L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1841-01-22
<sida1>
Karesuando den 22dra Januari 1841.
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor!
Jag tager mig frihet anmoda Herr Professorn, öfverlemna till Jägare
förbundet hos följande 5 stycken torkade skinn af en Lemmelart, som
enligt Professor Nilsson är mus rutilus Pallas[?], af mig uti en afhandling
om Climatet i Lappmar[-]ken, hvarvid bifogad[t]s en förteckning öfver
häromkring förekommande Djurarter, är kallad Lemmus[?] rufus, men
heter annars på finska Ruskia hiiri. Ett skinn af en annan Lem[-]melart,
som jag förmodat vara Lemmus arvalis men om hvars identitet med den
sydländska Prof. Nilsson tviflar, följer äfven. Jag är skyl[-]
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dig Jägare Förbundet denna gärd af tacksamhet, för den Hagelbössa, som
jag af detta förbund fått emottaga!
Jag har anmodadt Professor Wahlenberg att till Herr Professorn öfverstyra
50 Exemplar af loca parallela Plantarum, en afhandling, som efter att
hafva legat 10 år i Upsala, nu ändteligen blifvit tryckt. af dessa Exemplar
torde Herr Professorn vara god och behålla ett för egen del, och dessutom
lemna ett till Prof. Wikström, och vid något lägligt tillfälle öfversända ett
Exemplar till Bruks Egaren Carl Gustaf Indebetuo (Nyköping et Forssa);
ett till mag. [ca 3 överstrykta tecken] Ringius, samt ett till Acad.
Adjuncten Lindblom, ett till Mag. Areschuog, ett till Doctor Hartman. De
öfriga Exemplaren täcktes Herr Professorn med första Säkra Lägenhet låta
afgå till Haparanda och Karesuando, genom Apothekar C. Fr. Östmann.
Det förstås att jag tacksammeligen betalar, hvad som
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åtgår i frakt eller förlön[?], för de Exemplar, som skola afsändas från
Stockholm.
En sönderslagen Thermomäter jämte afskrift af 1839 års Thermomäter
observationer skickades med några Norrska resande för någon vecka
sedan, hvarom jag vill i förbigående underrätta, ifall dessa skulle hafva
lemnat efter sig saken på något [ett överstrykt ord] Värdshus. Det var
addresseradt till Prof. och Kommend. Berzelius.
Annars intet nytt från denna ort. En temmeligen passabel, dock ofta vanlig
köld härstädes hafva vi fått i dessa dagar. Den går stundom till 31½ efter
Raumurs[?] om morgnarne.
Inneslutande mig i Herr Professorns ynnest, framlefver med Högaktning
Herr Professorens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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