L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-01-10
<sida1>
Karesuando den 10. Januar. 1842
Herr Professor Sundevall!
Stockholm
I början af December sistledit år skickade jag ett Upstoppadt Skinn af
Erminea Major, jämte ett bref med några resande Norrmän, hvilket jag
hoppas må hafva framkommit.
Sedan den tiden har jag emottagit det bref, som Herr Professorn, på
Gaimards anmodan skrifvit i Paris, och som jag af detta bref fick inhämta,
att Herr Professorn trodde sig komma hem till Juhl, så skickar jag åter
med några resande Norrmän, den
<sida2>
af Herr Gaimard begärdta boken: Fragmenter i Lappska Mythologien, ett
manuskript, som jag har haft hela hopen arbete med, icke allenast
derföre, att jag måst Compilera en hop auctorer, som skrifvit före mig i
samma ämne, utan äfven taga en afskrift af det manuscript, som jag nu
måst lemna ifrån mig, hvilket var nödvändigt för arbetets fortsättande
(om mitt lif varar så länge), då jag nemligen icke kan hoppas på länge få
se Boken tryckt. Hr Gaimard har väl fått 2ne vilkor i val, antingen några
Exemplar af hela commissionair utkommande arbeten, eller contanter; jag
som fattig man antar helst det sednare, och är nöjd om jag får 100de Rdr
Banco för detta manuscript. Kan Herr
<sida3>
Professorn disponera dessa penningar så, att jag kan få dem med Posten
på Haparanda så vore det väl — men i annat fall önskade jag, att Herr
Professorn ginge i borgen för, att jag eller mina efterlemnade får denna
summa[.] Då må manuscriptet genast lemnas till den franska missio[]nen eller på hvad säte Herr Professorn tror det lättast komma Herr
Gaimard tillhanda. Om jag lefver, hoppas jag att Hr Gaimard icke nekar
mig 10 Exemplar af den tryckta boken. lefver jag icke så behöfver jag den
icke.
Min hälsa är nemligen sådan att jag sväfvar mellan lif och död. Jag har för
närva[ra]nde inga plågor, har god matlust, och styrka nog att predika,
och vandra ½ mil om dagen, hvilket jag måste göra för att befordra den
svettning,
<sida4>
som lindrat och fullkomligt häfvit tryckningen öfver bröstet samt borttagit
den elaka rådnad som i höst hade bildat sig på det högra kindbenet. —
likväl är jag icke ännu fullkomligen frisk, det sitter som en tamp eller
stopp i hallsgropen, som icke vill komma opp — hvad det då må vara;
men ifrån Lungorna kommer ganska obetydligt. — annars ingen[-]ting af
vigt. — Herr Malm lärer väl nu ändteligen vara åter[-]kommen. Min Hustru
hade träffat honom på Kjengis — Det förefaller mig, som 2ne stora
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växtpaqueter, som jag skickade om vintern 1839 till Franska Consuln i
Stockholm icke skulle hafva kommit Hr Gaimard tillhanda. Skulle icke Herr
Prof. ville fråga bemälte Consul, om han vet något om dessa
växtpaqueter. bara inte den omättlige Wikström fått uti dem?
Erbördigst
L. L. Læstadius.
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