L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-01-18
<sida1>

item den 18de Januari 1842

[<C. J. Sundevall> stämpel]
medan jag ännu väntar på de Norrmänn, som jag hört skola komma, och
med hvilka jag hoppas få skicka medföljand[-]de manuscript, tar jag mig
friheten ytterligare anmoda Herr Professorn höra efter, om franska
Consuln fått några växtpaqueter från Haparanda om vintern 1839. Det
förefaller mig nemligen högst betänkligt, om Wikström skulle
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hafva knipit dessa Paqueter, som innehöllo öfver 4000 Exemplar af de
utvaldaste växter jag egde, och Herr Professorn mins väl, att jag fick
pengar af Gaimard för dessa växter. Jag har väl nu ett stort paquet om
närmare 2000 Exemplar, som jag samladt och ordnadt för samma
Gaimard, men hvilket nu icke kan sändas, emedan de Resande icke hafva
rum för ett sådant Paquet i sina kappsäckar, Det är värdt 100 [<200>
överskrivet tal] Rdr Banco men om så fatalt skulle
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vara, att Gaimard icke erhållit de förra, så måste jag naturligtvis lemna
detta utan betalning. Genom Spionering kan troligen utrönas, huru stora
de paqueter varit som Wikström fått, och hvarföre han låtit tillställa mig
50 Rdr Rgs. Jag skickade visserligen ett par smärre Paqueter äfven till
honom, men formatet var af ½ ark Concept — Deremot var forma-[tet] för
det till Gaimard ämnade af samma storlek, som hela aftonbladet, uti
hvilket växterne voro inlaggde. — Herr Professorn
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finner nog, hvilken skada både jag och Herr Gaimard kommer att lida, om
dessa Paqueter skulle hafva kommit i orätter mans hand.
Herr Malm är nu, som jag hör, i Juckasjärwi, och torde väl äfven snart
komma hit. — min hälsa är in statu quo — Jag Spatserar en half mil
dagligen. — medföljande Bref torde Herr Professorn vara god och skrifva
utan skrift på till Herr Gaimard och lemna till franska Missionen. med
Högaktning framhärdar Herr Professorens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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