den 1. Decemb. 1846
Högtärade Broder!
Utaf skrifvelsen den 30 October, finner jag att den norrske Resande, som
med tog observationerna för 1845, icke har kunnat framföra dem; han
reste härifrån i slutet af September, med dessa observationer, som skulle
till Prof Selander, med följde äfven de till Bror; men der var icke heller
mera anteknadt om foglarnes ankomst och bortgång, än hvad som finnes
infördt i mina årliga Thermomäter observationer. kan icke Bror få någon
Uplysning af dem? För 1845 och 1846 följer här en speciel antekning.
Hvad angår de 169 Rdr Banco,
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som Bror har innestående för min räkning: så får jag anmoda Bror, att
lemna 100 Rdr Banco till Missions Sällska[-]pets Sekreterare, emot Revers
om nemligen, Missions Sällska[-]pet går in på de villkor, som Långivaren,
lappen Pehr Jonsson Pilto äskar, nemligen, att Missions Sällskapet får
använda Capitalet på behagelig tid, räntefritt; Reversen jämte återstoden
af penningarne torde Bror vara god och skicka Recommenderadt till
Haparanda under address C. J. Wretholm (med. Doctorn) som är min
Commiss[-]sionär i Haparanda (NB med afdrag af min skuld).
De Exemplar af verket, som icke kunnat försäljas, måste jag be Bror vara
så god och hafva i förvar så länge, tills jag får skrifva till Unga Sahlberg
eller virsen i Helsingfors ifall någondera af dem, skulle
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vilja åtaga sig försäljningen. Det är besynnerligt, att min andel i verkets
Exemplar icke utfallit uti för[-]sättningen[?]. Jag vet icke huru jag bör
stylisera fullmagten för en Commissionär i Paris, då jag är så litet hemma
i Franska; och måste derföre be Bror vara så god, att Concepera den
samma och skicka Conceptet hit.
Mag Siljeström har genom skrif[-]velse underrättat mig, att några af
commissionens Physiko-math[e]matiska afdelning äskat de mete[-]orologiska observationer, som blifvit härstädes hållna sedan 1838. Skulle
Bror i anledning deraf vara god och be Mag. Siljeström hälsa Vederbörande när han skrifver, att dessa observationer skola fås, så fort jag
hinner afskrifva Concepterna; men för 1841 och 1842 har jag skickat
original antekningarne till Selander. Om derföre mag. Siljeström för
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fullständighetens skull ville åtaga sig, att skrifva Baromäter obser[-]vationerna för 1841 och 1842 (jag har alla originaler qvar hvad Thermomäter Observationerna angår), samt bifoga till de öfriga, när jag hinner få
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dem afskrifna, för att afgå till vederbörande. I afseende på det Botaniska,
får jag tillkännagifva att jag visserligen har åtskilligt, som kunde
interessera; men det skulle lätteligen kunna hända, att Fransmännen
lägga det ad acta, då det icke smakar af den Moderna Botanikens sönder
splittrings lust: och på sådant villkor vill jag icke företaga mig ett onödigt
besvär.
NB. innan Bror afskickar penningarne till Haparanda, var god och köp för
min räkning Excursions Flora af Hartman, samt Systema Vegetabilium
Scandinaviæ af Fries hvilka Böcker kunna skickas med första norrut till
Haparanda gående Ångfartyg under address till Doctor Wretholm.
Erbördigst
L. L. Læstadius
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