
1860-07-21 och 1860-11-27 Fraktsedlar, transport av Dårhushjonet med 
ångfartyg från Stockholm till Götheborg 

[244:8688a] 
 
Jag        F. von Sydov                    ifrån       Stockholm     Skeppare, förande          
 Ångfartyget "Swea"      nu liggande i Stockholm, färdig att afgå till  
 Götheborg          hvarest min last skall lossas, erkänner härmed att 
under däcket af mitt fartyg hafva emottagit af       Herr L. W. Læstadius      /  
 
En paket med adresse  
 
/ Detta var första bandet af L. Læstadii "Dårhushjon," — ett slags chris[ten?] psychologi, hvilken 
min son Sigfrid[?] uppdrages att lemna en Læsta[dii?] yngre son, Stud. i Upsala. Ännu i Sept. 
1863[?] hade han ej Kunnat träffa en [ett oläsligt ord] af förromnämnda paquetet. / [kursiv 
skrivet efteråt av Peter Wieselgren egenhändigt (?)] 
 
allt väl conditioneradt, och försedt med jemtestående märke: och förbinder 
jag mig vid lycklig framkomst i samma beskaffenhet aflemna ofvannämnde 
gods till      Domprosten Högvällärde Herr P. Wieselgren      emot en betingad frakt 
 efter Taxa 55 Öre       vid ansvar enligt lag och författningar. Af detta 
connoissement har jag underskrifvit    3ne    lika lydande exemplar, af hvilka 
blott ett är gällande för uppfyllande af min förbindelse. Stockholm den      
 21Juli         1860 
Betalt Sydov 
 
 
 
 
[244:8688b] 
 
Jag        F. v Sydow                    ifrån                       Skeppare, förande          
 Ångfartyget "Swea"      nu liggande i Stockholm, färdig att afgå till  
 Götheborg          hvarest min last skall lossas, erkänner härmed att 
under däcket af mitt fartyg hafva emottagit af        Herr L. W. Læstadius                             
 
Ett pakett med adresse  
 
/ Detta var andra bandet af L. Læstadii "Dårhushjon," — ett slags Christlig psychologi, hvilken 
sedan enl. förf:s anvisning, lemnades af min son Harald W. till L. Læstadii Son, Contorist å 
Bergman Olssons kontor i Sthlm. / [kursiv skrivet efteråt av Peter Wieselgren 
egenhändigt (?)] 
 
allt väl conditioneradt, och försedt med jemtestående märke; och förbinder 
jag mig vid lycklig framkomst i samma beskaffenhet aflemna ofvannämnde 
gods till     Domprosten Högwördige och Widtberömde Herr Wieselgren     emot en 
betingad frakt       enl Taxa 60 Öre     vid ansvar enligt lag och författningar. Af 
denna connoissement har jag underskrifvit    3ne     lika lydande exemplar, af 
hvilka blott ett är gällande för uppfyllandet af min förbindelse. Stockholm 
den      27 October       1860. 
Qvitterad 
FvSydow 


