L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-12-27
<sida1>
Professoren samt Intendenten vid Kongl. Riks museum, Höglärde samt
Vidtberömde Herr Sundevall. Stockholm. [Adressfältet på brevet]
[<HAPARANDA 11/1 1843> Poststämpeln]
På undertecknads posträkning i Haparanda: L. L. Læstadius [avsändarens
anteckning]
<sida2>
[<besv. / ytterl t. Nilson om Malm> mottagarens anteckning]
Karesuando den 27de Decemb. 1842.
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor!
Jag tager mig frihet att nämna några ord om Malm, som betedt sig ganska
oanständigt i Juckasjärfvi der han under äktenskapslöfte lägrat mamsell
Lindstedt. Fadren Pastor Lin[d]stedt vis[s]te icke ännu förhållandet när
Malm reste ner i sommar, men straxt efter hade Några kärringar
Uppenbarat förhållandet, då Pastor Lin[d]stedt genast reste ner till
Haparanda, och handt på Malmen der. Malm gaf en skriftelig försäkran om
giftermål, men brukade icke sitt eget utan en annans
<sida3>
Sigill, hvilket Lin[d]stedt märkte först efteråt, och tycks vara å Malmens
sida bara ett slingrande undan. Allt detta är verklig sanning. Mamsell
Lin[d]stedt har fått barn, och jag har lofvat fadren, att skrifva om den
saken till Herr Professorn för att taga Monsieur per aures, och visa att han
i Sverrige ingen framgång kan hafva derest han icke äkter den bedragna
flickan och tar sig någonting för, som kan syfta på framtidens Bergning.
Jag är öfvertygad att Herr Professorn gör hvad göras kan, för att icke
alldeles sätta Vetenskaps Academiens utskickade i misscredit hos Nordens
Gästfria Presterskap. — Något annat nytt i Zoologisk väg har jag icke att
förtälja. Jag har talt
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med Petter Kohlström i Muonionisk[a] som nyligen hade fångat mus rutilus
samla mera, och måst lofva honom 12 Sr stycket både för skinn och
kropp, äfven som 24 Sr stycket för Alla sorter Hermeliner han kan få. Om
det lyckas med fångsten, måste Professorn ansvara för betalningen. Jag är
nu Gud ske lof något bättre till hälsan än i fjol. Om Prof. Wikström och
Vahlberg träffas, så kan hälsas, att jag ingenting stort botanicera[t] i
Sommar; utan måst läsa på Pastoral Examen. Det vore interesant att höra
om mina Fragmenter i Lappska Mythologien riktigt kommit fram till Paris,
och huru långt det avancerat med verkens utgifvande.
Med Högaktning teknar Herr Professorens
Erbördigste
L. L. Læstadius.
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