L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-07-10
<sida1>
[<S. T. Herr Professor Carl Sundevall Stockholm> Adressfältet på
brevet]
medföljer ett växtpaquet i vaxduk. 8/ Bco
<sida2>
[<besvarats> mottagarens anteckning]
Höglärde samt vidtberömde Herr professor! [<troligen förstås>
mottagarens anteckning?]
Genom brefvet af den 15de Junii blef jag underrättad, att alla mina bref
och Paqueter sent omsider kommit fram. — Det var en stor skada om
mina växtpaqueter till Gaimard 1839; addresserade till Consuln
Davey, skulle hafva förkommit. — Jag försöker nu att skicka ett
[oläsligt ord], som skall följa med detta bref, få se om det kan hafva
bättre öde, och detta växtpaquet anförtror jag helt och hållit i Herr
Professorens värjo, till vidare Correspondence med Gaimard. Om
möjligen de
<sida3>
förra Paqueterne kunna fås rätt på, så borde Gaimard betala något
särskilt
för detta; ty för de förra som innehöllo öfver 4000 Exemplar har jag
fått min fulla Ersättning, som Herr Professorn sjelf vet. —
Det som härmed följer, innehåller något öfver 2,700 Exemplar. våra
möss och lemmor [lämlar?] hafva nu efter den stora
Lemmelvandringen 1840-41 försvunnit — Mus rutilus. syns icke
[<icke> överstrykt ord]. Ermelinerne, som vanligen följa efter
Lemmelvandringen och Ugglorna torde väl äfven försvinna.
Ehuru intressant det skulle vara för mig, att komma till
naturforskarenas möte, kan det Naturligtvis icke gå för sig, ty för en
så lång resa skulle fordras tjenstledighet och vicarier och mycket
annat bråk.
<sida4>
Det var synnerligast godt, att manuscriptet i Lappska Mythologien
kommit rigtigt fram till Herr Professorn och jag kan således hoppas,
att Gaimard slutligen rigtigt får det om händer. Så vidt jag lefver och
får vara så pass till hälsan, som jag nu är, skall jag arbeta på
fortsättningen men nu håller jag först på att plättra[?] något i
Botanisk väg. Monne icke det Botaniska höra till resan och saken, och
vara lika acceptabel, som Mythologien [der]om torde Herr Professoren
vara god och fråga Gaimard, när det skrifves. — Här är bara nordost
och kallt och regn. Annars intet nytt.
Med högaktning och vänskap Herr Professorens Kares. den 10 Julii 1842.
Erbördigste
L. L. Læstadius.
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